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Dumlupınar ve Çevresi Mekânsal Gelişim Çerçevesi ve Tasarım 
Rehberi

Kentsel Tasarım Rehberleri kamusal ve kamusal-özel alanların kesiştiği ara 

yüzleri konu alan tasarım ve uygulamada ilkesel kararlar sunan kılavuzlardır. 

Rehberin amacı alanın tarihi mahalle dokusu, kent merkezi ile etkileşimi ve kent 

bütünündeki diğer gelişimleri dikkate alarak alana yönelik mekansal kararlarda 

kentsel tasarım bütünlüğünü sağlamaktır. 

Kentsel Tasarım Rehberi bu anlamda, alanın kimliğini korumak için bir araç, 

katılımcı süreçler için fırsat, kamusal alan ve özel mülkiyette geliştirilecek 

projelere rehber, yeni tasarımlar için bütünleştirici bir ortak dil ve tasarım 

kararlarının uygulanmasına yönelik bir yol haritasıdır.

Balıkesir’in kentsel peyzajı ve kentsel belleği açısından özellikli alanların başında 

gelen Karesi İlçesi, Dumlupınar Mahallesi ve mahallenin kent merkezi ile çakışma 

alanlarına yönelik hazırlanacak olan Kentsel Tasarım Rehberi ile; çalışma 

alanının dokusal özelliklerinin korunması, estetik ve nitelik kaybına neden olan 

bozulmalarının giderilmesine yönelik ilke kararlarının alınması/eylem araçlarının 

belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Mekânsal gelişim çerçevesi, tasarım rehberi çalışmasının ilk bölümünü 

oluşturmaktadır. Tasarım rehberine öncülük edecek stratejik yaklaşımın 

ve bu yaklaşımın mekansal uygulamalara yansımasının ortaya konulmasını 

amaçlamaktadır. Mekânsal gelişim çerçevesi, kentsel tasarım rehberinin 

kapsamının ve müdahale alanlarının da belirlenmesini sağlar. 

Çalışmanın Kapsamı

Çalışma alanı Balıkesir kent merkezinin batısındadır. Balıkesir ili Karesi İlçesi’nde 

yer alan birbirine komşu 6 mahallenin kesişiminde yer almaktadır. Bu mahalleler, 

Dumlupınar, Karaoğlan, Aygören, Karesi, Hacı İsmail, Mirza Bey mahalleleridir. 

Alan belirtilen mahallelerden Dumlupınar ve Mirza Bey dışında diğer mahallelerin 

tümünü kapsamaktadır ve yaklaşık olarak 34 hektardır. 

Farklı mahalle sınırlarını kapsayan çalışma alanı bu rapor içinde “DUMLUPINAR 

ÇALIŞMA ALANI” olarak kullanılmıştır. Alanın sınırları aşağıda sunulmaktadır. 

Giriş1.0



Amaç

Karesi İlçesi, Dumlupınar Mahallesi ve mahallenin 

kent merkezi ile çakışma alanları, Balıkesir’in 

kentsel peyzajı ve kentsel belleği açısından özellikli 

alanların başında gelmektedir. Kentin bu önemli 

parçası, Balıkesir’in kent kimliğini şekillendiren 

ana odakları ve tarihi dokuyu, ekonomik anlamda 

önemli ticaret alanlarını ve karakteristik konut 

dokusunu barındırmaktadır. Diğer taraftan 

kullanımdan kaynaklanan fiziksel dokuda 

kontrolsüz müdahaleler kimlik kaybına ve kentsel 

mekanların bozulmasına neden olmaktadır. 

Alan tarihi mahalle dokusu ile öne çıkmaktadır 

ancak sit statüsünde değildir. Alanın korunması, 

eski-yeni uyumu, kentsel değişime adaptasyonu 

ve bu amaçla tasarım ilkelerinin hazırlanmasının 

gerekliliği yerelde yaşanan sorunlara ve bu 

sorunlara çözüm bulmak amacıyla büyükşehir 

ve ilçe belediyesi tarafından yapılan çalışmalara 

dayanmaktadır.

Çalışma alanı, kentsel kullanım yükünün dokusal 

jeneriğe uygun olmayan tasarım ve uygulamalar 

nedeniyle miras aldığı karakteristik değerleri 

kaybetme riski ile karşı karşıyadır. Bu kapsamda 

yapılacak kentsel tasarım rehberi ve mekansal 

gelişim çerçevesi ile söz konusu alanın dokusal 

özelliklerinin korunması, estetik ve nitelik kaybına 

neden olan bozulmaların giderilmesine yönelik 

ilke kararlarının alınması ve eylem araçlarının 

belirlenmesi hedeflenmektedir.

Bu açıdan alanda korunan ve alanda daha iyi 

tasarlanmış bir kentsel çevre için Balıkesir 

Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire 

Başkanlığı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü 

tarafından alan için kentsel tasarım rehberinin 

hazırlanmasına karar verilmiştir. 

Dumlupınar çalışma alanının Balıkesir bütünündeki 

yeri göz önüne alındığında, bu alanın yaşatılarak 

korunmasının, kent bütününün dengeli ve 

sürdürülebilir gelişimi için önem arz ettiği 

görülmektedir. Bu bakımdan Dumlupınar’a önerilen 

kentsel müdahale yaklaşımları ile, kent bütününün 

sosyal, ekonomik, kültürel ve mekansal gelişimine 

katkı sunulması amaçlanmaktadır.

İçerik

Dumlupınar Mekânsal Gelişim Çerçevesi Raporu, 

tasarım rehberinin kavramsal çerçevesini, 

müdahale stratejilerini, mekanı ele alış yaklaşımını 

ortaya koymayı hedefleyen; rehberin içeriği, 

yönelimi ve yöntemini belirleyen ön çalışmadır. 

Mekânsal gelişim çerçevesi ayrıca tasarım 

rehberinin hazırlanma sürecinde farklı aktörlerin 

üzerinde çalışabileceği bir altlık oluşturmayı 

hedefler. Katılımcı süreçleri içeren kentsel tasarım 

rehberinin hazırlanması sürecinde, çalışma alanına 

dair üzerinde tartışılabilecek kavramları ortaya 

koyar. 

Bu rapor iki ana bölümden oluşmaktadır:

İlk bölümde “Nasıl bir Dumlupınar?” sorusuna, 

stratejik ilkelerle cevap verilmesi amaçlanmıştır. 

Dumlupınar’a dair müdahalelerin kimin için, nasıl bir 

kent dokusu elde etmek üzere, neden yapıldığının 

ortaya konulması hedeflenmiştir. Bu bölüm tasarım 

rehberinin kente yaklaşımını; stratejik hedeflerini 

çizmektedir. 
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Kentsel gelişim, merkezi işlevler, ulaşım ağları, yeşil 

alanlar kurgusu, kentsel kimlik, kamusal mekan 

kurgusu olmak üzere mevcut durum ana başlıkları 

altında sorun ve fırsatların sentezi derlenmiştir. 

Kentsel alanlar konu olduğunda çalışma alanı 

sınırları bütüncül öneriler geliştirmek için yeterli 

değildir. Bölge ve kent ölçeğindeki gelişimler 

mahalleyi doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle 

alana yönelik stratejik hedeflerin geliştirilmesi 

sürecinde çalışma alanı sınırının ötesindeki 

gelişmeler de dikkate alınmıştır.

İkinci bölümde, stratejik hedeflerin mekansal 

yansıması; bu hedeflere hangi mekansal 

politikalarla ulaşılacağı tartışılmaktadır. Stratejik 

hedeflere, hangi mekansal sınırlar içinde, hangi 

araçlar kullanılarak, hangi aktörlerle, hangi 

uygulama pratikleriyle ulaşılacağının çerçevesi 

çizilmektedir. 

Mekânsal gelişim çerçevesi, kentsel tasarım 

rehberinin yol haritası olarak değerlendirilebilir. 

Kentsel tasarım rehberi bu rapor içinde önerilen 

yaklaşımı kullanarak, önerilen çalışma başlıklarında 

eyleme dönük ilke ve uygulama hedeflerini 

belirleyecektir. 

Tasarım Rehberi

İşbu Kentsel Tasarım Rehberi, Dumlupınar 

Mahallesi ve Çevresi Mekânsal Gelişim Çerçevesi 

Raporu’nda da detaylıca ele alındığı üzere; kent 

bütünü içinde alanın sosyal, ekonomik, kültürel 

ve mekânsal gelişimine katkı sunmak amacıyla 

Dumlupınar için önerilen kentsel müdahale 

yaklaşımları arasında öne çıkan eylemlerden biri 

olarak hazırlanmıştır. Bu doğrultuda Dumlupınar 

Mahallesi ve Çevresine Yönelik Kentsel Tasarım 

Rehberi, yol haritası Mekânsal Gelişim Çerçevesi 

Raporu’nda çizilen yaklaşımı baz alarak öneri 

çalışma başlıklarında eyleme dönük uygulama 

ilkeleri ile tasarım hedeflerini ve standartlarını 

belirleyici bir içerik sunmaktadır.

Bu içerik kapsamında rehber; bağlamını, 

vizyonunu, amacını ve strüktürünü ortaya koyan 

aşağıdaki açıklamalardan da takip edilebileceği 

gibi, Dumlupınar Mahallesi ve çevresine yönelik 

değişen başlıklarda analizleri ve bu analizler 

ışığında önemli bir karakter alanı olarak belirlenen 

“Kazım Özalp Sokak ve Odak Kültür Alanı” 

özelinde miras niteliğindeki tarihi kentsel dokunun 

korunması, doğal çevreyle uyumlandırılması 

ve kamusal canlılığın artırılması hedefleriyle, 

miras karakter yapılarından yeni binalara, 

açık kamusal mekânlardan kentsel peyzaja, 

kent mobilyalarından kamusal sanata, ulaşım 

ağlarından sokak kurgusuna kadar kapsamlı bir 

ele alışta tasarım hedefleri ve standartlarının yanı 

sıra uygulama, izleme ve güncelleme süreçleri 

ile kentsel tasarım yönergesi kontrol listesine 

dair önerileri de içerecek biçimde yere özgü bir 

çalışmayı ortaya koymaktadır.

Bağlam ve Vizyon

Dumlupınar Mahallesi ve Çevresine Yönelik 

Kentsel Tasarım Rehberi, her kentsel tasarım 

rehberi belgesinin sahip olması gerektiği gibi, 

iyi kentsel tasarım uygulamalarına yönelik 

içerdiği ilkelerle, konu çalışma alanında ve 

ilgili resmi dokümanlarda gelecekte yapılacak 

revizyonlara altlık oluşturabilecek nitelikte bir 

09



10



bağlamı ve vizyonu içermektedir. Sunduğu 

örnekler ise kentsel tasarım yönergelerinin nasıl 

uygulanabileceğine dair öneriler için yönlendirici 

olurken, rehberin temel amacına uygun alternatif 

gelişmeleri dışlamaz.

Bu belge, Balıkesir İli Karesi İlçesi Dumlupınar 

Mahallesi’nde birer aktör olan yerel yönetim 

birimlerine, mülkiyet sahiplerine, işletmelere, 

geliştiricilere ve farklı dinamiklere sahip sosyal 

topluluklara, çalışma alanı içindeki miras ögelerini 

korumayı, yenilemeyi ve yeniden geliştirmeyi 

konu edinecek projelerin tasarımında rehberlik 

edecek tavsiyelerle yardımcı olmayı ve kamusal 

mekân stratejileri doğrultusunda geliştirilecek 

proje ve uygulamaların ilerletilmesi süreçlerinde 

tüm aktörlerin ortaklaşabilmesi için ihtiyaç 

eksenli bir çerçeve oluşturmayı sağlamaktadır. 

Bu anlamıyla, tarihi ve kültürel mirası korurken, 

yenilikçi tasarımın harmanlaması konusunda da 

özgün değerleri besleyecek bakış açılarını ve aynı 

zamanda sürdürülebilir tasarım uygulamalarını 

teşvik etmektedir.

Rehber, mekânsal müdahaleler için başlangıç 

noktası olarak ortaya koyduğu ilkelerle kamusal 

mekân arayüzüne öncelik vermiş; tasarım 

çeşitliliğine imkân tanıyan değerlendirmeler 

sunmaya özen göstermiştir. Bu noktada, 

disiplinlerarası uzmanlıklarla yürütülen çalışma 

içeriği ve rehberin bağlamı kapsamında geliştirilen 

ilkelerin tasarım yaklaşımını sınırlamadan, 

mekânsal kaliteyi ve kamusal canlılığı artırmayı 

amaçlayan tavsiye niteliğindeki bir zemini 

oluşturmaya ve katılımcı pratiklerle ilerletmeye 

gayret ettiği unutulmamalıdır.

Nihayetinde Dumlupınar Mahallesi ve Çevresine 

Yönelik Kentsel Tasarım Rehberi, Dumlupınar 

Mahallesi “odak kültür alanı”nda yerleşim 

geneliyle fiziksel bütünlüğü sağlayan; miras 

ögelerini gözeten; doğal çevreyle uyumlu; mekân 

kalitesi ve kamusal canlılığı yüksek; kapsayıcı 

ve sürdürülebilir tasarım standartlarının 

belirleyiciliğinde bir kentsel çevre yaratma 

vizyonundan hareketle oluşturulmuştur.

Bu nedenle içerik olarak oldukça zengin bu rehber 

genelinde, kamusal mekânlar ve kentsel peyzajla 

ilgili olarak yeşil alanların, doğal çevrenin ve 

yerel biyoçeşitliliğin tanımlanması, korunması ve 

geliştirilmesi için kent manzarasının bileşenleri 

bütünleşik bir alan bağlamında ve mahalle bazlı 

bir yaklaşımla değerlendirilmiş ve detaylandırılmış 

ilkeler bu değerlendirmelerden yola çıkılarak 

oluşturulmuştur. Özellikle Dumlupınar Mahallesi 

ve çevresinde aktif bir şekilde sürdürülmekte olan 

önemli tasarım ve iyileştirme projelerinin birbirine 

bağlanmasını hedeflemiş; yaya hareketliliğini 

ve motorlu taşıt trafiğini mikromobiliteyi 

destekleyecek yenilikçi uygulamalarla ele almıştır.

1.2 Kentsel Tasarım Yönergelerinin Rolü

Bir yerleşim alanının sosyal yaşamıyla birlikte yapılı 

çevresini mekânsal gelişmeler doğrultusunda 

yönetmek, kullanım içeriği ve yer kimliği 

arasındaki ilişki doğru şekilde analiz edilmediği 

takdirde başarılı sonuçlar sağlamaz. Özellikle 

rasyonel yaklaşımların tarihi merkezlerdeki 

kamusal canlılığı, geçmişin fiziksel ve sosyal 

miras bağlarından tamamen koparan tekil yapı 

•

•

•

•
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programlarıyla geliştirme eğilimi zaman içinde 

yer kimliğinin kaybolmasına neden olur. Kentsel 

tasarım, bağlam temelli kararların geliştirilmesinde 

ölçekler arası çözümlerin üretilmesini sağlar. 

Stratejik kararların belirlendiği üst ölçekten 

sokak düzeyine kadar kentsel peyzajın biçimini 

çözümleyerek, yönlendirmeye ve biçimlendirmeye 

çalışır. Bu noktada kentsel tasarım;

Ulusal düzeyde yerin tanırlılığını sağlarken, 

bölgesel düzeyde ekonomik rekabet gücünü 

artırarak sektörel girişimleri destekleyebilir ve 

yeni yatırımları teşvik eder.

Güvenli ve yüksek  mekân kalitesiyle  kamusal 

canlılığı besleyen alanları yapılandırır. 

Uzun vadede, mekânsal öncelikleri 

güçlendirerek ve standartlara dayalı rehberlik 

sağlayarak sürdürülebilir yatırım ve kalkınma 

için bir temel görevi görür.

Yer duygusunun geliştirilmesinde güçlü 

araçlar tanımlar.

Kentsel tasarım yönergeleri, kentsel mekâna 

yönelik gelişmeleri değerlendirmek için pratik ve 

esnek bir araç sağlarken içeriğinde tanımlanan 

tasarım rehberleri, farklı nitelikte proje biçimlerine 

uygulanan bir dizi genel ve üst düzey kılavuzluğu 

amaçlar. Yürürlükteki imar planı ve yönetmeliği gibi 

resmi belgelerin dikkate alınarak yararlanılması 

gereken tasarım yönergeleri, kapsamlı ve 

uygulanabilir bir vizyon oluşturur.

Yönergeler doğrultusunda bu belgede tanımlanan 

ilkeler ise Dumlupınar Mahallesi ve çevresinin 

tarihi kültürel odağındaki mirası koruma 

önceliklerini ve yaşam kalitesi yüksek kamusal 

canlılığını destekleyecek fırsatları belirlemek için 

oluşturulmuştur. 

Rehberin Amacı

Kentsel tasarım rehberleri, kentsel mekânların 

özgün karakter(ler)ini koruyarak mekânsal niteliğin 

ve yaşam kalitesinin artırılmasını hedefleyen; 

sürdürülebilir kentsel çevreler için tasarım kuralları 

ile ilkelerini tanımlayan; yazılı ve/veya görsel 

anlatımlarla uygulamaya yönelik alternatifler sunan; 

hem yerel yönetimler hem tasarımcılar hem de 

sakinler için açıklayıcı yönlendirmeler sağlayan 

belgelerdir. Kentsel peyzaj düzenini kaybetmeden 

bir bölgenin veya alanın gelişimini hedefleyerek 

tavsiye niteliğinde kararlar içermesi beklenen 

kentsel tasarım rehberleri, aynı zamanda, tasarım 

sürecinde etkin rol alacak tüm aktörlere, gerekli 

bilgi ve yönlendirmeleri kolay anlaşılır bir biçimde 

aktaracak içeriğe ve anlatım diline de sahip olmalıdır.

Bu ele alıştan hareketle, Dumlupınar Mahallesi ve 

Çevresine Yönelik Kentsel Tasarım Rehberi’nin 

temel amacı; alanın tarihi mahalle dokusu, kent 

merkeziyle etkileşimi ve kent bütünündeki 

diğer gelişimleri dikkate alarak alana yönelik 

mekânsal kararlarda kentsel tasarım bütünlüğünü 

sağlamak olarak belirlenmiştir. Balıkesir’in ve 

Karesi İlçesi’nin kentsel peyzaj ve kentsel bellek 

açısından özellikli alanlarının başında gelen 

Dumlupınar Mahallesi’ni ve mahallenin kent 

merkeziyle çakışan kültür alanını odağına alarak 

hazırlanan bu rehberle, çalışma alanının kentsel 

•

•

•

•
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ve mimari doku özelliklerinin korunmasına; 

alanın özgün kimliği üzerinden kentsel peyzaj 

estetiği gözetilerek nitelik kaybına neden olan 

mekânsal bozulmaların giderilmesine; erişilebilir 

ve canlı kamusal mekânların sürdürülebilirliğine 

yönelik ilke kararlarının alınarak uygulamaya 

dönük müdahale başlıkları ile eylem araçlarının 

belirlenmesi hedeflenmiştir.

Dumlupınar Mahallesi ve Çevresi Mekânsal 

Gelişim Çerçevesi Raporu’nda da ortaya konduğu 

üzere çalışma alanı; kentin kimliğini şekillendiren 

ana odaklarını, tarihi dokusunu, ekonomik 

anlamda önemli ticaret alanlarını ve karakteristik 

konut dokusunu barındıran önemli bir alan olup, 

fiziksel dokuda kullanımdan kaynaklı kontrolsüz 

müdahaleler sonucu kimlik kaybıyla ve kentsel 

mekânların bozulmasıyla karşı karşıyadır. Tarihi 

dokusuyla öne çıkmasına rağmen kentsel sit 

statüsünde olmayan Dumlupınar Mahallesi ile 

çevresinin mevcut nitelikleri, dinamikleri ve değişime 

adaptasyonu gözetildiğinde, tasarım ilkelerinin 

hazırlanması gerekliliği bu nedenle önemlidir.

Bahsi geçen gereklilikler doğrultusunda 

oluşturulan ve ilçe bütününde farklılaşan “karakter 

alanları”nın özelliklerine göre içeriklendirilen 

Dumlupınar Mahallesi ve Çevresine Yönelik 

Kentsel Tasarım Rehberi’nde tanımlanan müdahale 

ilkeleri, tasarım hedefleri ve standartları/kuralları, 

yaşanan mekânsal sorunlara çözüm bulmak; yerel 

kimliği ve karakter yapısını koruyarak kamusal 

canlılığı artırmak; önerilen kentsel müdahale 

yaklaşımlarıyla kent bütünü içinde alanın sosyal, 

ekonomik, kültürel ve mekânsal gelişimine katkı 

sunmak niyetleriyle geliştirilmiştir. Rehber aynı 

zamanda proje geliştirirken yerel yönetim birimleri 

ve tasarımcılar açısından hedeflere ulaşma 

noktasında nelere dikkat edilmesi gerektiğine, 

hatta uygulama, izleme ve güncelleme süreçlerine 

dair de yönlendirmelerde bulunduğu için 

tamamlayıcı tüm adımları bütünsel bir perspektifle 

ele almıştır.
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Çalışma Alanı Sınırları
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1. Stratejik Çerçeve
Nasıl bir Dumlupınar?





Nasıl Bir Dumlupınar?1.1.
Dumlupınar’ı kentsel ölçekte anlamak

Dumlupınar’a yönelik geliştirilecek stratejik yaklaşım temelde, “Nasıl bir Dumlu-
pınar?” sorusunun cevabıdır. Çalışma alanının kent bütünü içindeki rolünün ne 
olduğunun farklı katmanlarıyla ortaya konulması, gelecekte ne olacağının tartışı-
labilmesini sağlayacaktır. Önerilecek stratejiler nasıl bir Dumlupınar’ın gelişimine 
imkan vermelidir?

Dumlupınar’ın bu kapsamda; kent bütünü içindeki yerini anlamaya yönelik 6 te-
mel sorudan hareket edilmiştir. Bu 6 temel soru, Dumlupınar’ın hangi kentsel di-
namiklerin etkisi ile gelişebileceğini, mevcut durumu, fırsatları ve tehditleri üze-
rinden okumayı amaçlar.

Gelişim:

Balıkesir nasıl gelişiyor? Balıkesir’in mekansal gelişme dinamiklerinin içinde 

Dumlupınar’ın yeri nedir?  

1.

2.

3.

4.

5.

6.

İşlevler:

Dumlupınar’ın kentsel kullanımlarla ilişkisi nedir? Çevresinde hangi kentsel işlevler 

yer alıyor? Merkez içinde Dumlupınar’ın işlevsel rolü nedir? 

Kamusal mekanlar:

Balıkesir’in kamusal mekan kurgusu içinde Dumlupınar’ın rolü nedir? Dumlupınar’ın 

kamusal mekan kullanımlarının niteliği nedir? 

Yeşil alan sistemi:

Balıkesir’in yeşil alan kurgusu içinde Dumlupınar’ın rolü nedir? 

Ulaşım:

Balıkesir’in ulaşım sisteminin içinde Dumlupınar’ın yeri nedir? Dumlupınar’a nasıl 

erişilir? Dumlupınar’da nasıl hareket edilir?  

Kimlik:

Dumlupınar’ın kimliği nedir? Kent kimliği açısından Dumlupınar ne ifade ediyor? 

Bu kimliği şekillendiren bileşenler nelerdir?
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Kentsel Gelişim İçinde Dumlupınar1.1.a.

Kuzey-güney aksı çevresinde yeni ticaret ve 
rekreasyon merkezleri oluştukça, geleneksel 
merkezin ağırlık dengesi azalmaktadır. 

Üniversite, yeni alışveriş merkezleri, yeni konut 
projeleri, alt yapı yatırımları merkez dışına iti-
lirken, Dumlupınar sahasının da içinde bulun-
duğu merkezi konut alanları dezavantajlı duru-
ma gelmekte, konut karakterini yitirmektedir. 
Alanda konut işlevini destekleyen altyapı ve 
donatıların köhneleştiği görülmektedir.  

nın sosyal olarak köhneleşmesine yol açar. 

Birbirini zincirleme biçimde etkileyecek bu et-
kenlerden dolayı, kent merkezlerinde konut 
kullanımının azalmasının, merkezin sosyal, eko-
nomik ve mekansal  olarak köhneleşmesine yol 
açtığı farklı örnekler üzerinden bilinmektedir. 

Balıkesir için yerel ekonominin dinamik, mekan-
sal altyapının iyi olduğu kent merkezinde konut 
kullanımı dengesinin bozulması bir tehdit ola-
rak değerlendirilebilir. 

Dumlupınar, Balıkesir kent merkezinde bir 
konut alanı olarak önemli bir potansiyel ba-
rındırmaktadır. Bu bakımdan alandaki konut 
kullanımı kentsel ölçekte bir fırsat olarak de-
ğerlendirilmiştir.

Balıkesir nasıl gelişiyor? Balıkesir’in gelişme dinamikleri Dumlupınar’ı 
nasıl etkiliyor?

Balıkesir’in yeni konut alanları ve bunlara bağlı servisler geleneksel kent 
merkezinden uzaklaşmakta, kent kuzey-güney aksı üzerinde  gelişmektedir. 
Buna bağlı olarak merkezin ağırlığı azalmaktadır. 

Konut kullanımının kent merkezinden uzaklaşması uzun vadede merkezde 
ekonomik, kültürel, sosyal ve mekansal köhneleşme doğuracaktır. Kent 
merkezlerinde konut kullanım dengesinin korunması bu bakımdan önemlidir. 

Kuzey-güney yönünde uzanan İstanbul-İzmir 
Karayolu Balıkesir’in mekansal gelişim aksını 
oluşturmakta. Geleneksel merkezi ve ticaret 
alanları Zağnos Paşa Meydanı ile Demiryolu 
arasında bulunmakla beraber, kent makro for-
mu kuzey ve güney yönlerde bu aksın çevre-
sinde gelişmiştir.

Günümüzde kentin yeni gelişimi ve nitelikli 
konut alanları merkezden giderek uzaklaşmak-
tadır. Orta sınıf konut alanları ve yeni kentsel 
dönüşüm/gelişim projeleri merkezden uzaklaş-
tıkça bu alanlara yönelik servisler de yeni kent-
sel odaklar yaratmakta.

Konut alanları servisleri besler. Özellikle orta 
sınıf konut alanlarının kent merkezinden uzak-
laşması, onlara bağlı temel servislerin ve do-
natıların da merkezlerden uzaklaşmasına yol 
açacaktır. 

Konut kullanımının varlığı bulunduğu alanın 
güvenliğini artırır. Ticaret ve iş yerlerinin aksine 
günün 24 saati insan varlığının bulunduğu ko-
nut alanlarında sosyal ağlara bağlı bir güvenlik 
dinamiği bulunur. Karşılıklı olarak güvenliğin 
azalması da konut kullanımını olumsuz etkile-
yeceğinden, birbirini tetikleyen sarmal bir köh-
neleşme sorunu ortaya çıkar. 

Orta sınıfın kent çeperlerine çıkması, bu şansı 
bulamayan dezavantajlı toplulukların merkez-
de sosyal olarak ayrışmasına, uzun vadede ala-

Durum:

Tehditler ve Fırsatlar:
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Kentin gelişim yönü 
kuzeydoğu (İstanbul) 
aksına doğru ve 
güney mahallelerine 
yayılmaktadır. Büyük 
konut projeleri ve 
yeni konut alanlarının 
da çeperlere kaydığı 
görülmektedir.
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Dumlupınar’ın Merkezi İşlevlerle İlişkisi1.1.b.

merkezin etrafında gelişmektedir. Kentsel akış-
ların düğümlendiği bu odak yoğun insan sirkü-
lasyonunu barındırmaktadır.  

Dumlupınar, bu odağın çeperinde, mekansal 
olarak doğrudan ilişki içinde olmakla birlikte 
daha düşük yoğunlukta insan hareketi ve ticari 
faaliyet barındıran bir alandır. Bir kentsel açık-
lık olarak Zağnos Paşa Meydanı’na cephe veren  
dokunun büyük kısmı çalışma alanının içinde 
kalmaktadır. Bu bakımdan Dumlupınar içindeki 
bu kuşak, mekansal ve işlevsel olarak merkezi 
tanımlayan etkenlerdendir.

merkez işlevlerini destekleyen servis ağırlıklı 
dönüşümü her kent kendi ölçeğinde yaşamak-
tadır. 

Hem geleneksel orta sınıfları hem de üniversi-
tenin de etkisiyle kalabalık genç bir nüfusu ba-
rındıran Balıkesir ölçeğinde, bu ihtiyacı alışveriş 
merkezlerinin karşıladığı anlaşılmakta.

Öte yandan Dumlupınar, kent merkezinin kıyı-
sında kültür ve servisler eksenli gelişebilecek, 
karakteristik kent dokusunu ve insan ölçeğini 
koruyabilmiş, kolay erişilebilir bir alandır. Zağ-
nos Paşa Meydanı bağlamında kent merkezi ile 
kurduğu ilişki önemli bir kültürel odaklı gelişim 
fırsatı olarak değerlendirilebilir. 

Kentin merkezi kullanımları Dumlupınar’ı nasıl etkiliyor?

Anafartalar Caddesi, Milli Kuvvetler Caddesi ve Zağnos Paşa Meydanı ile 
tanımlanan alan Balıkesir’in ticari, kültürel ve sosyal kalbini oluşturmakta. 
Dumlupınar bu alanın çeperinde; merkez işlevler ile doğrudan ilişkidir. 

Dumlupınar kentin merkezi işlevleri destekleyecek, kültür odaklı faaliyetlerin ve 
rekreatif servislerin gelişimine uygun bir alandır.

Zağnos Paşa Camii, Balıkesir’in anıtsal odağıdır. 
Bu anıtsal odağa bağlanan, çarşı, Anafartalar 
Caddesi, Milli Kuvvetler Caddesi ve bu akslara 
paralel sokaklar Balıkesir’in geçmişten günü-
müze merkezini oluşturmakta. 

Zağnos Paşa Meydanı ve çevresinde gerçek-
leştirilmiş kentsel tasarım ve iyileştirme çalış-
maları bu odağın kullanım değerini daha da 
artırmaktadır. 

Kentsel ölçekte ticari faaliyetler, servisler, kül-
türel donatılar, baskın kamusal faaliyetler bu 

Kent merkezleri ve yoğun insan hareketinin 
düğümlendiği alanların çevresi, bu alanlardaki 
ticaret, turizm gibi kullanımları destekleyecek 
rekreatif kullanımların, servislerin, kültürel do-
natıların gelişmesine imkan sağlayan geçiş böl-
geleridir.

Dumlupınar sahası bu bakımdan Zağnos Paşa 
Meydanı çevresinde merkez kullanımlarını des-
tekleyecek bir alternatif tampon bölge oluş-
turmakta. Konut alanları ile merkez arasında 
geçişi karma kullanımlarla sağlamaktadır. 

Kültür odaklı kullanımların, yaratıcı sektörlerin 
ve servislerin, kentlerin gelişimindeki payının 
arttığı günümüzde, kent merkezinde bu faali-
yetlere imkan veren dokuların giderek geliştiği 
görülmekte. Kentlerin üretim merkezlerinden, 
tüketim merkezlerine dönüştüğü çağımızda, 

Durum:

Tehditler ve Fırsatlar:
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Ticari ve hizmet 
fonksiyonlarının noktasal 
dağılımı incelendiğinde 
alanın doğusu merkez 
niteliği taşımakta ve 
merkez faaliyetlerini 
barındırmaktadır.
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Kamusal Mekan Kurgusunda Dumlupınar1.1.c.

açık alanların da yüksek nitelikte olmakla birlik-
te belirli merkezlerde toplandığı görülmektedir. 

Mahalle ölçeğinde ise etkileşim ara yüzü oluş-
turan kamusal mekan ve donatıların balıkesir 
bütününde zayıf olduğu görülmektedir. Ana 
odak noktalarının aynı alan içinde bulunduğu 
ve ana aksların bu odaktan yayıldığı, tek mer-
kezli bir kamusal mekan kurgusu bulunur. 

Mahalle ölçeğinde ara odaklar, kamusal niteliği 
yüksek sokaklar, erişilebilir donatılar sınırlıdır. 

çeşme önleri kamusal niteliğin artırılması için 
önemli potansiyellerdir. Bununla birlikte alanın 
batısında yer alan Çamlık Tepesi’nde yer alacak 
kamusal hizmet birimlerinin çalışma alanı ile en-
tegrasyonunun olmaması önemli bir sorundur. 
Alanda belirtilen fırsat alanlarını kent merkezin-
deki mevcut kamusal odaklarla bütünleştirmek 
kentsel yaşamı olumlu etkileme fırsatı sunmak-
tadır.

Alanda aynı zamanda meslek odaları ve der-
nekler yer almaktadır. Bu yapıların kamusal fay-
da odaklı programlar ve etkinlikler oluşturma 
potansiyeli alanın kamusal niteliğinin artırılması 
açısından önemli bir fırsattır. 

Balıkesir’in kamusal mekan kurgusu içinde Dumlupınar’ın rolü nedir? 
Dumlupınar’ın kamusal mekan kullanımlarının niteliği nedir? 

Balıkesir’de kamusal etkileşim mekanlarının kentsel ölçekte baskın odaklarda 
toplandığı; bu odakların kamusal niteliğinin yüksek olduğu, mahalle ölçeğinde 
ise etkileşim ara yüzlerinin zayıf olduğu görülmekte. 

Alandaki mevcut kamusal mekânların kent bütünü ile entegrasyonu önemlidir. 
Kentsel yaşam için gereken çeşitli işlevleri destekleyen, ortak menfaatlere 
hizmet eden yeni donatılara, mahalle ölçeğinde etkileşime imkan sağlayan 
mekansal arayüzlere  ihtiyaç duyulmaktadır. 

Balıkesir’de kamusal hareketliliğin yüksek ol-
duğu odak ve aks ilişkilerine bakıldığında, ka-
baca Atatürk Parkı’ndan Balıkesir Garı’na, Milli 
Kuvvetler Caddesi’nden Zağnos Paşa Meyda-
nı’na uzanan bir yayın kentin etkileşim merke-
zini oluşturduğu görülmekte. Dumlupınar alanı 
bu yayın sonunda, kentsel odaklarla etkileşim 
kuran bir konumdadır. Bu yay içinde kentsel 
servisler ve ticaret kamusal niteliği destekleyen 
faktörlerdir. 

Kent içinde sosyal hizmetlerin sunulduğu sosyal 
hizmet birimleri, kültür merkezleri, spor tesisle-
ri, yeni forum ve meydanlar, müzeler, parklar ve 

Bir kent dokusunun “canlılığı” ya da yaşanırlı-
ğı, o kent dokusunun kentsel etkileşime olanak 
tanıması ile doğru orantılıdır. Kamusal niteliğin 
yüksek olması bu bağlamda bir etkileşime ne 
orada olanak verdiği ile değerlendirilebilir. 

Çalışma alanında erişilebilir bir konumda, ortak 
kullanılan kamusal mekanların yarattığı etkile-
şim imkanının fazlalaştırılması alanın uzun va-
dede canlılığını sağlayacaktır. 

Kamusal niteliğin artırılmasındaki en önemli fır-
sat çalışma alanındaki düğüm noktaları, sokak 
kesişimleri, sokak dokusunun kendisi, mevcut 
kamu binaları gibi kamusal mekânlardır. Özel-
likle alanda yer alan pazar alanı, cami mey-
danları, İlçe Eğitim Müdürlüğü hizmet alanı, 

Durum:

Tehditler ve Fırsatlar:
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Kent bütününde 
ana odak ve akslara 
bakıldığında tek 
merkezden yayılan 
bir kamusal mekan 
kurgusu okunabilir. (Yeni 
alışveriş merkezlerinin 
oluşturduğu istisna 
dışında)

Dumlupınar bu merkez 
ile doğrudan ilişki içinde 
bulunmakta.



Yeşil Alanlar Kurgusu İçinde Dumlupınar1.1.d.

larının aktif biçimde kullanıldığı görülmektedir. 

Çamlık Tepesi bu alanların başında sayılabilir. 
Gerek geleneksel olarak Balıkesir’in önde gelen 
mesire alanı olması gerekse de kapladığı alan 
bağlamında, Çamlık Tepesi kent içinde stratejik 
bir öneme sahiptir. Yapılan yatırımlarla Çamlık 
tepesi sosyal donatı alanları ile de desteklenmiş 
bir alandır. 

Dumlupınar çalışma alanı Çamlık Tepesi’nin ya-
maçlarında bulunmaktadır. Ayrıca alanın kuze-
yinden geçen Çay Deresi aksı geleceğe yönelik 
potansiyel bir yeşil alan olarak değerlendirile-
bilir. 

Tepesi’nin yaya erişimi sorunludur. Sümer So-
kak ve onu dik kesen sokaklar gibi Çamlık Te-
pesi’ne komşu sokaklar bu erişimin sağlanması 
için önemli fırsatlardır. Doğudaki dere aksı ve 
paralelindeki Dr. Ahmet Toprak Caddesi alanın 
kentsel yeşil alan sistemlerine entegrasyonu 
için diğer önemli fırsat alanlarıdır.

Balıkesir ölçeğinde kentsel yeşil alan sistemati-
ği incelendiğinde kentlinin en çok tercih ettiği 
yeşil alan odağının Atatürk Parkı olduğu bilin-
mektedir. Bununla birlikte cadde ve sokaklar 
ağaçlandırılmakta ve yeşil alan miktarları artı-
rılmaktadır. Alanın kent merkezine yer alan ye-
şil alan sistemlerine entegre olabilmesi için ise 
Atatürk Parkı’na açılan caddeler önemli fırsat 
alanlarıdır. 

Balıkesir’in yeşil alan kurgusu içinde Dumlupınar’ın rolü nedir?

Balıkesir’de kentsel ölçekte geniş nitelikli yeşil alanlar bulunmakta, ancak 
mahalle ölçeğinde yeşil alanların yetersiz olduğu görülmektedir. Kent 
bütününde mevcut yeşil alanlar birbiri ile bütünleşik bir ağ oluşturamamaktadır.

Dumlupınar, Çamlık Tepesi’nin kent merkezi ve diğer yeşil alanlar ile bağlantısını 
sağlayacak köprü konumundadır. Bu bakımdan yeşil alan kurgusu içinde 
bağlayıcı bir rolü bulunur.

Balıkesir önemli doğal değerler barındıran ve 
ormanlık alanlarla çevrili bir kent olmasına rağ-
men kent merkezinde yeşil alanların bütünleşik 
bir ağ oluşturamadığı görülmekte. Yerel yö-
netimler mevcut semt parklarını geliştirmek-
te, yeni park projelerini hayata geçirmekte ve 
caddeleri ağaçlandırmaktadır. Ancak bu çaba-
lara rağmen kent mekânı içinde biyoçeşitliliği 
destekleyecek, erişilebilir, doğal özellikleri ile 
öne çıkan yeşil alanlar kısıtlıdır. 

Atatürk Parkı Balıkesir içindeki en etkin yeşil 
alan olarak gösterilebilir. Son yıllarda yapılan 
yatırımlarla kent çevresinde önemli yeşil rek-
reasyon alanları açılmıştır. Bu rekreasyon alan-

Balıkesir içinde yeşil ağ ve bağlantıların oluş-
turulması gerekmektedir. Dumlupınar bu doğ-
rultuda bir fırsat alanıdır. Alanda yapılacak 
müdahaleler kentsel ağları beslerken, kentsel 
ağlardaki hareket de alanı besleyecektir.

Yerleşik düzen yoğunluğu içinde yeşil alanla-
rın az olması önemli bir sorunu ifade etmek-
tedir. Özellikle mahalle ölçeğinde yeşil alanlar 
ve rekreatif faaliyetlere imkan sağlayacak me-
kanlar bütüncül bir kurgunun oluşturulmasında 
temel basamaktır. Yapı yoğunluğu yeni yeşil 
alanların oluşturulmasını kısıtlamaktadır. Ancak 
alanın çevresindeki Çamlık, dere aksı, Başçeş-
me mezarlığı yeşil alan sitemi için önemli po-
tansiyellerdir.

Alanın hemen doğusunda oluşturulan Çamlık 

Durum:

Tehditler ve Fırsatlar:
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Çamlık Tepesi leke 
olarak kent dokusundaki 
en büyük yeşil alanı 
oluşturmakta. Öte 
yandan diğer yeşil 
alanlar ve kent dokusu 
ile bütünleşememektedir.

Dumlupınar tepenin 
yamaçlarında, onun 
uzantısı olarak 
gelişmiştir. 



Ulaşım Ağları İçinde Dumlupınar1.1.e.

Bu yoğunluk Dumlupınar’ın da aralarında bu-
lunduğu merkezin çeperlerindeki alanlarda 
yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. Dum-
lupınar’ın çarşıya gelen özel araçların otopark 
alanı olarak kullanılması ve ara sokaklarda yaya 
hareketini engellemesi bu olumsuz etkilerin 
başında sayılabilir. 

Balıkesir merkez yerleşmeleri ziyaretçileri için 
fırsatlar barındırmaktadır. Kısa ziyaretleri kolay-
laştırmak ve alanı evrensel yaşanabilirlik stan-
dartlarına taşımak için Dumlupınar’da sürdürü-
lebilir ulaşım çözümlerine ihtiyaç duyulmakta.

yaya olarak, bisikletle ya da alternatif mobilite 
modelleriyle erişiminin mümkün olması önemli 
bir fırsattır.  

Yer yer düz yer yer eğimli bir topografyaya 
oturan alan içinde arabaya bağımlılık önemli bir 
sorundur. Alanda otomobiller kent içi ulaşımda 
sıklıkla kullanılmaktadır. Bu nedenle alanda ula-
şıma dair sorunların büyük bölümünün mekan-
sal sıkıntıların yanında yaşam alışkanlıklarından 
da kaynaklandığı görülmektedir. Günümüzde 
kent içinde otomobil ile hareket etmenin zor-
laştırıldığı; buna karşılık daha kolay yürünebi-
len ve alternatif ulaşım araçlarınınn daha rahat 
kullanıldığı bir hareketlilik yaklaşımı çalışma 
alanındaki mahalle kullanımları ile birleştiğinde 
önemli fırsatlar sunabilir.

Balıkesir’in ulaşım sisteminin içinde Dumlupınar’ın yeri nedir? 
Dumlupınar’a nasıl erişilir? Dumlupınar’da nasıl hareket edilir? 

Balıkesir’de ulaşımın otomobil merkezli olması ve kentsel servislerin tek bir 
merkezde toplanmış olması, bu merkez içinde trafik yoğunluğu ve otopark 
ihtiyacına bağlı mekansal baskı yaratmakta. 

Dumlupınar’ın kent merkezindeki konumundan kaynaklanan otomobil hareketi 
ve parklanması, sokaklarda kamusal niteliği ve etkileşimi azaltan etkenlerin 
başında yer almaktadır.   

Balıkesir merkezinde ticari hareketliliği ve 
kentsel servisler barındıran kamusal akslar aynı 
zamanda ana ulaşım akslarıdır. Kamusal mekan 
kurgusu içinde de ele alındığı üzere, kent tek 
bir merkez odak alan çevresinde gelişmiştir. 
Ana ulaşım aksları da bu merkezde çakışmak-
tadır. 

Bunun doğal sonucu olarak merkezi alanlarda 
trafik yoğunluğu ve otomobil baskısı görül-
mektedir. Balıkesir’in kent merkezinde, nüfusu 
ile orantısız bir trafik yoğunluğu bulunmakta. 
Merkeze ulaşımın otomobil ile sağlanması, yaya 
hareketliliğini de sınırlamaktadır. 

Temiz ulaşım pratiklerinin kent yaşamının bir 
parçası haline getirilmesi kentsel yaşam ka-
litesinin önemli göstergelerinin başında gel-
mektedir. Otomobillerin hareketi önceleyen bir 
ulaşım modeli kentsel yaşam kalitesini düşüren 
sorunlar arasında sayılabilir.

Balıkesir ve çalışma alanı içinde kent içi ulaşım 
ele alındığında kullanımı öne çıkan ulaşım araç-
ları otomobil, motorlu hafif ticari araçlar, mi-
nibüs, motosiklettir. Bu yüzden kentte hâkim 
olarak motorlu taşıtların kullanıldığı söylene-
bilir. 

Balıkesir’de kısıtlı da olsa kent içinde bisiklet 
kullanıldığı görülmektedir. Dumlupınar kent 
merkezine yürüme mesafede olması nedeniy-
le avantajlı bir konumda yer almakta. Merkeze 

Durum:

Tehditler ve Fırsatlar:
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Kent Kimliğinde Dumlupınar’ın Yeri1.1.f.

ğu Dumlupınar bu bağlamda değerlendirilebi-
lecek nadir alanlardandır. 

Alanın insan ölçeğindeki mahalle dokusu sokak 
örüntüsü, yapı adaları, bina karakterleri kent 
kimliğini desteklemektedir. Cumhuriyet Dö-
nemi’ne ait özgün yapılar, Eski Balıkesir Lisesi, 
Balıkesir Saat Kulesi gibi anıtsal yapılar, Kuvayi 
Milliye Müzesi gibi bir hafıza merkezi ve tescilli 
konutlarla Dumlupınar, Balıkesir içinde özgün 
bir doku parçası olarak farklılaşmaktadır. 

yaşam pratiklerini mekânsal olarak desteklemek 
yaşam kalitesini artırmak için önemli fırsattır. 

Bu bağlamda Dumlupınar’da özgün kent do-
kusu, kültürel bir kaynaktır ve bu kaynak alanın 
sahip olduğu fırsatların başında gelmektedir.

Kent merkezlerinin birbirine benzediği çağı-
mızda, özgün değerleriyle farklılaşan Dumlupı-
nar gibi alanlar kültür odaklı gelişim için imkan 
sağlamaktadır. 

Bu açıdan alan kent içi turizm faaliyetlerinde 
bir durak, Balıkesir içinde vakit geçirilebilecek 
karakteristik bir bölgedir. Ayrıca yaratıcı sek-
törlerin gelişebilmesine olanak sağlayacak po-
tansiyele sahiptir.

Dumlupınar’ın kimliği nedir? Kent kimliği açısından Dumlupınar ne 
ifade ediyor? Bu kimliği şekillendiren bileşenler nelerdir?

Balıkesir kent merkezi, kültür mirası değeri taşıyan önemli anıtsal eserlere ev 
sahipliği yapmaktadır. Ancak sivil mimarlık örneği yapıların bütünlük içinde 
korunduğu özgün dokular büyük oranda kaybolmuştur. 

Dumlupınar Balıkesir içinde geleneksel doku oranları ve tarihi sivil mimarlık 
örnekleriyle,  özgün kimlik değerleri barındırmaktadır. Alan bu kapsamda 
Balıkesir’de özgün konut dokusunun okunabildiği nadir alanlardandır. 

Balıkesir, zengin bir geçmişe ve kültür mirasına 
sahiptir. Bu çok katmanlı kültür mirasının günü-
müzde değerli anıtsal örnekleri korunmaya de-
vam etmektedir. Bu kapsamda özellikle son yıl-
larda başarılı çalışmalarla, kentin kültürel miras 
değerlerinin korunarak yaşatıldığı görülmekte.

Öte yandan, Balıkesir’deki kültür mirası, büyük 
oranda anıtsal kamu yapılarından oluşmaktadır. 
Kent geçtiğimiz yüzyılda büyürken geleneksel 
dokusunu kaybetmiştir. Günümüzde kent mer-
kezinde, geleneksel oranları yapı bütünlüğü 
içinde koruyan alanlar bulunmamaktadır. 

Balıkesir’in geleneksel mahallelerinin bulundu-

Dumlupınar, tarihi dokusu bütüncül biçimde 
korunmamış olsa bile, özgün yapılaşma oranları 
ve sokak örüntüsünü koruyan, Balıkesir içinde 
geleneksel kent kimliğini yansıtan sınırlı alan-
dan biridir. 

Doku içinde farklı parsellerde tescilli yapılar 
bulunmaktadır. Bu yapıların bazıları son yıllar-
da kamu kaynakları ile restore edilmiştir. Başta 
Kazım Özalp Sokak olmak üzere, Balıkesir Bü-
yükşehir Belediyesi’nin alanda kültürel mirası 
koruma çalışmaları devam etmektedir. 

Tüm yukarıdaki kimlik bileşenlerinin yanı sıra 
alanda sürdürülen sosyal yaşantının yarattığı 
özgünlük; sokak, meydan ortak mekanlarda ve 
gündelik yaşam pratiklerinde gözlemlenmek-
tedir. Bu noktada kendiliğinden gelişen sosyal 

Durum:

Tehditler ve Fırsatlar:

30



Balıkesir kent merkezinde 
tescilli parsellerin 
dağılımına bakıldığında, 
Dumlupınar’ın kültür 
mirası yapıların 
odaklandığı bir 
karakter alan olduğu 
görülmektedir. 
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Balıkesir’in konut 
alanları merkezden 

uzaklaşma 
eğiliminde.

Dumlupınar kent 
merkezinde  bir 

konut alanı. Konut 
kullanımı devam 

ediyor.

Dumlupınar, 
merkez işlevleri 
destekleyecek 

alternatif servislerin 
gelişebileceği bir 

alan.

Dumlupınar 
merkez işlevlerinin 

çeperinde, 
kentin yoğunluk 

merkezinin 
kıyısında bir alan.

Dumlupınar ana 
odak noktalarıyla 

tanımlı bağlantılar 
kuruyor.

Kültür Koridorunun oluşturulması
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Gelişim İşlevler Kamusal mekanlar
Dumlupınar kent gelişiminin neresinde? Merkez işlevleri Dumlupınar’ı nasıl etkiliyor? Kamusal mekan kurgusu içinde 

Dumlupınar’ın yeri nedir?

Kentin sürdürülebilirliğini 
sağlamak için konut 
kullanımının dengesinin 
korunması

Karma kullanım ve 
servislerin gelişimine 
imkan veren arayüzlerin 
yaratılması

Kamusal niteliğin ve 
etkinliğin artırılması

Dumlupınar  
içinde kamusal 

mekanların niteliği 
zayıf. 



Ana odak 
noktalarıyla tanımlı 
bağlantılar kuruyor

Yeşil alanlar Ulaşım Kimlik
Yeşil alan kurgusu içinde Dumlupınar’ın yeri 
ne?

Ulaşım kurgusu içinde Dumlupınar’ın yeri ne? Dumlupınar’ın kent kimliği açısından değeri 
ne?

Yeşil alanların birbirine 
entegre edilerek yaşam 
kalitesinin artırılması

Yaya odaklı bir ulaşım 
yaklaşımının geliştirilmesi

Özgün dokunun, kültürel 
bir kaynak olarak 
korunması  

Açık ve Yeşil Alan Odakları Kentsel Ulaşım Ulaşım İlişkileri

Yaya Odaklı Ulaşım Kurgusu

Balıkesir’in en 
geniş yeşil alanı 

olan Çamlık 
Tepesi’nin kent 

merkezi ile 
bağlantısı zayıf.

Dumlupınar, 
otomobil ile 
ulaşıma dönük 
bir hareketlilik 
kurgusunun içinde 
yer alıyor.

Balıkesir içinde 
doku bütünlüğünü 

koruyan 
özgün kültürel 
peyzaj alanları 

bulunmamakta

Dumlupınar, 
Çamlık Tepesi 

ve kent merkezi 
arasında bir köprü 

konumunda.

Dumlupınar  içinde 
araçların hareketi 

ve parklanması 
kamusal niteliği 

düşürüyor. 

Dumlupınar  
Balıkesir içinde 

geleneksel 
oranlarını koruyan 
az sayıda alandan 

biridir.



Stratejik Hedefler1.2.
Dumlupınar’ı kentsel bağlamda anlamaya yönelik, “Nasıl bir 
Dumlupınar?” sorusuna cevaben incelenen 6 başlık, müdahaleye 
dönük 6 stratejik yaklaşıma kaynaklık etmiştir. 

Kamusal niteliğin artırılması:

Dumlupınar için kamusal mekan yaklaşımı, ma-
halle ölçeğindeki kentsel etkileşim arayüzleri 
ve donatılarının güçlendirilmesi temellidir. 

Mahalle ölçeğinde kamusal etkileşime imkan 
veren kamusal mekanların artırılması ve bu 
mekanların kentsel odaklarla ilişkisinin güç-
lendirilmesi, kentsel tasarım kararları açısından 
belirleyici etken olmalıdır. Dumlupınar, kent 
merkezinin uzantısı olarak  hem mahalle dışın-
dan gelenler hem de mahalleli için bir kullanım 
alanıdır. Kamusal mekanlar bu iki farklı etkileşi-
me de imkan sağlamalıdır.

Konut dengesinin korunması:

Dumlupınar öncelikle bir konut alanıdır. Kent-
sel bir gelişim çerçevesi içinde Dumlupınar 
içinde konut kullanımının korunması ve niteli-
ğinin güçlendirilmesi yaklaşımı benimsenmiştir. 

Bu anlamda çalışma alanı için gelişim yaklaşı-
mı, niceliksel hedeflerden ziyade mevcut kulla-
nımların niteliğinin artırılması önceliklidir. Konut 
öncelikli bir yaklaşım, mahalle ölçeğinde geliş-
tirilecek mekan kurgularını önemli kılmakta-
dır. Diğer stratejik hedeflerde mahalle ölçekli 
yaklaşımlar, bu ilkeyi destekleyecek şekilde  ilk 
planda ele alınmıştır.

Merkez işlevlerin desteklenmesi:

Dumlupınar merkez işlevlerini destekleyecek, 
potansiyel olarak üretici hizmetleri odaklı sek-
törlerin gelişebileceği bir alandır. Sürdürülebilir 
bir iyileşme için bu gelişimin diğer kullanımlarla 
dengesinin gözetilerek desteklenmesi yaklaşı-
mı benimsenmiştir.

Bu anlamda çalışma alanının kent merkezi ile 
ilişki kuran arayüzlerde, karma kullanımın ve 
servislerin, mahallenin sosyal/mekansal kapa-
sitesini koruyarak ve kültürel kaynaklarını kulla-
narak geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
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Yeşil alanlarla entegrasyon:

Dumlupınar’da, kentsel yeşil alan kurgusu için-
de bağlantılar kurduracak mahalle ölçekli bir 
yeşil alan yaklaşımı benimsenmiştir.  

Dumlupınar, kentsel ölçekte büyük yeşil alanlar 
ve kent merkezi arasında bir geçiş alanı olarak 
ele alınabilir. Bu geçiş alanı içinde açık alan kul-
lanımlarını ve rekreatif kullanımları da destek-
ler. Mekansal köprüler kurulmasını önceleyen 
bu yaklaşım içinde, Dumlupınar’ın yeşil alan 
kurgusu mahalle ölçeğinde, yaşam alanları ile 
doğrudan ilişki kurabilen bir bağlamda ele alı-
nabilir. 

Yaya odaklı bir ulaşım yaklaşımı:

Ana ulaşım akslarının yanında bulunan Dumlu-
pınar’da yaya odaklı ulaşım yaklaşımları benim-
senmiştir. Ulaşım kurgusu araç hareketliliğini 
değil yaya hareketliliğini önceler.

Kentsel ölçekte ana akslara kolay erişimi olan 
Dumlupınar’da kentsel sorun, alana ulaşılamı-
yor olmasından değil, araçların kamusal me-
kan kalitesini düşürmesinden kaynaklanmakta. 
Stratejik olarak alanda merkezin yoğunluğun-
dan kaynaklanan otomobil baskısı, yaya önce-
likli çözümlerle azaltılacaktır.  

Özgün dokunun korunması:

Özgün kent dokusu, kültür mirası ve karakte-
ristik kimlik mekanları, Dumlupınar’ın en önemli 
kaynalarının başında gelmektedir. Koruma 
yaklaşımı, bu kaynağın yaşam kalitesini artıra-
cak bir araç olarak kullanılmasını destekler.

Alanda tamamlanmış ve devam eden kültürel 
mirasın korunmasına yönelik çalışmaların, bü-
tüncül bir çerçeve içinde ele alınarak, bu ça-
lışmalar ile oluşturulan kapasitenin sosyal, eko-
nomik ve mekansal bir canlanmayı tetiklemesi 
amaçlanır.  
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Konut dengesini koruyan bir mahalle 

Konut dengesini koruyan bir mahalle; yaşayan, 
koruyan ve güçlü bir mahalledir. Mahallede “iyi 
konut yönetimi” için önemli bir bileşeni oluş-
turan bu stratejiyle, aynı zamanda “iyi yerel 
yönetim” ve “güçlü muhtarlık” ilişkisi kurulabi-
leceği gibi sakinler arasında “iyi komşuluk” iliş-
kilerinin üretilmesine de aracılık edilebilecektir.

Konut dengesinin kurulduğu ve korunduğu 
bir mahallede, mahallelilik bilincinin de arta-
cağı düşünülebilir. Mekânı sahiplenmeye ve 
yerle aidiyet kurmaya katkı sunacak bu atılım, 

kontrolsüz yapılaşmanın önüne geçmenin yanı 
sıra mekânın güvenliğini de sağlamaya dönük 
avantajlar yaratacaktır. Mahallenin haftanın her 
günü ve günün her saati ‘yaşayan’ bir mekâna 
dönüşmesi için bir fırsat olan konut dengesi; 
sakinleri için hem zengin bir altyapı hem de im-
kânlarla bezeli bir üstyapı olanağı geliştirecek, 
böylece kullanılabilirliğini ve kamusallığını artı-
rarak mahalleyi güçlendirecek ve aynı zamanda 
konuta erişilebilirliği de sağlayacaktır. 

Merkez işlevlerini destekleyen bir mahalle

Merkez işlevlerini destekleyen bir mahalle; üre-
ten, buluşturan ve çekici bir mahalledir. Ma-
hallenin merkeze olan yakınlığını bir potansiyel 
olarak değerlendiren bu yaklaşım, sakinlerine 
ihtiyaçlarını yerelden karşılama imkânı sunar-
ken, yerel esnafın ekonomik olarak destekle-
nebilirliğini sürdürülebilir kılmanın da bir aracını 
yaratacaktır. 

Üretimin ve üretkenliğin desteklenmesi an-
lamını da taşıyan bu dinamik, ziyaretçiler için 
sunduğu kullanım çeşitliliğiyle mekâna karak-
teristik bir özellik katacak, dolayısıyla mahal-
lenin çekiciliğini artıracak ve toplulukları bir 
araya getiren bir yer olma kimliğiyle kamusal 

mekân kullanım bilincinin yaratılmasına yardım-
cı olacaktır. Hâlihazırda yerel hafızada önemli 
mekânsal referans noktaları oluşturan mahalle-
nin merkez işlevlerini desteklemesi hem yaşa-
yanları hem de kullanıcıları için donatı kalitesini 
artırıcı bir pratiğe dönüşebileceği gibi alter-
natif ulaşım modlarıyla erişilebilirliği de sağla-
yacaktır. Böylece bu strateji mahalleyi sosyal, 
ekonomik ve kültürel dinamiklerini gözeten bir 
yapıya kavuşturabilecektir.

Konut dengesinin korunmasına yönelik bir yaklaşım içinde, kentsel müdahale 
noktasında, “kimin için?” sorusunun ilk cevabı “mahallede yaşayanlar için” 
olacaktır. Dumlupınar’da yaşayanlar için yaşam kalitesinin artırılması, uzun 
vadede kent bütününde dengeli gelişimin aracı olarak okunabilir. 

Dumlupınar, merkez işlevlerini sadece mekansal konumu ile değil kültürel 
kaynakları ile desteklemektedir. Bu açıdan kültür odaklı servislerin, turizm 
hareketinin, kültürel üretimin ve bunlara bağlı sektörlerin gelişiminde kültürel 
kaynakların korunması öncelikli hedef olacaktır.
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Yaya odaklı, yürünebilir bir mahalle

Sağlık açısından mahalleliyi destekleyici bu 
yaya odaklı mekân kurgusu; karbon ayak izini 
azaltmaya yardımcı olacak, toplu taşıma prati-
ğinin iyileştirilmesi için de bir fırsat alanı yara-
tacaktır. Yayanın herhangi bir engelle karşılaş-
madan mesafe alabileceği mekânsal sürekliliğin 
sağlanması noktasında önemli bir araç niteliği-
ne sahip bu strateji; yaşama, çalışma ve sosyal-
leşme mekânlarının birbirine entegre bir yapıya 
kavuşmasına da olanak verecektir. 

Yaya odaklı ve yürünebilir bir mahalle; kolay, 
erişilebilir ve sağlıklı bir mahalledir. Mahalle sa-
kinleri ile mahalleye gün içinde dışarıdan gelen 
kullanıcıların eğimle uyumlu yürüyüş rotalarıyla 
mahalle ve yakın çevresindeki eğitim ve sağlık 
tesislerine, ticari birimlere, sosyo-kültürel do-
natılara, kamu kuruluşlarına, ibadethanelere ve 
rekreasyon alanlarına erişebilirliklerini artıracak 
bir mekânsal kurgu; mahalleyi kolay kat edile-
bilir bir dokuya kavuştururken, kişilere de temel 
ve gündelik ihtiyaçlara rahat ve masrafsız eri-
şim imkânı sunacaktır. 

Yeşil alanlarla entegre bir mahalle 

Yeşil alanlarla entegre bir mahalle; nefes alan, 
çevre dostu ve örnek bir mahalledir. Yalnızca 
mekânı ekolojik olarak değil, kullanıcılarını da 
duyusal olarak besleyecek “yeşille entegras-
yon” stratejisi; çevresel diğer bileşenlere olum-
lu şekilde etki edecek, kişi başına düşen yeşil 
alan miktarını artıracak ve alana değer kata-
caktır. 

Alanın ‘dönüşüm’ dinamiğini yeşille yaratacak 
bu yapılanma, aks bağlantıları aracılığıyla kent-
sel peyzaj sürekliliğini sağlayacak; ayrıca ma-
halleye temiz, ferah ve canlı bir doku kazandı-
racaktır. Mevzuat uyarınca çoğunlukla park ve 

yeşil alanlara indirgenen açık kamusal mekân 
kurgusunu çeşitlendirerek kolay dönüşebilir ve 
esnek bir yapıya kavuşturacak bu yaklaşımla, 
mahalle sakinleri ile alan kullanıcılarının ihtiyaç-
larına hızlı yanıtlar verme şansı da sağlanabile-
cektir. Mahallenin yapılaşma şartlarının verdiği 
imkânla potansiyelini bu çerçevede değerlen-
direbilmek, kent bütünü içinde örnek teşkil 
edecek bir stratejiye dönüşebilir.

Yaya odaklı ulaşım çözümleri, hedeflenen diğer stratejik ilkelerin de 
uygulanabilmesini sağlayacak bir yaklaşımdır. Kent içinde yayaların etkileşimi, 
kamusal niteliği artırır, yerel işletmeleri destekler ve konut karakterini 
güçlendirir. 

Nitelikli yeşil alanlar ve bu yeşil alanlara erişim imkanı, yaşam kalitesinin en 
belirleyici göstergelerindendir. Dumlupınar’ın mevcut kentsel yeşil alanlarla 
köprüler kurularak erişiminin sağlanması ve dokunun içinde bu köprüyü 
destekleyecek mahalle ölçekli yeni yeşil alanlara yer açılması sağlanacaktır.
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kaybı yerine sosyal etki açısından çekiciliği ar-
tıracak kimlikli bir mahalle, kentlilik bilincinin 
güçlenmesine de yardımcı olacaktır. Bu anla-
mıyla yürünebilirliği, yeşille olan kuvvetli bağı, 
konut ve merkez işlev kullanım dengesi ve yük-
sek kamusal niteliği, alanın mevcut özgün di-
namikleri ve birikimine şüphesiz yeni kimlikler 
katacak ve en önemlisi Dumlupınar’ı doğal ve 
kültürel fırsatları değerlendiren bir yapıya ka-
vuşturacaktır.

Kimlikli bir mahalle

Kimlikli bir mahalle; aidiyeti kuvvetli, prestijli ve 
hatırlanır bir mahalledir. Yer duygusunun, yer 
aidiyetinin ve yer hafızasının var olduğu kim-
likli bir mahalle hem mekânsal ve toplumsal 
süreklilik hem de yerel kültürün devamlılığı için 
önemli bir nitelik olup, ekonomik hareketlilik 
açısından da çeşitlenen imkânlar sunacaktır. 

Yerel turizmi ve ekonomiyi destekleyecek; ço-
cuklu ailelerin, gençlerin veya yaş almış grup-
ların yer değiştirmek isteyecekleri değil birlikte 
yaşayabilecekleri, mekânı birlikte deneyim-
leyebilecekleri olanaklar sağlayacaktır. Nüfus 

Aynı zamanda sosyal sermayeyi güçlendirecek 
tüm bu senaryo, alan kullanıcılarının yerel de-
ğerleri kolektif şekilde yeniden inşa etmelerini 
ve toplumsal paylaşımı ve dayanışmayı organik 
olarak artırmalarını da sağlayacaktır. Mahalleyi 
yüksek bir kamusal niteliğe kavuşturacak bu 
aşamalar; mahalleyi ve kullanıcılarını güvenli 
hissettirecek etkiye sahip olduklarından, güçlü 
toplulukların sürdürülebilir mekânsal deneyim-
leri için de ihtiyaçlarına hızlı karşılık verebilecek 
bir yapıdadır. 

Kamusal niteliği yüksek bir mahalle 

Kamusal niteliği yüksek bir mahalle; canlı, gü-
venli ve dayanışmacı bir mahalledir. Mahalle-
de var olan önemli kamusal yapılar, yeniden 
yapılandırılacak olan işlevler, niceliksel olarak 
geliştirilecek / niteliksel olarak iyileştirilecek 
kamusal mekânlar ve bu yaratıcı mekânlarda 
düzenlenecek etkinlikler; mekâna sosyal katkı 
anlamında önemli araçlar sunarken mahallenin 
sosyal hayatını canlandıracak, farklı toplumsal 
grupları mahalleye çekerek kamusallığı çeşit-
lendirecek, mahallede geçirilen vakti artıracak, 
böylelikle mahallenin yaşam standardının iyi-
leştirilmesine olanak verecektir. 

Kamusal niteliğin güçlendirilmesi, kentsel canlanmanın temel ön koşuludur. 
Dumlupınar’da mahalle ölçeğine yaygınlaştırılabilmiş kamusal etkileşim, mahalle 
ölçeğini temel alan kamusal nitelik ve kent ile ilişki kuran mahalle odakları, 
kamusal mekan yaklaşımının öncelikleri olacaktır. 

“Kimliğini koruyan bir mahalle” yaklaşımın, tek başına yapısal koruma 
uygulamalarının ötesinde, kent kimliğinin kolektif ve değişen bir sosyal ürün 
olduğundan hareketle; özgün dokunun korunması aynı zamanda mahalle 
hayatının korunmasını amaçlar.  
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2. Mekânsal Gelişim      

      Çerçevesi

Stratejik hedeflere nasıl ulaşacağız?





Mekansal Gelişim Çerçevesi2.

Bu bölge kültür odaklı bir canlanmanın stra-
tejik hedefler doğrultusunda yaratılmasının 
hedeflendiği karakter alandır. Merkez işlevleri 
servisler, turizm, kültür donatıları ile destekle-
yen, kamusal mekanın kent ile bütünleştiği bir 
dokunun oluşturulması hedeflenir. Dokunun 
sosyal etkileşime imkan sağlaması, tarihi kent 
dokusunun okunabilmesi, kamusal mekanın et-
kin biçimde kullanılırken yerel ticaretin de can-
landırıldığı bir mekansal gelişim kurgusu öne-
rilmiştir. 

Söz konusu iki karakter bölge, keskin sınırlarla 
ayrılmış birbirinden bağımsız mahalleler olarak 
değerlendirilmemelidir. Karakter bölgeler, Ba-
lıkesir bütünündeki kentsel dinamiklerin ma-
halle ölçeğine yansımasını, mekanda muğlak 
çizgilerle sınıflamayı amaçlamaktadır. Kuşkusuz 
bölgeler arası geçirgen bir sınır vardır. Mekan-
sal gelişim kurgusu içinde Dumlupınar çalışma 
alanı bir bütün olarak, aynı stratejik hedefler 
ışığında değerlendirilmelidir. 

Stratejik hedefler doğrultusunda, Dumlupınar mekansal gelişim 
çerçevesi iki karakter bölge özelinde ele alınmıştır. Bu karakter 
bölgelerden birinde konut kullanımını, diğerinde merkez işlevleri 
destekleyen karma kullanım ve kültürel işlevlerin öne çıktığı bir 
mekan kurgusu, doku bütününde sosyal, ekonomik ve mekansal 
iyileşmenin sağlayacak şekilde düzenlenir.

Mekansal gelişim çerçevesi, stratejik hedefelere hangi mekansal araçların kullanı-
larak ulaşılabileceğinin çerçevesini çizmeyi amaçlar. Stratejik hedeflerin mekan-
da uygulamaya dönük yansımasının belirlenmesi hedeflenmektedir. Dumlupınar 
özelinde, mekansal gelişim çerçevesi; konut-ticaret dengesini kurmuş, kamusal 
niteliği yüksek, yeşil, yaya dostu, tarihi dokunun korunduğu bir kent dokusunun, 
hangi mekansal arayüzlerle oluşturulabileceğini tartışmaktadır.

İki karakter bölge:

Dumlupınar mekansal gelişim kurgusu, biri 
Çamlık Tepesi, diğeri merkezi ticaret alanlarının 
devamı olarak değerlendirilebilecek iki karak-
ter bölge çerçevesinde ele alınmıştır. Dumlu-
pınar çalışma sahası bütünü, genel bir ifadeyle, 
kentin en yoğun merkezinden, en sakin “mesire 
yerine”, aşağıdan yukarıya, kademeli bir geçişin 
sağlandığı, yamaçlara kurulu bir kuşak oluştur-
maktadır. 

Bu kuşağın Çamlık Tepesi yamaçlarında, hali-
hazırda konut kullanımının ağırlıkta olduğu kıs-
mı ilk karakter bölgeyi tanımlar. 

Bu bölge stratejik hedefler doğrultusunda; ko-
nut kullanımının nitelikli bir yaşam alanı oluş-
turularak korunmasını, mahalle karakterinin 
topluluk oluşumuna imkan veren arayüzlerle 
yaşatılmasını, sağlıklı kent yaşamının yeşil alan-
lar, güvenli yaya erişimi ve altyapı ile sağlan-
masını öncelikleyen bir alan olarak değerlen-
dirilmiştir. 

Kuşağın Zağnos Paşa Meydanı ve merkezi ti-
caret alanlarının uzantısı olan, karma kullanımın 
ağırlıkta olduğu kısmı ikinci karakter bölgeyi 
tanımlar.
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Çamlık Tepesi’nin yamaçlarındaki, görece 
dik bir topografyada bulunan alan, “keyifli”, 
yaşanabilir, güvenli bir mahalle vizyonuyla 
değerlendirilmiştir.

Bu vizyonda idealize edilmiş kent; sağlıklı, 
yeşil, bakı noktaları olan, temiz sokaklara 
sahiptir. Çocukların sokağa güvenle 
çıkabildiği, ailelerin yaşamasına uygun, 
yaşayanların mahallelerini sevdiği, güvenli bir 
konut alanıdır. Komşuluk ilişkileri kurulabilir. 
Yaşayanların bahçelerinde, kentsel tarım 
faaliyetleri yapabildiği bir alandır. Yayaların 
güvenle hareket edebildiği, sokaklarının 
araba parkı olarak değil, yaşam alanı olarak 
kullanıldığı bir mahalledir.  

48



Merkezi ticaret alanlarının kıyısında, görece 
daha düz bir topografyada bulunan alan 

“canlı”, yaşayan, yaratıcı, özgün bir kamusal 
etkinlik alanı vizyonuyla değerlendirilmiştir.

Bu vizyonda idealize edilmiş kent; korumuş 
tarihi dokusu ile özgün bir kent deneyimi  
sunan, kentin farklı yerlerinden de vakit 

geçirmek, sosyalleşmek ve kültürel faaliyetler 
için gelinen bir alandır. Balıkesir’de haftasonu 

“buluşmak”  için gidilebilecek bir yerdir. 
Sokakları canlıdır. Kamusal mekanlar farklı 

kullanımlara imkan verir. Doku içinde ziyaret 
edilebilebilecek kültürel/sosyal donatı 

alanları bulunur. Gençlerin vakit geçirmek 
isteyebileceği bir yerdir. Balıkesir’de bir 

günü olan bir ziyaretçinin ilk götürüleceği  
mahalledir. 

Farklı sokak etkinliklerine ev sahipliği yapar. 
Kent içinde yaratıcı uygulamaların hayata 

geçtiği faal bir kent parçasıdır.   
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Müze

Halk Eğitim Merkezi

Hamidiye Kütüphanesi

Okuma Yurdu
Kütüphane

Halk Eğitim Merkezi

Fotoğraf Müzesi

Kültür Bağlantısı:

Kültür Bağlantısı olarak tanımlanan 
koridor ile merkez işlevlerine eklemlenen 
karma kullanım alanın canlandırılmasına 
yönelik mekansal gelişim hedefleri sunul-
muştur. 

Doğa Bağlantısı:

Doğa Bağlantısı olarak tanımlanan ko-
ridor Çamlık Tepesi’ne eklemlenen konut 
karakterinin korunacağı, mahalle odaklı 
çalışmalara yönelik mekansal gelişim he-
defleri sunulmuştur. 

Tanımlanan iki karakter bölge eksenli 
olarak, mekansal gelişim çerçevesi iki 
eylem hedefini içerir. Bu eylem hedef-
lerinde Dumlupınar içinde kuzey-gü-
ney ve doğu-batı yönlerinde çalışacak 
iki kentsel bağlantı koridoru oluşturul-
ması, mekansal müdahalelerin bu bağ-
lantı koridorları bağlamında ele alınma-
sı hedeflenmiştir.

1.

1.

2.

2.

Mekansal Gelişim 
Hedefleri
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Mekansal gelişim senaryosu doğrultusunda 
aks üzerinde geliştirilecek yeni kullanımlarla, 
merkezi ticaret alanları ile koridor arasında in-
san sirkülasyonu oluşması öngörülür. Bu insan 
sirkülasyonunun oluşacağı bölge, gelişim se-
naryosunda kültür odaklı servis ve karma kul-
lanımların geliştirilmesinin arzulandığı karakter 
alandır. Oluşacak insan sirkülasyonun bu bölge 
içindeki ara bağlantılarda ekonomik, sosyal ve 
kültürel bir canlanma yaratacaktır. 

Nasıl?

Kültür koridoru mekansal gelişim hedefi, tek 
başına tanımlı bir aks üzerinde yapılacak sokak 
sağlıklaştırma uygulamalarından ziyade, koridor 
çevresinde bağlantıların mekansal müdahaleler 
ve programlarla güçlendirilerek sirkülasyonun 
güçlendirilmesine yöneliktir. Bu kapsamda 5 
temel eylem başlığı belirlenmiştir:

1- Ana aksın (Kız Ortaokulu sokak ve Kazım 
Özalp Sokak) kamusal niteliğinin artırılması 
(Mekansal uygulamalar, Tasarım ilkeleri)

2- Mahalle meydanı tasarımı ve düzenlemesi 
(mekansal uygulamalar)

3- Aks çevresindeki kamusal işlevlerin birbirine 
entegre edilmesi (Kamu programları, örgütlen-
me)

4- Ara odak noktalarının işlevlendirilmesi (me-
kansal mikro müdahale uygulamaları)

5- Kamusal etkinlikler senaryosu (Kamu prog-
ramları, etkinlik planlaması)

Kültür bağlantısı olarak tanımlanan aks ile Dumlupınar Mahallesi 
içinde, Zağnos Paşa Meydanı ve Balıkesir’in merkezi ticari/kültürel 
alanlarına paralel bir canlandırma koridoru oluşturulması amaçlanır.

Kültür bağlantısı ile merkezi ticaret alanları arasında oluşacak yaya 
hareketliliği ve kentsel akışlar sayesinde, bu bölgede mekansal 
gelişim senaryosunda önerilen doğrultuda bir canlanmanın 
yaratılması hedeflenir.

Kültür Bağlantısı2.1.

Neresi?

Kültür bağlantısı olarak tanımlanan akslar, Kız 
ortaokulu sokak hattı boyunca kuzey-güney 
yönünde hareket eden, Edremit Caddesi ile 
Ali Hikmet Paşa Caddeleri’ni birbirine bağla-
yan bağlantıdır. Bu koridor genel bir ifadeyle 
mekansal gelişim senaryosu içinde ele alınan 
iki ana karakter bölgeyi birbirinden ayıran sınır 
olarak da değerlendirilebilir. 

Halihazırda sokak sağlıklaştırma çalışmalarının 
devam ettiği Kazım Özalp Sokak ve ona paralel 
sokaklar da söz konusu koridor içinde değer-
lendirilmiştir. 

Tanımlanan aksın güney ucunda halihazırda 
inşaatı devam eden alışveriş merkezinin ta-
mamlandığında bir çekim merkezi oluşturacağı 
varsayılır. Aynı noktada bulunan Kuvayi Milliye 
Müzesi güçlü bir kültür odağıdır. 

Kültür bağlantısının bu çekim noktalarından 
çalışma alanı içine uzanan bir hareketi destek-
lemesi hedeflenir.

Neden?

Kültür bağlantısı, Dumlupınar içinde mekansal 
gelişim senaryosu kapsamında, kentsel can-
landırmaya yönelik bir omurga olarak değer-
lendirilir. Halihazırda mahallenin geleneksel 
kimliğini yansıtan, sivil mimari oranlarını koru-
muş dokunun bulunduğu, çevresinde sosyal/
kültürel donatı alanlarını barındıran bu koridor 
ile çalışma alanın içinde Zağnos Paşa Meydanı 
ve merkezi ticaret alanlarına paralel, alternatif 
bir koridorun yaratılması hedeflenir. 
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* Canlandırma koridoru * Mevcut merkezi ticaret alanı* Yaya hareketinin oluşturulacağı alan

53



*

*

*

*

*
*

*

*

Kültür bağlantıları Kız Ortaokulu Sokak 
koridoru ve bu koridora paralel sokakları 
kapsamakta.
Başta Kazım Özalp Sokak olmak üzere bu 
bağlantıların hepsi özgün kimlik değerlerini 
barındıran sokaklardan oluşmakta.

Karakter bölge içinde çok sayıda atıl du-
rumda ara odak noktası bulunmakta. Bu atıl 
alanların canlandırılması doku bütününde 
kamusal niteliği yükseltecektir.

Karakter bölge içinde halihazırda sosyal 
donatı alanları ve sivil toplum örgütleri tara-
fından kullanılan yapılar yer almakta. Ayrıca 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından 
kamulaştırılmış yapılar bulunmakta.

Kültür bağlantıları ile merkezi ticaret alanları 
ve Zağnos Paşa Meydanı ile olan bağlan-
tıları kültür odaklı canlandırma akslarına 
dönüşmekte.

Mahalle odağı (düğüm noktası)

Kuvayi Milliye Müzesi

Alışveriş merkezi

Eğitim

Hallk Eğitim
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ası)

*

*

Kültür bağlantıları Dumlupınar çalışma alanı 
için tanımlanan karakter bölgelerini birbi-
rinden ayırmakta. Bu kapsamda öngörülen 
mekansal gelişim hedefleri merkez işlevlerini 
ve karma kullanımı desteklemeye yönelik 
önerilebilir.

Eski Edremit Caddesi 

Zağnos Paşa Meydanı
(Kent Merkezi)

Merkezi Ticaret Aksı

Milli Kuvvetler Caddesi Bağlantısı

Mahalle odağı (düğüm noktası)
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• Akslar üzerinde cepheler ve tarihi binaların 
restorasyonlarından ziyade kamusal ara-
yüzlerin, kamu kaynakları ile nasıl iyileştiri-
leceğine yönelik mekansal müdahale öne-
rileri geliştirilmelidir. Akslar üzerinde yol 
kaldırım, aydınlatma, yeşil peyzaj ögeleri 
gibi tasarım sorunlarının, çizilen stratejik 
çerçeve kapsamında yeniden değerlendi-
rilmesi önerilir. 

• Aksın hareketi desteklemek üzere odak 
noktaları ile tanımlı bağlantılar kurulmalı-
dır. Bu kapsamda Eski Edremit Caddesi ile 
Kız Ortaokulu Sokak bağlantısı bir mekan-
sal tasarım sorunu olarak ele alınabilir. Aynı 
kapsamda Kuvayi Milliye Müzesi ile kültür 
koridorunun ilişkisi de mekansal olarak ku-
rulmalıdır. 

• Kültür bağlantısı üzerindeki kullanımla-
rın planlaması, mekansal gelişim çerçevesi 
içinde ele alınan diğer başlıklarla birlikte 
değerlendirilmelidir. (İşlevlerin entegras-
yonu, ara mekanların işlevlendirilmesi, et-
kinlik senaryosu oluşturulması vb...) 

2.1.a. Ana aksın kamusal niteliğini artırmak

Kültür bağlantısı olarak tanımlanmış koridorda,  
Kız Ortaokulu Sokak ve bağlantılarını içeren 
aksların, stratejik ilkeler ışığında kamusal ni-
teliği artırılmalıdır. Bu kapsamda yaya dostu, 
yaşanabilir, üzerinde farklı kullanımlara olanak 
verecek, kent kimliğinin okunabildiği bir aksın 
tasarlanmasına yönelik ilkelerin ortaya konul-
ması önerilir. 

Kültür koridoru ve bağlantıları, Dumlupınar 
Mahallesi içinde dokunun kimliğini yansıtan, 
geleneksel oranlarını korumuş ve özgün cephe 
silüetleri barındıran bir karaktere sahiptir. Ayrı-
ca halihazırda cephe sağlıklaştırma çalışmaları-
nın yapıldığı Kazım Özalp sokağı da bu koridora 
bağlanmaktadır. 

Kamusal niteliğin artırılmasına yönelik eylem 
hedefi, kentin en yoğun ticari/kültürel odak-
larına paralel uzanan bu aksın, merkezdeki kul-
lanımları destekleyecek, daha insan ölçeğinde 
oranlara sahip alternatif bir güzergah ve vakit 
geçirilecek alana dönüşmesini amaçlar. 

Bu kapsamda sadece cephelerin değil, sokak 
kesitlerinin bir bütün olarak, daha çok sosyal 
etkileşime imkan sağlayan, yayaların rahat ha-
reket edebildiği, farklı kullanımlara imkan ve-
ren, yaşam kalitesi yüksek, güvenli bir arayüz 
yaratacak şekilde düzenlenmesini öngörür. Ko-
ridorun sosyal niteliğini öne çıkartarak, ulaşım 
aksından gezinti aksına dönüştürecek müda-
halelerin yapılmasını hedefler.

Nasıl?

• Kaldırım, yol ve yapı önlerini kapsayan ke-
sitlere yönelik tasarım ilkeleri önerilmelidir. 
Söz konusu tasarım ilkeleri aksın kamusal 
niteliğini artırmaya yönelik oranları, sirkü-
lasyonun yaya öncelikli olmasına yönelik 
sınır ve standartları, farklı aktörleri (yerel 
yönetim, işletmeler, yaşayanlar vb...) mü-
dahalelerinin bütüncüllüğünü sağlayacak 
senaryoları içermelidir. 

MİKRO MÜDAHALELER

TASARIM İLKELERİ

ULAŞIM PLANLAMASI

MEKANSAL UYGULAMALAR

Aksların üzerinde bulunan ara odak 
noktalarında tanımlı kamusal mekan-
lar oluşturmaya yönelik müdahaleler

Akslar üzerindeki farklı aktörlerin mü-
dahalelerine kılavuzluk edecek tasarım 
ilkelerinin belirlenmesi

Aksların stratejik hedefler doğrultu-
sunda kamusal niteliğini artıracak ula-
şım planlaması

Aksların üzerindeki kamusal arayüzlere 
yönelik mekansal müdahale önerileri

Çıktısı ne olacak?
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Yeni yapılan alışveriş merkezi ve Kuvayi 
Milliye Müzesi, koridorun güney odağını 
oluşturmaktadır.

Kazım Özalp ve ona paralel, Doğumevi, 
Dinlendiren, Kız Ortaokulu Sokakları Kültür 
Koridoru kapsamında değerlendirilebilir.

Halk Eğitim Merkezi ve pazar alanının 
bulunduğu alan koridor üzerinde bir düğüm 
noktası oluşturmakta. 

Kız Ortaokulu Sokak

*

Eski Edremit Caddesi ile çakışan noktada 
koridoru tanımlayacak bir odak noktası 
oluşturulacaktır. 

*

*

*

*



2.1.b. Mahalle odağını oluşturmak

kentsel mekanla ilişkisinin güçlendirilebilmesi 
açısından fırsat yaratmaktadır. 

Nasıl?

• Pazar yeri bir özel tasarım alanı olarak ta-
nımlanmıştır. Alana özgün kentsel tasarım 
projesinin, mahalle bütünü için ortaya ko-
nulan ilkeler ışığında hazırlanması önerilir. 

• Mevcut sokak sağlıklaştırma çalışmalarının 
devamı niteliğinde olan, pazara cephe ve-
ren binalarda, sokak sağlıklaştırma çalışma-
larını destekleyecek tasarım ilkelerinin ön 
görülmesi beklenir. 

• Pazar ve pazarcılık faaliyetleri konut kulla-
nımı ve mahalle karakterinin korunmasına 
yönelik stratejileri destekleyen, yerelde 
ekonomik, sosyal ve kültürel değer taşıyan 
bir işlevdir. Alan içinde pazar etkinliğinin 
sürekliliği sağlanmalıdır. Bu ön koşula yö-
nelik tasarım çözümleri desteklenmelidir. 

• Mevcut araç parklanması, stratejik hedef-
ler kapsamında değerlendirilerek, yayalaş-
tırılarak meydan karakteri desteklenmelidir. 

• Halk Eğitim Merkezi’nin alan ile mekansal 
ilişkisinin kurulması, bu kapsamda merkezin 
bahçesinin de kullanıldığı önerilerin gelişti-
rilmesi önerilir.

Halk Eğitim Merkezi’nin alt kotunda yer alan ve 
halihazırda pazar yeri olarak da kullanılan; Balı-
kavdan, Ulus, Karaoğlan, Dinlendiren Sokakları 
arasında kalan boşluk, mahalle ölçeğinde bir 
ana odak noktası olarak tanımlanmıştır.

Bu odak, mekansal gelişim kurgusu içinde bir 
düğüm noktası yarattığından, özel tasarım ala-
nı olarak ele alınabilir. 

Kültür bağlantısı olarak tanımlayabileceğimiz 
koridorların kesiştiği, bu koridorların Zağnos 
Paşa Meydanı ile doğrudan ilişki kurabildiği, 
doğu-batı yönünde Çamlık Tepesi ile bağlantı 
kuran akslar ile birleşen pazar yeri, mekan kur-
gusu içinde stratejik bir düğüm noktasıdır. 

Pazar yeri çevresinde Karaoğlan Cami ve açık-
lığa cephe veren karakteristik sivil mimari ör-
nekleriyle, bu alan aynı zamanda kent kimliğini 
yansıtan özgün bir niteliğe sahiptir. Bu bakım-
dan stratejik hedefleri destekler niteliktedir. 

Pazar yerinin ayrıca Halk Eğitim Merkezi ile me-
kansal ilişki kurabilme potansiyelinin bulunma-
sı, hem alanın buradaki eğitim işlevleriyle iliş-
kilendirilmesi hem de Halk Eğitim Merkezi’nin 

TASARIM İLKELERİ

ÖZEL TASARIM ALANI

Koridorun tamamı için önerilen tasa-
rım ilkelerinin meydan cephelerini de 
kapsayacak biçimde değerlendirilme-
leri

Pazar yerinin bulunduğu alanın, pazar 
etkiliğini de destekleyecek bir esnek 
kullanımı öngörerek, stratejik ilkeler 
doğrultusunda, bir mahalle meydanı 
olarak tasarımı

Çıktısı ne olacak?

Pazar yerinin bulunduğu alan, 
mahalle içindeki iki karakter 

bölgeyi ayrıran aksların, ana 
müdahale koridorlarının  birleştiri 

düğüm noktası. Bu odak 3.2. 
bölümünde ele alınan doğa 

bağlantılarının da , kültür kori-
doru ile birleştiği kesişim. 

Mekansal olarak da müdahaleye 
imkan veren bu açıklık, mekan-
sal olarak önceklikli müdahale 

noktasını oluşturuyor.
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Merkezi ticaret alanları 
ve Zağnos Paşa Meydanı 
bağlantısı

Çamlık Tepesi bağlantısı

Kültür Koridoru

Kazım Özalp Sokak bağlantısı

Halk Eğitim Merkezi
(Bağlantısı mekansal olarak 

güçlendirilecek donatı)

Karakteristik cepheler
(Düzenlenecek Silüet)

Pazar yeri 
(Özel tasarım alanı) Karaoğlan Cami

*

*

*

*



Nasıl?

• Alanda mevcutta bulunan sosyal/kültürel 
işlevler ve alanda katılımcı süreç ile belir-
lenecek ihtiyaçlar göz önünde bulunduru-
larak mahalle ölçeğinde bir işlevlendirme 
senaryosu hazırlanmalıdır. Söz konusu se-
naryo mevcut işlevlerin nasıl geliştirilebi-
leceği ve mekansal gelişim kurgusu içinde 
yeni hangi işlevlerin nereye önerilebilece-
ğini içerecektir.

• Alanda mevcut sivil toplum yapılanmala-
rı ile ortak bir işbirliği imkanı yaratılarak, 
sivil toplumun da bütüncül senaryo için-
de inisiyatif alabileceği, ortak bir kamusal 
program oluşturulmalıdır. Farklı aktörlerin 
etkinliklerinin birbirini tamamlaması amaç-
lanır.

• Her kamusal donatı mekansal bir odak 
noktasıdır. İşlevlendirme planı içinde po-
tansiyel donatıların kültür bağlantısı olarak 
tanımlanan gelişim çerçevesi hedefi içinde 
mekansal kurguya oturması gözetilmelidir.

2.1.c. İşlevlerin entegrasyonunu sağlamak

Kültür koridoru olarak tanımlanan aksın çev-
resinde mevcut ve potansiyel sosyal/kültürel 
işlevler bulunmakta. Bu işlevlerin birbirine kent 
dokusunda canlanma sürecine katkı sağlaya-
cak şekilde entegre edilmeleri gerekmektedir. 

Alanın içinde geniş bir yer kaplayan örgün eği-
tim yapıları, Halk Eğitim Merkezi, Kuvayi Milliye 
Müzesi başta olmak üzere kültür yapıları, kamu 
binaları mevcutta bulunan donatıların başında 
gelmektedir. Aynı kapsamda Büyükşehir Be-
lediyesi ve ilçe belediyesine ait bir kısmı aktif 
kullanılan yapılar ele alınabilir. Bunların yanı sıra 
çeşitli sivil toplum örgütlerince, bir kısmı aktif 
olarak kullanılan yapılar bulunmaktadır.    

Alan içinde ayrıca Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından kamulaştırılmış ve restore edildikten 
sonra işlevlendirilmesi planlanan potansiyel 
donatı alanları bulunmaktadır. 

İşlevlerin entegrasyonu yukarıda belirtilen kul-
lanımların ortak bir kentsel canlandırma se-
naryosuna entegre edilerek, sosyal/kültürel 
donatılar ve bu donatılara bağlı işlevler ağının 
oluşturulmasını amaçlar. 

Mevcut kamusal donatı alan-
ları bir ağ oluşturacak şekilde 

haritalandığında, mekansal 
gelişim kurgusu içinde boşluklar 
oluştuğu görülecektir. İşlevlerin 
entegrasyonunun sağlanması 

aşamasında bu boşluklar sosyal, 
kültürel ve mekansal fırsatlar 

yaratmakta.

Bu kapsamda kamulaştırılan 
ancak işlevlendirilmemiş tarihi 

yapılar öncelikli müdahale 
alanlarıdır. 

?

?

?

?

?

??

?

ETKİNLİK PLANLAMASI

İŞBİRLİKLERİ KURULMASI

KAMU PROGRAMLARI

KATILIM

Donatı alanlarındaki etkinlikler birbir-
leri ile entegre biçimde ele alınmalı. Bu 
etkinliklerin kamusal mekanlarla ilişkisi 
gözetilmeli.

Alandaki farklı aktörlerin mutabık kal-
dığı bir süreç yönetimi sivil işbirlikleri ile 
oluşturulmalı.

Alandaki farklı donatı alanlarına yöne-
lik ortak bir programlar oluşturulmalı.

Alandaki ihtiyaç ve potansiyellerin 
saptanması katılımcı bir süreç içinde 
değerlendirilmeli.

Çıktısı ne olacak?
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Eğitim kampüsü

Halk Eğitim

İlçe Eğitim Müdürlüğü

Basın Müzesi

Basaf

Kuva-i Milliye Müzesi

Potansiyel alanlar

Balıkesir Barosu
Kültür sanat evi

Mimarlar Odası

Basiad



2.1.d. Ara odakları etkinleştirmek

süreli etkinlikler de olabilir. Kamusal mekan 
kazanımına dair mikro müdahalelerde, ta-
sarımın uygulamaya dönük niteliğinden zi-
yade, kullanıma yönelik etkisi ön plandadır. 

• Mikro müdahale alanlarının tamamında 
alanda yaşayanlar, mevcut kullanıcılar, po-
tansiyel kullanıcılar, tasarımcılar ve yerel 
yönetimin içinde bulunduğu bir katılımcı 
süreç işletilir. 

• Ara odak noktaları (bir sonraki mekansal 
gelişim hedefinde de altı çizilen) kamusal 
etkinliklerle birlikte değerlendirilmelidir. 
Atıl alanların kamusal kullanımını güçlen-
dirmek için her alan imkan sağlayacağı ka-
musal etkinlik ile birlikte değerlendirilir. 

• Mekansal gelişim çerçevesi içinde, bu ka-
rakter bölge için önerilen, servisleri, karma 
kullanımı ve rekreatif etkinlikleri içeren se-
naryo, ara odak noktalarının niteliğini de 
belirleyecek bir yaklaşımdır. Bu alanlarda 
kentin geri kalanı ile bütünleşmeyi özen-
diren, merkez işlevlerini destekleyen kulla-
nımlar önerilebilir. 

Kültür bağlantısı olarak tanımlanmış koridor 
ile merkezi ticaret alanları arasında kalan, me-
kansal gelişim senaryosu içinde canlandırılması 
kurgulanan bölge içinde çok sayıda tanımsız 
ara odak noktası bulunmaktadır. 

Bu ara odak noktalarının stratejik yaklaşım 
doğrultusunda, mikro müdahaleler ile kamusal 
mekanlar olarak düzenlenmesi önerilir.  

Bu kapsamda alan içinde öncelikli olarak ele 
alınacak 10 adet ara odak noktası tespit edil-
miştir. Farklı nitelik/ölçek/mülkiyet durumuna 
sahip bu potansiyel ara odak noktalarının her 
biri kendi şartları ile değerlendirilerek, kamusal 
mekan kazanımına yönelik çalışmalar sürdürül-
melidir. 

Kültür bağlantısı hedefinin devamlılığı, Zağ-
nos Paşa Meydanı, Anafartalar Caddesi, Turan 
Caddesi gibi ana kentsel koridorlar ile karşılıklı 
akışın sağlanabilmesi ile doğru orantılıdır. Bu 
kapsamda Dumlupınar çalışma alanında, karma 
kullanımın ve servislerin özendirildiği karakter 
bölge içinde bu akışı kolaylaştırıcı noktasal mü-
dahalelerin, canlanmaya olumlu etkisi olacaktır. 

Doku içinde atıl açıklıklar, kentte güvensizlik 
hissi yaratarak ve kent algısında tanımsız boş-
luklar oluşturarak, kamusal niteliğe zarar ver-
mekte. Çalışma alanı içinde tespit edilen atıl 
alanların etkin olarak kullanılan, nitelikli kamu-
sal mekanlara dönüştürülmesi, küçük, hızlı, et-
kili ve ucuz bir müdahale yaklaşımıdır. 

Bu kapsamda belirlenen alanlar ara aksların ve 
bağlantıların kesişimlerinde yer almaktadır. Bu 
alanların bir kısmı özel mülk, bir kısmı ise bele-
diye mülkiyetinde bulunur.   

Nasıl?

• Saptanan müdahale alanlarının her biri 
kendi yasal koşulları çerçevesinde ele alın-
malıdır. Ara odaklarda yapılacak mikro mü-
dahaleler, geçici hafif uygulamalar ya da 

ETKİNLİK PLANLAMASI

KATILIM

MİKRO MÜDAHALELER

Ara odaklar içlerinde imkan barındıra-
bilecekleri etkinliklerle birlikte planlan-
malıdır. 

Ara odaklarda özellikle uygulama 
aşamasında alandaki aktörlerin aktif 
katılımını sağlayacak bir kurgu öngö-
rülmelidir.

Ara odak noktaları mikro müdahaleler 
kapsamında değerlendirilecek uygu-
lama alanlarıdır.

Çıktısı ne olacak?
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2.1.e. Etkinlik senaryosunu kurgulamak

te yapılan farklı sergi, atölye, gösteri, eği-
tim gibi programlar için kamusal mekanda 
yer açılmalı

• Etkinlikler sosyal etkileşimi desteklemeyi 
amaçladığından farklı yaş grupları ve fark-
lı kullanıcılara da yönelik kapsayıcı prog-
ramlar hazırlanmalı. Bu kapsamda okullar, 
engelli dernekleri, kadın kooperatifleri gibi 
aktörlerle işbirlikleri yapılmalı.

• Sokak yaşayanların inisiyatifi ile de etkinlik 
alanı olarak kullanılan bir kamusal mekan-
dır. Düğün, ramazan yemeği, komşuların 
akşamüstü çayı gibi, kentin yaşam pratik-
leriyle de sokağın etkinlik sahnesine dönü-
şebildiğini görmekteyiz. Tasarım kararları, 
sokağın bu spontan geçici kullanımlarla da 
işlevlenebileceği, esnek mekansal arayüz-
ler sunabilmelidir.

• Servislerin açık alana taşması; örneğin lo-
kanta ya da kafelerin işletme önlerinin 
kullanılması kamusal mekanın canlılığını 
artıran etkenlerdir. Öte yandan bu sokak 
kullanımları yaya hareketi ile birlikte ele 
alınarak, farklı kullanımların birbirine zarar 
vermeyeceği tasarım ilkeleri önerilmeli.

Karma kullanım alanlarında kültür odaklı bir 
canlanmayı desteklemek amacıyla mekansal 
müdahaleler kamusal etkinlik programı ile des-
teklenecektir. 

Kamusal etkinlikler mekanın yaratıcı kullanımını 
artırırken, tanımsız alanların işlevlendirilmesi, 
canlılığın artırılması ve sivil işbirlikleri kurulma-
sına yönelik bir araç olarak değerlendirilebilir. 

Kamusal mekanda düzenlenecek etkinlik se-
naryosu, mekan kazanımına dair hedefleri des-
teklemeyi amaçlamaktadır. Ara odaklarda ve 
akslarda sokak yaşamını canlandırırken, kent 
mekanının yaratıcı kullanımını artırır. Bu bakım-
dan etkinlik senaryoları kurgulanması hedefi, 
ara odakları etkinleştirmek hedefi ile bir arada 
düşünülebilir. 

Kamusal mekanda düzenlenen etkinlikler et-
kileşim yaratarak, kamusal niteliği yükseltme 
stratejisini de destekleyecektir. Sokakların sa-
dece ulaşım aksları değil, yaşam alanları olarak 
karakterini güçlendirir. 

Kamusal etkinlikler senaryosu içinde farklı sivil 
aktörlerin yer alması, yeni işbirliklerinin de ku-
rulmasına imkan sağlar.

Kamusal mekan etkinlikleri ayrıca kültürel kay-
nakları geliştirecektir.   

Nasıl?

• Mekansal müdahale programı, etkinlik se-
naryosu ile birlikte hazırlanmalı. 

• Alanın içinde bulunan BASAF, Mimarlar 
Odası gibi sivil aktörlerin, mevcut etkinlik-
lerini kamusal mekana yaymalarına destek 
verilmeli. Bu aktörlerle işlevlerin bütünleş-
tirilmesi kapsamında yapılacak ortak prog-
ramlar kamusal mekan etkinlikleriyle zen-
ginleştirilmeli 

• Yerel ve ulusal kültür aktörleriyle işbirlikleri 
kurularak, işbirliği ağları geliştirilmeli. Kent-

ETKİNLİK PLANLAMASI

Ara odaklar içlerinde imkan barındıra-
bilecekleri etkinliklerle birlikte planlan-
malıdır. 

Ara odaklarda özellikle uygulama 
aşamasında alandaki aktörlerin aktif 
katılımını sağlayacak bir kurgu öngö-
rülmelidir.

Ara odak noktaları mikro müdahaleler 
kapsamında değerlendirilecek uygu-
lama alanlarıdır.

Çıktısı ne olacak?

KAMU PROGRAMLARI

İŞBİRLİKLERİ KURULMASI
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Sosyal yeme-içme faaliyeti için  
kentlerde servislerle birlikte dü-
şünülecek sokak kullanımlarının 
başında gelmekte.  
Aktif sokaklar sadece yürünen 
değil, oturularak keyifli vakit 
geçirilen mekanlar. 

Kutlamalar, atölye çalışmaları, müzisyenler, sokak sineması gibi 
sokak etkinlikleri, kent mekanını aktif kulan, kamusal niteliği 
güçlendiren, mekan aidiyetini destekleyen ve yerel ekonomiye 
katkı sunan faaliyetler. Bu etkinliklerin senaryosu bir müdahale 
başlığı olarak ele alınmalı.

Sokağın öncelikli ola-
rak, buluşma- karşılaş-
ma- etkileşim mekanı 
niteliği ile ele alınmalı. 
“Yaşayanlar sokakta 
nasıl daha fazla bir 
araya getirilebilinir?”, 
müdahale yaklaşım-
larının belirlenmesinde 
öncelikle sorulması 
gereken sorudur.

Farklı ölçek ve kapsamlarda kamusal sanat 
faaliyetleri de etkinlikler kapsamında ele alınmalı. 
Kamusal sanat, etkileşimi güçlendirmeye yönelik 
bir kentsel tasarım aracı olarak kullanılabilir.
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Doğa Bağlantısı2.2.

ara kesitini oluşturan bölgenin yaşam standart-
larının iyileştirilmesi sağlanacaktır. 

Çamlık Tepesi’nin yamaçlarında yer almak, ça-
lışma alanı için önemli bir fırsat olarak görülme-
lidir. Stratejik hedefler kapsamında ele alınan 
yeşil dokunun, konut kullanımını da destek-
leyecek şekilde geliştirilmesine yönelik olarak 
doğa bağlantısı, kent dokusunun yaşam stan-
dartlarını geliştirmeyi hedeflemektedir.

Nasıl?

Doğa bağlantısı mekansal gelişim hedefi, tek 
başına tanımlı bir aks üzerinde yapılacak sokak 
sağlıklaştırma uygulamalarından ziyade, koridor 
çevresinde bağlantıların mekansal müdahaleler 
ve programlarla güçlendirilerek sirkülasyonun 
güçlendirilmesine yöneliktir. Bu kapsamda 5 
temel eylem başlığı belirlenmiştir:

1- Çamlık Tepesi ile bağlantının kurulması (Me-
kansal uygulamalar)

2- Doku içindeki atıl boşluklar ve ara odakların 
işlevlendirilmesi (mikro müdahaleler, katılım)

3- Doku içindeki akslara yönelik tasarım ilkele-
rinin belirlenmesi (Tasarım ilkeleri)

4- Doku içindeki adalara yönelik planlama öne-
rileri geliştirilmesi (Tasarım/planlama ilkeleri)

5- Mahalle içinde sivil inisiyatifin canlandırılma-
sı (katılım, örgütlenme, etkinlik planlaması)

Doğa bağlantısı  olarak tanımlanan alanda, Balıkesir için önemli bir 
yeşil alan olan Çamlık Tepesi’nin kent merkezi ile yaya bağlantısının 
Dumlupınar sahası içinden sağlanması amaçlanmaktadır. Doğa 
bağlantısı kapsamında önerilen mekansal gelişim çerçevesinin, 
Dumlupınar için yeşil alanlarla bütünleşmiş, yaya odaklı, mahalle 
ölçeğinde etkileşime imkan veren yaşam standartları yüksek bir 
konut alanı oluşturulması için imkan yaratması hedeflenmektedir. 

Bu kapsamda Çamlık Tepesi yamaçlarından aşağıya doğru, yeşil 
alanlara entegre olmuş bir kent dokusunun oluşturulması temel 
tasarım sorunu olarak ele alınmıştır.

Neresi?

Doğa bağlantısı kapsamında Çamlık Tepesi’nin 
alt kotlarından eğime dik uzanan ve konut 
dokusundan geçen sokaklar ele alınmıştır. Bu 
sokaklar kültür bağlantısı kapsamında tanım-
lanmış ana aksa (Kız Ortaokulu Sokak) bağlan-
maktadır. Eğimin daha dik olduğu bu alan az 
katlı konut kullanımlarının ağırlıklı olduğu, iyi 
bakı noktaları ve geniş yol kesitlerine sahiptir. 
Mekansal gelişim çerçevesi içinde konut kulla-
nımının geliştirilmesini önceliklendiren karakter 
bölgeyi tanımlayan akslar, doğa bağlantısı ola-
rak değerlendirilmiştir. 

Bu akslar topografyanın doğal akışı ile mahalle 
odağı olarak tanımlanmış pazar yerine buradan 
da Zağnos Paşa Meydanı ve merkezi ticaret 
alanlarına bağlanır.   

Neden?

Balıkesir’in karakteristik rekreasyon alanlarının 
başında gelen Çamlık Tepesi’ne ulaşım haliha-
zırda araç merkezli olarak planlanmıştır. Potan-
siyel bir çekim noktası olan Çamlık Tepesi’nin 
ayrıca kent dokusu ile iyi bütünleşmediği de 
görülmektedir. Doğa bağlantısı, tepe ile kent 
merkezinin yaya bağlantısının kurulurken, bu 
bağlantı sayesinde oluşacak insan sirkülasyo-
nunu mahalle ölçeğinde bir mekansal gelişim 
aracı olarak kullanmayı hedeflemekte. Bu ba-
kımdan Çamlık Tepesi’nin daha aktif bir kentsel 
yeşil olan olarak doku ile bütünleştirilmesi, bu 
süreçte de Çamlık tepesi ile kent dokusunun 
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*

* Eğitim

Hallk Eğitim

* Çamlık Tepesi Bağlantısı

* Mahalle odağı (düğüm nokt

Mahalle ile Çamlık Tepesi arasında doğrudan 
yaya bağlantısı kurulması.
Bu kapsamda Çamlık Tepesi sınırlarında ma-
halle ölçeğinde yeni rekreasyon donatısının 
oluşturulması

*

*
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oktası)

Doğa bağlantıları Dumlupınar çalışma alanı 
için tanımlanan, konut kullanımının öncelikli 
olduğu karakter bölge içinde yaşam stan-
dartlarını yükseltmeyi amaçlamakta.

Doku içinde odaklar-akslar ve yapı adaları-
nın yeşil alan ve mahalle ölçeğinde rekreatif 
mekan oluşturma öncelikli olarak yeniden ele 
alacak tasarım ilkeleri. 

Doku içinde atıl alanların, ara odak 
noktaları oluşturacak şekilde işlevlen-
dirilmesi.
Bu alanların bir kısmı yaşayanların 
inisiyatifi ile küçük kent bahçeleri 
oluşturulduğu görülmekte. Söz konusu 
bahçecilik faaliyetlerinin desteklenmesi*

*

Eski Edremit Caddesi 

Zağnos Paşa Meydanı
(Kent Merkezi) Merkezi Ticaret Aksı

Milli Kuvvetler Caddesi Bağlantısı

Mahalle odağı (düğüm noktası)



2.2.a. Çamlık ile mahalleyi bütünleştirmek

şecektir. 

  Nasıl?

• Dumlupınar’ın batı yamaçlarından Çamlık 
tepesi’ne doğrudan giriş açılarak ve yaya 
yolları düzenlenebilir.

• Aynı alan üzerinde Çamlık Tepesi’nin me-
kansal kimliğine ve stratejik hedeflere 
uygun bir işlev yaratılması, alanı bir odak 
haline getirecektir. Bu kapsamda yama-
cın tamamı özel proje alanı olarak tanım-
lanmıştır. Bu hat üzerinde belirlenecek bir 
alanda yeni bir çekim noktası, mahalle için 
öenerilen stratejik yaklaşım doğrultusunda 
oluşturulmalıdır.

• Bu doğrultuda kentsel tarım, peyzaj uygu-
lamaları, ekolojik kentsel altyapı gibi yeşil 
dokuya uygun, rekreasyon kullanımını içe-
ren öneriler ele alınabilir.

Stratejik hedefler doğrultusunda Çamlık Tepe-
si ile kent merkezinin yaya bağlantısının doğa 
bağlantısı olaraka tanımlanan akslar üzerinden 
kurulması amaçlanmaktadır. 

Zağnos Paşa Meydanı ile tepenin doğrudan 
bağlantısıın kurulmasına yönelik, Çamlık Tepesi 
Rekreasyon Alanının konut dokusu ile kesiştiği 
noktada oluşturulacak yeni bir odak noktası ve 
alana doğrudan giriş imkanı, doğa bağlantısı 
üzerinde bir yaya akışı sağlayacaktır.

Çamlık Tepesi geçmişten günümüze Balıke-
sir’in en önemli rekreasyon alanlarının başında 
gelmektedir. Çamlık Tepesi üzerinde hayata 
geçen Rekreasyon Alanı Projesi ve yine aynı 
alanda inşa edilen kütüphane ve kültürel/sos-
yal donatı alanlarıyla tepe bütün olarak kentsel 
ölçekte bir odak noktasıdır.

Öte yandan halihazırda alanın kent bütünü ile 
ilişkisi zayıf durumdadır. Tepenin üzerinde bu-
lunan donatı alanlarına güney yönünden araç 
ile ulaşılırken, Dumlupınar ile arayüzü oluşturan 
doğu yamaçları pasif durumdadır.

Stratejik hedefler içinde de işaret edildiği üze-
re, kentsel ölçekte yeşil alanları birbirine bağ-
lamaya yönelik bir yaklaşımda, bu noktadan 
tepeye yaya girişine imkan tanınması önerilir. 

Doğu yamaçlarından tepeye erişimin sağlan-
ması:

a) Çamlık Tepesi’ni kente daha iyi entegre ede-
rek, tepedeki kullanımları artıracaktır. Böyle-
cebu alandaki donatıların kent merkesi de ile 
ilişkisi artar.

b) Dumlupınar’da konut kullanımını yeşil alanla-
ra doğrudan erişim sağlayarak güçlendirir. Söz 
konusu giriş noktasının oluşturulması ile Dum-
lupınar’ın tamamı, Balıkesir’in en büyük yeşil 
alanına yürüme mesafesinde konutlara dönü-

MEKANSAL UYGULAMALAR

ÖZEL TASARIM ALANI

Çamlık Tepesi ile konut alanlarının me-
kansal bağlantısı orman içinden kurul-
malıdır. 

Alan özel tasarım alanı olarak belirlen-
miştir. Bu alana yönelik, özgün kentsel 
tasarım projesi hazırlanmalıdır.

Çıktısı ne olacak?

70



?



2.2.b. Yeşil mahalle odakları oluşturmak

Nasıl?

• Potansiyel ara odak noktalarının tamamı 
haritalanarak, bütüncül bir işlevlendirme 
ve eylem modeli çizilmelidir. Bu kapsam-
da mahallenin ihtiyaç duyduğu donatılar 
alanlara dağıtılmalıdır. 

• Mikro müdahale alanlarının tamamında 
alanda yaşayanlarla birlikte katılımcı süreç 
işletilir. Bu kapsamda yaratıcı mekan ka-
zanımına yönelik faaliyetler mahallelilerle 
gerçekleştirilmelidir.

• Sahada kıyıda köşede kalmış atıl boşluk-
ların halihazırda yaşayanların inisiyatifi ile 
ufak kent bahçeleri/ekim-biçim alanla-
rına dönüştürüldüğü gözlemlenebilir. Bu 
mahallede kentsel tarım uygulamalarına 
yönelik potansiyel bir sivil güç olduğuna 
işaret etmektedir. Atıl alanların işlevlen-
dirilmesinde bu potansiyel kullanıcılarla 
bir araya gelinerek, kentsel tarıma yönelik 
programlar desteklenebilir.  

• Atıl alanların yönetim sürecinde sivil inisi-
yatif aktif rol sahibi olmalıdır. 

Konut öncelikli karakter alan içinde çok sayıda 
atıl boşluk ve ara odak noktaları bulunmakta-
dır. Ayrıca doğa bağlantısı üzerinde farlı bü-
yüklüklerde küçük mahalle parkları ya da pasif 
yeşil alanlar yer almaktadır. 

Bu ara odak noktalarının stratejik yaklaşım 
doğrultusunda, mikro müdahaleler ile mahal-
le yaşamını destekleyecek etkileşim mekanları 
olarak düzenlenmesi önerilir.  

Doğa bağlantısı içinde atıl boşlukların mahalle 
yaşamını ve topluluk oluşturmayı destekleye-
cek kamusal mekanlar olarak düzenlenmesi, 
alandaki insan hareketini güçlendiriken, yaşam 
kalitesini yükseltecek kentsel işlevler için de 
alan açılması sağlanır. 

Ayrıca bu alanların tasarım, uygulama, kullanım 
süreçleri mahalle ile katılımcı bir ara yüz ya-
ratma imkanını doğuracaktır. Bu bakımdan atıl 
alanlar için önerilecek mikro müdahale önerile-
ri, sivil örgütlenme ve topluluk inşa çalışmaları 
ile birlikte değerlendirilebilir. 

İyi konut alanı ve yaşayan mahalle, mekansal 
olmaktan ziyade sosyal bir olgudur. Sosyal 
ağların kurulabildiği, toplulukların oluşabildiği 
kaynaşma alanları, etkileşim için mekansal fır-
satlar yaratarak konut karakterini destekleye-
cektir.    

Atıl alanların işlevlendirilmesi ayrıca mahalle 
yaşamı içinde önem arzeden park, çocuk oyun 
alanı, spor alanı gibi temel kentsel donatıların 
oluşturulması için de imkan vermektedir. 

Doku içinde atıl açıklıklar, kentte güvensizlik 
hissi yaratarak ve kent algısında tanımsız boş-
luklar oluşturarak, kamusal niteliğe zarar ver-
mekte. Çalışma alanı içinde tespit edilen atıl 
alanların etkin olarak kullanılan, nitelikli kamu-
sal mekanlara dönüştürülmesi, küçük, hızlı, et-
kili ve ucuz bir müdahale yaklaşımıdır.   

 

ETKİNLİK PLANLAMASI

KATILIM

MİKRO MÜDAHALELER

Ara odaklar içlerinde imkan barındıra-
bilecekleri etkinliklerle birlikte planlan-
malıdır. 

Ara odaklarda özellikle uygulama 
aşamasında alandaki aktörlerin aktif 
katılımını sağlayacak bir kurgu öngö-
rülmelidir.

Ara odak noktaları mikro müdahaleler 
kapsamında değerlendirilecek uygu-
lama alanlarıdır.

Çıktısı ne olacak?
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2.2.c. Yeşil sokakları oluşturmak

Bu bakımdan akslar için çizilen mekansal geli-
şim çerçevesi, yaya odaklı ulaşım, yeşil alanların 
geliştirilmesi, kamusal niteliğin artırılması stra-
tejik hedeflerinin de doğrudan eyleme dönük 
yansımasını oluşturur.     

Nasıl?

• Sokaklar için önerilen mekansal gelişim he-
defi, içinde dinamik bir süreci içerir. Yeşil 
sokaklar inşa edilecek bir uygulama projesi 
değil, uzun erimli bir gelişimin sonucudur. 
Sokaklar doğaları gereği, değişen, devi-
nen, farklı kullanıcılarca müdahale edilen, 
kent yaşamının mekansal yansımasının her 
gün değişerek görüldüğü alanlardır. Soka-
ğa dair tasarım ilkeleri bu değişkenler gö-
zetilerek önerilmelidir.

• Sokaklar için tasarım ilkeleri, sokakta ya-
şayanların da iiçinde yer aldığı katılımcı bir 
sürecin ürünü olmalıdır. 

• Sokak tasarım ilke ve yaklaşımları güvenli 
yaya erişimini önceleyen çözümler sunma-
lıdır.

Konut dokusunun korunması önerilen karakter 
bölge içindeki aksların mekansal yaşam kalite-
sinin artırılması, aksların üzerinde yeşil peyzaj 
ögelerinin geliştirilmesi ile doğrudan ilintilidir. 
Bu kapsamda Çamlık Tepesi’ni kent merkezine 
bağlayan dik sokaklar üzerinde aktif yeşil alan-
ların çoğaltılması, alan için önerilen tasarım 
yaklaşımlarında ekolojik çözümlerin uygulan-
ması hedeflenir.   

Çamlık Tepesi’ne erişimi sağlayan ve çalışma 
alanını doğu-batı yönünde dik kesen akslar, 
kente iyi bakı noktaları veren, kütle oranları 
insani ölçekte, geniş yol kesitlerine sahip, so-
kaklardır. Bu akslar üzerinde ayrıca mekanı ta-
nımlayan karakteristik yapılar bulunmaktadır. 
Bütün olarak mevcutta tanımlı bir kent dokusu 
bulunmaktadır. 

Sokakların alandaki en temel sosyal etkileşim 
mekanları olduğu göz önünde bulunduruldu-
ğunda, aksların iyileştirilmesi, alandaki yaşam 
kalitesine sosyal ve mekansal açıdan katkı sağ-
layacaktır. Sokaklar sadece ulaşım koridorları 
değil, komşuların kapı önünde oturduğu sosyal 
alanlardır. 

MİKRO MÜDAHALELER

TASARIM İLKELERİ

ULAŞIM PLANLAMASI

MEKANSAL UYGULAMALAR

Aksların üzerinde bulunan ara odak 
noktalarında tanımlı kamusal mekan-
lar oluşturmaya yönelik müdahaleler

Akslar üzerindeki farklı aktörlerin mü-
dahalelerine kılavuzluk edecek tasarım 
ilkelerinin belirlenmesi

Aksların stratejik hedefler doğrultu-
sunda kamusal niteliğini artıracak ula-
şım planlaması

Aksların üzerindeki kamusal arayüzlere 
yönelik mekansal müdahale önerileri

Çıktısı ne olacak?

Yeşil sokaklar, kentsel ölçekte 
yeşil alanların birbirine enteg-

rasyonunu hedefleyen yeşil alan 
stratejisi kapsamında değerlen-

dirilebilir. 

Atatürk Parkı’ndan Çamlık Tepe-
si’ne yürümek/bisiklete binilmek 
istense içinden geçilecek sokak-

lar Dumlupınar sokaklarıdır. 

Bu bakımdan yeşil sokaklar, 
büyük bir yeşil ağın parçasıdır.   
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2.2.d. Yeşil adaları oluşturmak

Nasıl?

• Yapılaşma koşullarına yönelik tasarım ilke-
lerinin belirlenmesi. 

• Yapılaşma koşullarına yönelik, tasarım reh-
beri ile ilişkilendirilmiş imar plan notu öne-
rilerinin geliştirilmesi.

• Yapılaşma koşullarına yönelik ilkelerin süreç 
yönetiminin sağlanacağı denetim, yöneti-
şim modellerinin ortaya konulması.

Dumlupınar’ın gelecekte kendi kaynakları ile 
parsel bazlı dönüşümler geçirmesi durumunda, 
doku bütünlüğünü ve stratejik ilkeler çerçeve-
sinde hedeflenen dokuyu kaybetmemesi için, 
yapı adaları için yapılaşma esaslarının belirlen-
mesi amaçlanır.

Yeşil adalar hadefi, mekansal gelişim kurgu-
suna uygun yapı adalarının tesisi için gerekli 
tasarım ilkeleri ve imar plan notlarının hazırlan-
masını içerir.

Yaşam standartlarının yükselmesi, kent doku-
larının kültüre, mekansal, sosyal ve ekonomik 
kaynaklarının gelişmesini getirecektir. Serbest 
piyasa ekonomisi içinde bunun sonuçlarından 
biri de canlanan dokularda yapılaşma baskı-
sı oluşmasıdır. Bu bakımdan mekansal gelişim 
kurgusu içinde alanda parsel bazlı gelişim fa-
aliyetlerinin, hedeflenen kent dokusu ile uyu-
munu sağlayacak tasarım ve planlama ilkelerini 
öngörmektir.

Kent dokularının kuşkusuz gelişen ve dönü-
şen bir yapısı bulunmakta. Dumlupınar içinde 
mevcut imar planları çerçevesinde bile henüz 
dönüşüm kapasitesi bulunmakta. Ancak yapı-
laşma kapasitesinin mevcut sınırlar içinde dol-
durulması, stratejik hedeflere zarar verecek bir 
yoğunluk yaratacaktır.

Bu bakımdan Dumlupınar’da mevcut kapasi-
tenin düşürülmeden, tasarım düzenlemeleri ve 
imar plan notlarıyla, adaların yapılaşma kurgu-
suna dair ilkeler oluşturulması amaçlanır. 

Bu ilkeler ışığında, kamusal mekanlarla yapıların 
ilişkisi, doluluk boşluk oranları, gabariler, zemin 
kat kullanımı, bahçeler, yarı kamusal geçişler, 
işlev kamusal mekan ilişkisi, tarihi yapılarla yeni 
yapıların ilişkisi, cephe oranları, cephe kom-
pozisyonları gibi başlıklarda mekansal gelişim 
vizyonuna uygun ilkelerin ortaya konulması 
hedeflenir.

   

PLANLAMA KARARLARI

TASARIM İLKELERİ

Tasarım ilkeleri imar plan notlarına 
yansıtılarak, yasal düzenlemeler ya-
pılmalıdır. 

Alandaki yapılaşmaya yönelik tasarım 
ilkelerinin hazırlanmalıdır.

Çıktısı ne olacak?
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2.2.e. Sivil inisiyatifi canlandırmak

• Uygulamaya dönük mikro müdahaller sa-
dece mekansal bir uygulama değil, toplu-
luk oluşturmaya yönelik etkinlikler olarak 
programa dönüştürülmelidir. Bu süreçte 
tasarım ve uygulama aşamaları katılımcı bir 
etkinlik olarak planlanmalıdır. 

• Hali hazırda kamusal mekanı etkileşime 
imkan veren ara yüzler olarak, kendi bi-
reysel çabalarıyla iyileştiren mahallelilerin 
çalışmaları desteklenmelidir. Alanda vatan-
daşların çabası ile bahçe, oturma alanı gibi 
mekanlar oluşturulmuş olduğu gözlenmiş-
tir. Bu çabalar başlamış mikro müdahale 
süreçleri olarak değerlendirilerek, mekan-
sal gelişim kurgusu içinde yer almalı, alan-
la ilgili sorumluluk almış vatandaşlar proje 
aktörü olmalıdır.

• Mekana yönelik karar alma süreçleri şeffaf-
lıkla yürütülmelidir. Yaşayanlara doğru bil-
gilendirmeler yapılmalıdır. 

• Halihazırda alanda yer alan sivil toplum ör-
gütleriyle topluluk oluşturmaya yönelik iş-
birlikleri kurulmalıdır. 

Mahalle ve mahalle yaşamının korunmasına yö-
nelik bir yaklaşımda, mahalle için inisiyatif ala-
bilecek toplulukların desteklenmesi, mekansal 
müdahaleler kadar önem arz etmektedir.

Doğa bağlantısı kapsamında yapılacak me-
kansal müdahaleler topluluk oluşturma çalış-
malarını destekleyecek faaliyetler olarak ele 
alınarak, alanda sivil inisiyatifin güçlendirilmesi 
amaçlanmalıdır.  

Konut kullanımının güçlendirilmesi ve mahalle-
nin korunmasına yönelik bir yaklaşımın devam-
lılığı, mekanı yaşatacak toplulukların varlığı ile 
mümkündür.

Mahalle içinde yaşadığı mekana aidiyet duyan 
ve sahip çıkan mahalleliler olmadan yapılacak 
mekansal müdahaleler, kısa erimli iyileştirme 
çalışmaları olmaktan öteye gidemeyecektir. Bu 
açıdan doğa bağlantısı başlığı altında sunulan 
mekansal gelişim hedefleri, alanda yaşayanlarla 
birlikte, sivil bir hareket olduğu sürece sürdü-
rülebilir kılınacaktır. 

Mahalle ölçeğinde sosyal etkileşimin sağlan-
ması ve mekansal iyileşmeyi sürdürecek sivil 
organizasyonun kurulması bu açıdan önemli bir 
eylem hedefi olarak değerlendirilmelidir.   

Topluluk oluşturmak başlığı altında toplanabi-
lecek bu faaliyetler için etkileşime fırsat yara-
tacak araçlara ihtiyaç duyulmaktadır. İnsanla-
rın bir araya gelmesi, birlikte kolektif bir üreti 
yapması, tanışmasına “vesile olacak” arayüzlerin 
yaratılması, mekansal müdahale programla-
rı hazırlanırken tartışılması gereken bir tasarım 
sorunsalı olarak görülmüştür.  

Nasıl?

• Mahalle içinde mevcut gayri resmi sivil ya-
pılarla birlikte katılımcı bir süreç planlan-
malıdır. Bu kapsamda mahalledeki kanaat 
önderleri ve muhtarlar proje süreçlerinin 
aktörleri olmalıdır.

İŞ BİRLİKLERİ KURULMASI

KATILIM

KAMU PROGRAMLARI

Alan içinden ve dışından sivil aktörler-
le işbirlikleri kurularak sosyal köprüler 
oluşturulmalı.

Projelendirme, uygulama ve süreç yö-
netiminde, yaşayanların sorumluluk 
alacağı katılımcı süreçler işletilmeli.

Topluluk oluşturma çalışmaları, kamu-
sal programlar ve etkinliklerle destek-
lenmeli

Çıktısı ne olacak?
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Mahallece Karar Ver:

Odak alanlara yönelik mikro 
müdahale projeleri, alanda 
yaşayanlarla birlikte, katılımcı 
bir süreçte tasarlanır. 

Mahallece Uygula:

Odak alanların uygulamaları 
bir atölye çalışması ya da toplu 
etkinlik olarak planlanır. Sivil top-
lum örgütleriyle planlanacak bu 
etkinliklerde, mahallelilerle birlikte 
inşa edilebilecek kamu program-
ları geliştirilir.

Mahallece kullan:

Alanlar sosyal etkileşime imkan veren, ma-
hallelinin sahip çıkacağı, ortak üretime ve 
sosyalleşme sağlayan ara yüzler oluşturur. 
Topluluklar bu ara yüzlerde gelişir.

*

*

*

Birlikte üretmek, topluluk oluşturmanın en önemli anah-
tarıdır. Mekana yapılan müdahaleler, mekanı fiziksel olarak 
iyileştirmenin ötesinde, mahallelilerin birlikte üretim yapa-

bilmesine yönelik bir etkinlik fırsatı olarak görülebilir. 
Mahalle için önerilen ara odaklar bu kapsamda topluluk 
oluşturmaya yönelik bir program olarak kurgulanabilir.
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Konut dengesini 
koruyan mahalle

Ana aks

Mekansal 
gelişim 
hedefleri

Stratejik 
ilkeler

Ana odak İşlevlerin 
entegrasyonu

Ara odaklar Etkinlik 
senaryosu

Kültür  bağlant ı s ı

Merkez işlevlerini 
destekleyen 
mahalle

Kamusal niteliği 
yüksek mahalle

Yaya odalı 
mahalle

Yeşil alanlarla 
entegre mahalle

Kimlikli mahalle

Ana aksın kamusal 
niteliğini artırmaya yö-
nelik tasarım ilkelerinin 
belirlenmesi. Ana aksta 
yaratılan hareketin 
doku bütününe yansı-
ması. Ana aks üzerinde 
tanımsız boşluklara 

müdahale edilmesi.

Mahalle ölçeğinde ka-
musal etkileşim imkanı 
yaratan bir meydanın 
düzenlenmesi.

Atıl alanların tanımlı 
kamusal odaklara 
dönüştürülmesi.

Doku içindeki insan 
hareketinin artırılması.

Kentsel mekanlarda 
etkileşimin artırılması.

Kamusal mekan ka-
zanımı.

Kamusal etkileşimin 
donatılar ile sağlan-
ması.

Ana aks üzerinde trafik 
ve otopark düzenleme-
leri yapılması. 

Kaldırımların ve yaya 
ulaşım arayüzlerinin 
planlanması.

Pazar yeri içinde oto-
mobil parklanmasının 
düzenlenmesi.

Yaya akışlarının 
düğümlendiği odağın 
tasarımı.

Otopark olarak kul-
lanılan atıl alanlaraa 
yönelik alternatifler 
geliştirilmesi.

Sokaklarda güvenliğin 
artırılması.

Yaya odaklı etkinlikler 

için alan açılması

Mahalle ölçeğinde, 
ihtiyaçlara karşılık 
veren sosyal ve kültürel 
donatıların tesisi.

Ana aks için peyzaj 
ilkelerinin belirlenmesi. 

Aks çevresindeki yeşil 
alanların birbirine bağ-
lanması.

Çamlık Tepesi ile kent 
merkezini bağlayan 
yaya aksının üzerinde 
odak noktası oluştu-
rulması.

Ana aks çevresin-
de geleneksel sivil 
mimarinin korunmasını 
gözeten tasarım ilkeleri 
önerilmesi. 

Sağlıklaştırma sürecinin 

desteklenmesi

Meydan çevresinde-
ki cephelere yönelik 
tasarım ilkelerinin 
önerilmesi.

Geleneksel konut doku-
su içinde durak nokta-
larının yaratılması.

Geleneksel konut 
dokusu içinde durak 
noktaları yaratılması.

Dokunun yaşatılmasına 
yönelik faaliyetlerin 
desteklenmesi.

Mekan aidiyetini güç-
lendirecek kentsel faa-
liyetlere alan açılması.

Dokunun yaşatılarak 
korunması

Kamulaştırılmış tarihi 
eserlerin bütüncül bir 
şekilde işlevlendirilerek 
yaşatılmaları.

Kamusal mekanların etkileşim niteliğinin artması,
Yaşayan aktif mekanlar,

Kent merkezi ile ilişkinin güçlendirilmesi,
Kültür aktörlerine alan açılması,
Kullanımların çeşitlendirilmesi.



Doğa bağlant ı s ı

Rekreasyon 
alanı

Ara odaklar Ara akslar Yapı adaları Topluluk 
oluşturma

Çamlık Tepesi bağlantı-
sının kamusal faaliyet-
lerle kurulması.

.

Mahalle dokusu içinde 
etkileşim noktaları 
oluşturulması.

Kentsel akışlar içinde 
ara odakların kurgu-
lanması.

Kamusal mekanları 
destekleyek yapılaşma 
ilkelerinin belirlenmesi.

Sosyal etkileşimin ve 
topluluğun güçlendi-
rilmesi.

Kamusal niteliği yüksek 
etkileşime imkan veren 
sokakların oluşturul-
ması.

Yaya dostu sokakların 
tasarımı. 

Sokaklarda trafik ve 
otopark düzenlemeleri

Yeşil sokakların tesisi

Yeşil alanların birbirine 
bağlanması

Akslar üzerinde mahalle 
kimliğini ön plana çı-
kartacak tasarım ilkele-
rinin ortaya konulması.

Kamusal mekanda 
yaya kullanımına yer 
açılması

Çamlık Tepesi rekreas-
yon alanları ile bağlantı 
kurulması. Bu alandaki 
mevcut yeşil alanalrın 
mahalle kullanımına 
açılması.

Doluluk-boşluk ve kütle 
oranlarının belirlenmesi.

Ada içi ve çevresine 
yönelik yeşil alan ilkele-
rinin belirlenmesi. 

Mahalle dokusu içinde 
mikro yeşil alanlar 
oluşturulması.

Kentsel tarım ve bah-
çecilik faaliyetleri için 
mekan kazanımı.

Kent hayatında ve 
mekan aidiyetinde yeri 
olan Çamlık Tepesi’nin 
kullanımının, mahalle ile 
entegre edilmesi.

Topluluk oluşturulması, 
mahalle içi etkileşimin 
artırılarak mekan aidi-
yetinin güçlendirilmesi.

Doku oranlarının ko-
runması.

Kent silüetinin korun-
ması

Sivil ekonominin ve 
inisiyatif alan sivil ör-
gütlenmenin güçlendi-
rilmesi.

Mekan aidiyetinin güç-
lendirilmesi 

Mahalle karakterinin sosyal ve mekansal olarak güçlendirilmesi,
Konut kullanımını destekleyece altyapının tesisi,

Topluluk oluşturma ve katılım faaliyetleri,
Sağlıklı ve güvenli kamusal mekanlar,

Mahalle ölçeğinde tasarım/donatı/yeşil alan. 
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3. Kentsel Tasarım Rehberi





Fotoğraf 1. Zağnospaşa Cami ve Meydanı. (Balıkesir Büyükşehir Belediyesi arşivi, 2022)







Rehberin Strüktürü

Temel şartı kentsel tasarım ve kamusal mekân rehberliği olan bu belge, 6 

bölümden oluşmaktadır:

Bağlam ve vizyonla birlikte kentsel tasarım yönergeleri doğrultusunda 

rehberin amacının açıklandığı bölüm.

Belgenin konusu kentsel mekâna ilişkin karakter alanları, analizler 

doğrultusunda sentezlenerek tanımlandığı bölüm.

Seçili karakter alanında rehber ilkelerinin içeriklendiği ve örnek ele alışlar 

doğrultusunda miras binalara yapılan yenileme ve eklemelerin; yeni binalar 

için tasarım yönlendirmelerinin; açık kamusal mekânların, peyzaj ögelerinin, 

kent mobilyalarının, aydınlatma elemanlarının, kamusal sanatın; genel tabela 

yönergelerinin ve yaya ve taşıt hareketleriyle erişimin değerlendirildiği bölüm.

Rehberin uygulama, izleme ve güncelleme adımlarına ilişkin bölüm.

Kılavuzların uygulanması ve yorumlanmasına yardımcı olmak için temel 

tasarım terimlerinin bir sözlük kurgusunda açıklandığı bölüm.

“Kentsel Tasarım Yönergesi Kontrol Listesi”nin yer aldığı bölüm.

01.

02.

03.

04.

05.

06.
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Fotoğraf 3. Geleneksel mimari örneği. (Balıkesir Büyükşehir Belediyesi arşivi, 2022)
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Tek bir merkezden gelişimin şekillendirdiği yerleşim dokusu, zaman içinde 

ovaya doğru yayılırken, yapılı çevre ile doğal çevre arasındaki eşik alanları ve 

topografyanın getirdiği sınırlar kentin gelişimine dair kolaylıkla fark edilebilir bir 

desen ortaya çıkarmıştır. Söz konusu desen içinde özellikle Anafartalar Caddesi 

ile Milli Kuvvetler Caddesi’nin ana ulaşım arterleri olarak kent merkeziyle örtüşen 

tarihleri gözetildiğinde, bugüne miras niteliğinde çok az yapının ulaşabildiği; 

kentsel peyzaj bütününde ise anıt eserlerin önemli odakları oluşturduğu 

görülmektedir. Yerleşim genelinde de gözlemlenen söz konusu kayıp yapısal 

mirastan geriye kalanlar içinde sivil mimarinin kümelenmiş hâlde doku kimliğinde 

belirleyici bir yere sahip olduğu en iyi örneklerden bazıları ise Dumlupınar 

Mahallesi’nde bulunmaktadır.

3.1.1 Kentsel Miras 

Kentin tarihi ve geçirdiği değişimler, az sayıda kalan anıtsal ve sivil mimarlık 

örneklerinden oluşan mimari miras ile kentsel morfoloji üzerinden hâlen 

okunabilmektedir. Klasik Osmanlı şehirlerinde olduğu gibi, mahallelerin isimleri 

genellikle mahalle mescidini yaptıranın adını taşır veya meslek gruplarının 

toplandığı şehrin bir bölümü olarak karşımıza çıkar. Bunun haricinde bazı şeyhlerin, 

askeri kumandanların, önemli devlet adamlarının, hukukçuların isimlerini aldıkları 

da görülmektedir. Hisariçi Mahallesi’nin kentin ilk çekirdeği olduğu ve kalenin bu 

alanda yer aldığı yapılan arkeolojik çalışmalarla da desteklenmektedir. Balıkesir 

kenti tarihsel gelişimiyle paralel olarak, dini ve kültürel yapıların çoğu Zağnos Paşa 

Cami’nin kuzeyi ile Kızpınar Deresi arasında kalmaktadır. 14. yüzyıla tarihlenen 

Karaoğlan Mescidi etrafında Karaoğlan Mahallesi (günümüzde Dumlupınar 

Mahallesi’nin bir bölümü ve Karaoğlan Mahallesi) ve 16. yüzyıl ortasına tarihlenen 

Hacı Ali Mescidi’nin inşa edilmesiyle Ali Fakih Mahallesi (günümüzde Dumlupınar 

Mahallesi’nin bir bölümü) gelişmiştir.

Diğer taraftan 19. yüzyılda gerçekleşen depremler ve 20. yüzyıl başında geçirilen 

işgal sırasındaki yangınlar nedeniyle ızgara plan dokuya sahip olan Aygören 

Mahallesi ile Dumlupınar Mahallesi ve her iki mahallenin arasında kalan Karaoğlan 

Mahallesi’nin tümü, sınırları içinde yer alan korunacak yapıların yoğunluğu, kütle 

ile gabari bütünlüğü ve özgün yol ağı nedeniyle eski tarihsel kimliğini yitirmesine 

karşın 20. yüzyılın başında kendine özgü bir tarihsel kimlik kazanmıştır. 

Dumlupınar Mahallesi ve Çevresi 3.1
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19. yüzyıl sonunda başlayan ve 20. yüzyıl ortasında 

da devam eden kentsel müdahaleler, yerleşimin 

ana arterlerini ve odaklarını oluşturmaktadır. 

Yüzyıl başında kentin sınırlarının batı ve güneybatı 

yönünde Çamlık Tepesi eteklerinde ve güney-

güneydoğu yönünde istasyon ve tren yolu yönünde 

lineer olarak büyüdüğü söylenebilir. Kentteki ilk 

imar hareketi, Ali Hikmet Paşa Meydanı ve Ali Hikmet 

Paşa Caddesi’dir (Hamidiye Caddesi, Hükümet 

Caddesi ve günümüzde Anafartalar Caddesi) ve 

cadde kentin ticari aksı olarak işlevini hâlâ devam 

ettirmektedir. Anafartalar Caddesi, aynı zamanda, 

kentin geleneksel ile modern mimarlığının ve 

modernleşme hareketlerinin sınırını da oluşturur. 

İstasyonu, ilk Belediye Binası ile Ali Hikmet 

Paşa Meydanı’na bağlayan İstasyon Caddesi de 

(günümüzde Milli Kuvvetler Caddesi) ilk dönem 

sahip olduğu konaklama ağırlıklı işlevi günümüzde 

yerini ticari kullanımlara bırakmıştır. Cumhuriyet 

Dönemi 1941 Egli İmar Planı’nın izleri, Hükümet 

Meydanı’nı Anafartalar Caddesi üzerindeki eski 

Belediye Meydanı’na (yıkılan Sigorta Pasajı) 

bağlayan Kızılay Caddesi; İstasyon Meydanı’na 

bağlayan Vasıf Çınar Caddesi ve Gazi Bulvarı’ndan 

takip edilebilemektedir. Çalışma alanında yer alan 

Eski Edremit Caddesi de bu dönemde genişletilen 

caddelerdendir. Söz konusu meydanlar ve akslar 

üzerinde modern ve endüstri mirası yapılar kültür 

varlıklarını zenginleştirmektedir.

Kentsel miras, kent morfolojisinde devam 

ederken, kültür varlıklarının korunmasına yönelik 

ilk çalışmalar 1977 yılında kentin en eski yerleşim 

alanlarından Aygören, Dumlupınar, Karaoğlan, 

Hacı İlbey ve Karesi mahallelerinin sit alanı ilan 

edilmesiyle başlamıştır. 1981 yılında anıtsal 

ve sivil mimari örneklerinin tescil çalışmaları 

yapılarak bölgenin koruma geliştirme imar planının 

hazırlanması gerektiği ortaya konmuştur. Bununla 

birlikte 1986 yılında daha önce tescillenmiş 

yapıların büyük çoğufnluğu tescil listesinden 

çıkarılmış ve sit alanı kararı da kaldırılmıştır. 

Günümüze ulaşan yaklaşık 50 adet anıtsal ve sivil 

mimarlık örneğinin çalışma alanında bulunması, 

yerleşimin kültürel önemini ve potansiyelini 

vurgulamaktadır.

Çalışma alanındaki kültür varlıkları incelendiğinde, 

anıtsal yapıların kent ve mahalle ölçeğindeki 

önemli odakları oluşturduğu dikkati çekmektedir. 

II. Murat’ın damadı, Fatih Sultan Mehmet’in ise 

veziri ve kayınpederi olan Zağnos Paşa tarafından 

1461 senesinde yaptırılan cami, imarethane, 

hamam, türbe, muvakkithane, muallimhane ile 

bedestenden oluşan Zağnos Paşa Külliyesi; kentin 

en önemli odak noktalarından biridir. Günümüze 

külliyenin cami, türbe ve hamam yapıları ulaşmış 

ve 1898 depremi sonrası kullanılamaz hâle gelen 

cami, Mutasarrıf Ömer Ali Bey tarafından bugünkü 

kareye yakın dikdörtgen planda yeniden inşa 

edilmiştir. Zağnos Paşa Cami, yapı köşelerindeki 

iri kesme taşlar üzerinde yükselen kubbesi ve 

tonozlarıyla kentin en etkileyici toplanma alanıdır. 

Cami etrafındaki anıt ağaçların bulunduğu açık 

alanlar, moloz taş cepheli Paşa Hamamı ve Karasi 

Baba Türbesi Osmanlı Dönemi kent merkezi 

niteliğini güçlendirmektedir. Yeni çarşının modern, 

mütevazi ve arkadların oluşturduğu geçirgen 
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mimarisi caminin anıtsallığını ön plana çıkarırken 

tamamlamaktadır.

Çalışma alanında yer alan ve etrafında gelişen 

mahallelere adlarını vererek 14. yüzyıl ortasına 

tarihlenen Karaoğlan Mescidi¸ 16. yüzyılda inşa 

edilen Hacı Ali Paşa Cami ve Emin Ağa Mescidi; 

20. yüzyılın başında, deprem sonrasında yeniden 

inşa edilmiştir. Karaoğlan ve Hacı Emin Mescidleri; 

moloz taş duvarları, kırma çatıları ve tuğla minareli 

cephe karakterleri ve küçük avlularıyla mahalle 

odaklarıdır. Mescid meydanlarında çeşmeler de 

yer almaktadır.  Mescid giriş cephelerine yapılan 

niteliksiz sundurmalar ve mescid yapılarıyla 

ilişkisi kesilen ve bir kısmı bakımsız olan çeşmeler, 

mekânsal niteliğini düşürmektedir. Çalışma 

alanındaki Paşa Sultan Türbesi, somut değeriyle 

ön plana çıkan bir diğer dini yapıdır.

Bölgede ikincil tarihi odak, eski Giridizade Mehmet 

Paşa Konağı / Belediye Binası (günümüzde Kuva-

yi Milliye Müzesi), 1913 yılında gençler için kültür 

kulübü olarak yapılmış Okuma Yurdu (günümüzde 

Milli Mücadele Tarihimiz Kitaplığı), Saat Kulesi 

ile Hacı Emin Paşa Cami ve yapı grubudur. Ömer 

Ali Bey tarafından 1903 yılında Hacı Emin Paşa 

Cami, avlusunda Hamidiye Kütüphanesi ve on 

derslikli medrese eklenerek yeniden yaptırılmıştır. 

Saat Kulesi de yenilenmiştir. Saat Kulesi kesme 

taş cephesi ve son katındaki ahşap köşk ve 

soğan kubbeyle hem kentin simgelerinden hem 

de karşısındaki Eski Ziraat Bankası (Mutasarrıf 

Ömer Ali Bey Yazma Eserler Kütüphanesi) ile 20. 

yüzyıl başı dokusuna giriş kapısı niteliğindedir. 

1950 yılında cami son kez yenilenmiş ve medrese 

yıkılmıştır. Yoğun yapılaşmış ticaret dokusu içinde 

yapı grubunun bulunduğu alan, şadırvanla birlikte 

mimari değerleriyle ve yeşil dokusuyla kültür ve 

odak alanıdır.

19. yüzyılda gelişen bölgede, eğitim, sağlık gibi 

kamu yapılarının inşa edildiği görülmektedir. 1895 

yılında geniş bir bahçe içerisinde inşa edilen 

Gureba Hastanesi (günümüzde İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü), 1913-14 yıllarında yapılan üst ekle 

birlikte eğitim yapısı olarak kullanılmıştır. Tanzimat 

sonrası eğitim reformlarının sonucu olarak 1896 

yılında açılan Balıkesir Sultan-i İdadisi (günümüzde 

BAÜ Güzel sanatlar Fakültesi), yüksek bir tepede 

kente hâkim bir konumdadır. Batılı tarzda, taş 

malzemeden yapılmış hareketli cephe etkili 

saçaklarla sonlanmaktadır. Günümüze ulaşmayan 

Askeri Hastane ve İdadi Binası ise kentte 19. yüzyıl 

Batılılaşma hareketlerinin yüzü olmuştur.

Bölgede bütünlüğünü kısmen koruyabilen 

geleneksel konut dokusu ve Yeni Çarşı, Ziraat 

Bankası, eski Hükümet Binası, Balıkesir Devlet 

Hastanesi, Doğumevi, Necatibey Eğitim Fakültesi, 

eski Sümerbank, Hasan Baba Çarşısı gibi modern 

mimarlık eserleri ve 20. yüzyıl ortasında inşa edilen 

konutlar kentsel mirasın koruma altına alınması 

gerekli diğer ögelerindendir.
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Yapılı çevrenin oluşumunda coğrafi veriler 

kadar sosyal, kültürel ve ekonomik yapı da etkili 

olmaktadır. Farklılaşan işlevsel dağılımlar, doğal 

afetler, planlama kararları veya sosyo-ekonomik 

gelişmelerin sonucu olan kentsel değişim 

süreçlerinin izlerini yapı adaları, sokaklar ve yapı 

cepheleri üzerinden okumak mümkündür.  

Dumlupınar Mahallesi ve çevresini içeren çalışma 

alanının farklılaşan karakterlerini örnekleyen ve 

miras değerleri, ticari odak ve rekreasyon alanı 

olma nitelikleriyle ön plana çıkan alanın planlanan 

dönüşümünde potansiyele sahip akslar ve 

cepheler örneklem olarak seçilmiştir. Bu örnek 

alanlar için oluşturulacak yaklaşımların diğer 

karakter alanlarında -ve hatta kent geneli için- 

uyarlanabilir olması hedeflenmektedir.

Cepheler

Mimari mirasın yoğun olarak bulunduğu sokaklara 

örneklem olarak Kazım Özalp Sokak ve Ulus Sokak 

seçilmiştir. Bu iki sokağı kesen sokaklar üzerinde 

de geleneksel konutlar nispeten bütüncül bir doku 

meydana getirmektedir. Kazım Özalp Sokak’ın 

üç katlı ve kesme taş cepheli Yazma Eserler 

Kütüphanesi ve kentin simgelerinden olan Saat 

Kulesi’yle sınırlanan Ali Hikmet Paşa Caddesi’nden 

girişi anıtsal niteliktedir.

Yerleşmede 19. yüzyıl sonunda ve 20. yüzyıl 

başında inşa edilmiş, yapım sistemi ve buna bağlı 

olarak cephe karakteri farklılaşan üç tip geleneksel 

konut görülmektedir. Ahşap sistemle inşa edilen 

geleneksel konutlar iki veya üç katlı, kırma çatılı 

ve ahşap kaplamalıdır. Konutların en karakteristik 

özelliği girişleridir. Topografyadan kaynaklanan 

eğimli sokaklar üzerinde inşa edilen yarı bodrum/

zemin ve birinci kata sahip konutlarda girişler birinci 

kattadır. Bu yapılar; çift veya tek merdivenle çıkılan 

giriş sahanlıkları, bezemeli sütunları, kemerleri 

ve dökme demir korkuluklarıyla etkileyicidir. 

Bu karakteristik girişler yarı bodrum/zemin 

üzerine iki katlı olan konutlarda da görülmektedir. 

Örneklerin bir bölümünde ise giriş zemin kattandır 

ve doğrudan sokaktan sağlanmaktadır. İki katlı 

konutlarda çıkma bulunmazken, üç katlı konutlarda 

kapalı çıkmalar sokaklara hareket katmakta ve 

gölge alanlar oluşturmaktadır. Kagir veya yarı kagir 

sisteme sahip konutlarda ise giriş zemin kattandır. 

Kesme taş kaplamalı cepheleri, kemerli kapıları ile 

pencereleri ve az sayıda örnekte görülen üçgen 

alınlıklarıyla yapılar ön plana çıkmaktadır.

Kazım Özalp Sokak ve Ulus Sokak, 20. yüzyıl başı 

konut dokusunu ve cephe kimliğini yansıtmasında, 

kütle ölçüleriyle dokuyla uyumlu konutların 

da günümüze ulaşmasında etkilidir. 20. yüzyıl 

ortalarında yığma tuğla veya betonarme sistemle 

çıkmalı ve çıkmasız inşa edilen bu konutlarda, 

pencerelerin genişlediği görülmesine karşın, giriş 

düzenleri ve çıkma oranları geleneksel konutlarla 

uyumludur. Modernleşen kentin izleri olan 

yapıların önemli bir kısmı bugün bakımsız durumda 

ve ne yazık ki kullanılmamaktadır. Mimari değeri 

yüksek yapılara öncelik verilerek, koruma altına 

alınmaları ve tüm yapıların onarımlarının yapılarak 

kullanımları sağlanmalıdır.

Çalışma alanının batısında yoğunlaşan, geleneksel 

ve dokuyla uyumlu tarihi yapıların yoğun olduğu 

sokaklar da dâhil olmak üzere, geleneksel dokunun 

3.1.2 Alanın Yapısal Elemanları ve 
Kentsel Tipolojiler 



Fotoğraf 4. Geleneksel mimari örneği. (Balıkesir Büyükşehir Belediyesi arşivi, 2022)
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bulunduğu alanlarda yükseklik, cephe genişliği 

ve düzeniyle uyumsuz yapılaşma görülmektedir.  

Apartmanlardaki üst kat ekleri ve farklılaşan balkon 

kapatmaları ile bakımsızlık, alanların niteliğini 

düşürmektedir. Korunması öncelikli alanlarda hak 

transferi gibi planlama araçlarıyla kat yüksekliğinin 

kontrol edilmesi çalışmaları yapılması önemlidir.

Çalışma alanının batısında Çamlık Tepesi’ne doğru 

yükselen topografyaya yerleşmiş konut yoğun 

yapılaşma, kent cephesi niteliği ve Çamlık Tepesi 

seyir terasının görüş alanında olması nedeniyle 

planlama çalışmalarıyla yönetilmesi önemlidir. 

Bölgenin yapılaşma durumunu, az sayıda tarihi 

konut ve çeşme yapılarıyla birlikte ve nitelikli 20. 

yüzyıl ortası nitelikli az konut yapıları, enformel az 

katlı ve bir kısmı bahçeli az katlı konutlar ve parseller 

birleştirilerek taban alanı büyüyen ve altı-yedi kat 

yüksekliğe ulaşan apartmanlar oluşturmaktadır. 

Son dönem apartmanları Karakol Sokak üzerinde 

yoğunlaşmaktadır. Az katlı olarak tanımlanan iki-

üç katlı yapılar, çıkmasız veya balkonlu; dikdörtgen 

pencereli cephe düzenine sahip konut yapılarıdır. 

Bölgede genel bir köhneleşme söz konusudur 

ve bu durum bina cephelerinde farklı hasarların 

oluşumunda etkilidir.

Çalışma alanının kuzeyinde yer alan Dereboyu 

bölgesinde ise Dr. Ahmet Toprak Caddesi örnek 

alan olarak belirlenmiştir. Bu bölgede 1970 sonrası 

apartman yapıları genel dokuyu oluşturmaktadır. 

Apartmanların üst katları konut, zemin katları 

ise ticari amaçlı kullanılmakta ve Çamlık Tepesi 

çevresine göre daha nitelikli olan yapılaşma 

göze çarpmaktadır. Zemin ve üst katlarda ticari 

kullanımın olduğu apartmanlarda görsel kirlilik 

artmaktadır. Cadde genelinde belli bir mimari 

düzen olmasına karşın, yer yer bakımsız, niteliği 

düşük veya terk edilmiş yapılar ile üst kat ekleri 

göze çarpmaktadır.

Çalışma alanın güneydoğusu, yer alan tarihi ticaret 

merkezi ve bu merkeze yönlenen ve ticaret ağırlıklı 

kullanımların yüksek olduğu bölgedir. Bu alandan 

seçilen Anafartalar Caddesi, müzeden başlayarak, 

tarihi ticaret merkezi Ali Hikmet Paşa Meydanı’na 

yönlenmektedir. Farklı dönem büro, iş merkezi 

ve alışveriş yapılarının bulunduğu caddede, altı-

yedi katlı yapılaşma öne çıkmaktadır. 1970-80’li 

yıllara tarihlenen yapılarda düşey elemanlar 

cephelere hâkimdir. Bu dönem apartman yapıları 

ise büro olarak kullanılmaktadır ve bazı örneklerde 

cepheler, masif elemanlarla kapatılmıştır. Kısmen 

veya tamamen cam kaplama cepheli yapılar, 

daha geç dönemde inşa edilmiştir. Yapıların bir 

kısmının bakımsız olduğu ve görsel kirliliğin yoğun 

olduğu görülmektedir. Anafartalar Caddesi’nin 

çevresinde, özellikle ticari eylemlerin arttığı 

bölgelerde benzer yapılaşma ve cephe karakteri 

gözlenmektedir.   

Yangın sonrasında 1950’lerin modern mimarlık 

anlayışıyla yeniden inşa edilen tarihi ticaret 

merkezi, anıtsal Zağnos Paşa Cami’yle bütünlük 

sağlamaktadır. Cami yönünde eğrisel  planimetrisi 

ve iki katlı, arkadlı ve yalın  cephe düzeniyle, yere 

özgü planlamanın örneklerinden biridir. Modern 

mimarlık akımının izlerini taşıyan, kimlikli bir 

mimarisi olan Yeni Çarşı, Paşa Cami ile Ali Hikmet 

Paşa Meydanı’nın ilişkisini güçlendirmektedir. 

Çarşının zemin katında yoğun tabela kullanımı 

görülmektedir.



































Fotoğraf 6. Zağnospaşa Caddesi. (Balıkesir Büyükşehir Belediyesi arşivi, 2022)
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Sokaklar

Sokaklar, meydanlarla birlikte taşıdıkları 

kamusal mekân olma niteliğinin yanı sıra ulaşım 

bağlantılarıdır. Sokaklar, tüm yapılı çevre bileşenleri 

gibi döneminin sosyal, ekonomik, kültürel ve 

teknolojik şartlarına ve kentsel normlarına 

göre şekillenir. Bu bağlamda, kentsel yaşam 

kalitesinin mekânsal olarak yükseltilmesinde 

sokak kurgusuna yapılacak müdahaleler önem 

taşımaktadır. Dumlupınar Mahallesi ve çevresinde, 

plan düzeniyle ve arazi kullanımıyla sokak 

tipolojileri belirlenmiştir.

Aygören ve Dumlupınar Mahalleleri ızgara plan 

dokusu, 19. yüzyıl Ebniye Nizamnameleri’ne göre 

planlanmış ve 20. yüzyıl imar planlarıyla bazı 

sokaklar genişletilmiştir. Doku, Çamlık Tepesi’ne 

doğru eğimli arazide eğime paralel daha uzun 

sokaklar ile bu sokakları kesen kısa sokaklardan 

oluşmaktadır. Dumlupınar Mahallesi’nde, Kazım 

Özalp Sokak ve etrafında gelişen doku; tarihi 

yapı stoğunun yoğun olduğu konut bölgesidir. 

Sokaklar 5-6 metre genişliğinde olmasına karşın, 

Ulus Sokak’ta olduğu gibi yer yer 4 metreye 

kadar daralabilmektedir. Geleneksel dokuyla 

kütle ve gabari bütünlüğü sağlayan alanlarda yapı 

yükseklikleri ile yol genişliği oranı yeterli olabilirken, 

yüksek katlı apartmanların olduğu alanlarda sokak 

kesitleri yetersiz kalmaktadır.

Çalışma alanında, kentsel donatıların yeterli 

olmadığı ve yoğunluklu park alanı olarak kullanıldığı 

görülmektedir. Kültür varlıklarının yoğun olduğu 

bu bölgenin kamusal kullanım potansiyeli 

yüksektir. Kültür varlıklarının öncelikle onarımı 

ve kamu öncelikli yeniden işlevlendirilmesiyle 

mahalle/kent sakinleri ve diğer kullanıcıların 

bu alanı kullanımı artacaktır. Sokakların yaya 

öncelikli olarak düzenlenmesi, kentsel donatıların 

tamamlanması, onarım gerektiren kültür varlıkları 

için çalışmaların başlatılması ve boş parsellerde 

nitelikli mimari ürünlerin inşa edilmesi alanın hem 

özgün kimliğinin yeniden canlanmasında hem de 

yeniden tanımlanacak bir kimliği kazanmasında 

etkili olacaktır.

Yoğunlukla konut tipolojisine sahip Aygören 

Mahallesi’nde sokak eğimleri ve genişlikleri 

artmaktadır. Köhneleşmenin ve aynı zamanda 

yüksek yapılaşmanın hızla arttığı bu alanın, kent 

cephesi de olduğu dikkate alınarak iki-üç katlı 

ve az sayıdaki bahçeli dokusunun geliştirilerek 

sürdürülebilmesi önerilmektedir. Günümüzde 

nitelikli ve az katlı konutlar ile enformel veya 

niteliksiz apartmanlardan oluşan sokak kimliği 

hâkimdir. Alanda kentsel donatılar yetersizdir ve 

plansız parklar yoğundur.

Aygören ve Dumlupınar Mahalleleri arasında 

kalan Karaoğlan Mahallesi’nde ve bu alanının 

kuzeyinde organik sokak dokusu görülmektedir. 

Sokak genişlikleri bu alanda da 5-6 metre 

genişliğindedir. Pazar alanı, Karaoğlan ve Kız 

Ortaokulu Sokaklar ile çevresinde sokak karakteri 

az sayıda geleneksel yapı, hemen hemen 

aynı oranda nitelikli ve niteliksiz az katlı ancak 

çoğunlukla bakımsız müstakil evler ve ara ara üç-

dört katlı apartman yapılarından oluşmakta, fakat 

Eski Edremit Caddesi’ne doğru apartmanlaşma 

artmaktadır. Egli Planı’yla genişletilen Eski Edremit 

Caddesi’nin Zağnos Paşa Meydanı ile Emin Ali 
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Fotoğraf 7. Kız Orta Okul Sokak. (Balıkesir Büyükşehir Belediyesi arşivi, 2022)
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Paşa Mescidi arasındaki bölümde de benzer sokak 

karakteri görülmektedir. Caddenin bu bölümünde 

konut bölgesi içinde ticari faaliyetlerde yoğunluk 

görülmektedir. Emin Ağa Mescidi sonrasında iki-

üç katlı müstakil konut yapılaşmasının arttığı takip 

edilmektedir. Eski Edremit Caddesi ile Dr. Ahmet 

Toprak Caddesi arasındaki alanda ise düzensiz 

ve kentsel donatısı yetersiz sokak dokuları devam 

etmektedir. Ana arterlerden biri olan Ahmet Toprak 

Caddesi üzerinde nitelikli ve düzenli beş-altı katlı 

apartmanlardan oluşan bir yapılaşma vardır.

Anafartalar Caddesi kentin önemli arterlerinden 

bir diğeridir. Ali Hikmet Paşa Meydanı’na 

bağlanan caddenin, müze ile meydan arasında 

kalan bölümünde yoğun bir ticari kullanım vardır. 

Arazi kullanımının izleri yapılaşmada da kendini 

belli etmektedir. Apartmanların ofis binalarına 

dönüştüğü görülürken, son dönemde mağaza 

binalarının inşa edildiği de gözlemlenmektedir.  

Zağnos Paşa Cami ile Yeni Çarşı bölgesindeki 

Zağnos Paşa Caddesi ve Turan Caddesi ise ölçek 

ve nitelik açısından etkileyici diğer sokaklardandır. 







Fotoğraf 8. Çamlık Tepesi. (Balıkesir Büyükşehir Belediyesi arşivi, 2022)
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Açık Alanlar

Açık alanlar, kullanıcıların yaşam koşullarını ve 

konforunu iyileştiren, sosyalleşmeye imkân veren 

ve toplum sağlığı açısından da önemli işlevlere 

sahip olan alanlardır. Yerleşim dokusu genelinde 

karşılıklı olarak birbirini destekleyen iç dış mekan 

ilişkisi kullanıcı deneyimini çeşitlendiren aktif ve 

güvenli ortamlar sağlamaktadır. Binaların ölçeği 

ile olan ilişkisinde özellikle iklim koşullarının faydalı 

bölümünden dengeli bir şekilde yararlanabilme 

imkanı içeren açık alanlardan bazıları kentsel peyzaj 

açısından kuvvetli manzaralar sunmaktadır.  Yaya 

hareketi içinde açık alanlar çoğunlukla fiziksel ve 

görsel olarak erişilebilir niteliktedir. Diğer taraftan 

Dumlupınar Mahallesi ve çevresini içeren çalışma 

alanı incelendiğinde, sık yapılaşmayla birlikte bu 

yapılaşmaya oranla yetersiz açık alanlar dikkati 

çekmektedir. Mahalle sakinlerinin açık alanda 

konforlu vakit geçirecekleri, sosyalleşmeye imkân 

bulacakları mekânlar sınırlıdır. 

Pazar alanı olarak kullanılan açık alan; mahalle 

sakinlerinin pazar kurulduğunda yoğun olarak 

vakit geçirdikleri bir alandır, ancak ulaşımı kolay, 

merkezi bir konuma sahip olmasıyla daha uzun 

ve verimli kullanım potansiyeli de taşımaktadır. Bu 

alanın çevresinde çok yüksek binaların olmaması 

avantaj olarak değerlendirilmekte, sert peyzaj 

oranının azaltılarak yumuşak peyzaj oranının 

artırılması gerektiği üzerinde durulmakta ve 

yeniden tasarlandığında yakın çevredeki ihtiyaca 

cevap vereceği düşünülmektedir. 

Farklı alan ölçeğine sahip olan açık alanları ile 

Dumlupınar, topluluğun kültürünü ve tarihini ifade 

eden peyzaj nitelikleri ile birlikte açık alanları 

barındırmaktadır. Zağnos Paşa Cami meydanı 

bunlardan biridir. Zağnos Paşa Cami ve yakın 

çevresi, gün içinde geçiş alanı olarak kullanım ve aynı 

zamanda dinlenme, kısa süreli de olsa yeşil alanda 

vakit geçirme imkânı sunan bir başka açık alandır. 

Formal tasarıma sahip bu alanda, güneşlenme 

analizleri doğrultusunda yeşil oranının artırılmasıyla 

daha konforlu bir dış mekân yaratılabilir. 

Mahalle aralarındaki tek  veya küçük gruplar 

hâlindeki ağaçlar ile bakımsız alanlardaki 

kendiliğinden yeşeren otlar dışında geniş yeşil 

alan varlığından bahsetmek pek mümkün değildir. 

Bu açıdan bakıldığında, Çamlık Tepesi hem 

rekreatif aktivitelere hem de yeşil alan ihtiyacına 

karşılık veren geniş açık alan niteliği taşımaktadır. 

Çamlık Tepesi’ne yakın konumda bulunan Topçu 

ve Sevik Sokakların kesişiminde kalan çamlık alan 

ise iç kesimler ile Çamlık Tepesi arasında bağlantı 

kurma potansiyelindedir.  Bununla birlikte, dere 

hattı boyunca planlı (D230 ve çevresi) bir yeşil alan 

kullanımı dikkati çekmektedir. 

Dumlupınar Mahallesi genelinin aksine bazı 

konutların küçük de olsa tanımlı bahçelerinin 

bulunduğu da görülmektedir. Bahçeleri olmayan 

konutların önlerinde saksı içinde bitkilerle 

düzenleme yapıldığı göze çarpmaktadır. Mahalle 

içinde işlevi tanımlanmamış farklı boyutlarda 

boşluklar bulunmaktadır. Bu boşluklar da önemli bir 

rekreasyon ve yeşil alan potansiyeli taşımaktadır. 

Açık alanlarla birlikte yaya bağlantıları, bölgeyi 

birleştiren ortak bir iplik görevi görmektedir. İdeal 

olarak bu ağ, yerel rekreasyon ihtiyaçlarına hizmet 

edecek; çevresel sürdürülebilirlik hedeflerini 

destekleyecek; bölgenin kültür, canlılık ve kimlik 

duygusuna katkıda bulunacak potansiyellere sahiptir. 
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Yapı Adaları

Çalışma alanını oluşturan Zağnos Paşa Cami 

çevresi ile Karaoğlan ve Dumlupınar Mahalleleri 

kentin ilk yerleşim alanlarını oluşturmaktadır. 

Yaşanan deprem ve yangınlar sonrasında 19. ve 

20. yüzyıllarda bölgede kısmi planlama çalışmaları 

yapılmıştır. Günümüzde bu farklı planlamaların 

ve parsel bazında dönüşümlerin izleri hâlâ 

görülmektedir.

Planlı alanlardan bir tanesi olan ve batı yönünde 

Anafartalar Caddesi, güneyinde Ali Hikmet 

Paşa Caddesi, doğusunda Örnek Sokak ve 

kuzeyinde Ulus Sokak ile sınırlı bölgede, ızgara 

düzendeki sokaklar arasında küçük yapı adaları 

bulunmaktadır. 19. yüzyılda iki-üç katlı geleneksel 

konutların inşa edilmesine yönelik olarak 

planlanan bu dar parseller üzerinde, günümüzde 

dört-beş katlı apartmanlar yükselmektedir. Kazım 

Özalp Sokak ile bu sokağı kesen sokaklardaki 

geleneksel konutların yoğun olduğu yapı adaları 

incelendiğinde, bitişik nizamlı yapılaşmaya 

yönelik parselasyonun yapıldığı ve yapı adalarının 

ortasında küçük bahçe/aydınlık bırakıldığı; az 

sayıda örnekte konutların yanında da bahçe 

bulunduğu görülmektedir. Süreç içinde özellikle 

alanın batısında kalan ve apartmanlaşmanın 

arttığı yapı adalarında, apartmanlar parseller 

birleştirilerek ve tek cepheli olarak inşa edilmiştir, 

ancak köşe parsellerde yer alan yapılar çift 

cephelidir. Sokak genişliği ve yükseklik ilişkisinin 

ters orantılı olarak gelişmesi, alanda fiziksel çevre 

koşullarını ve yaşam kalitesini de azaltmaktadır. 

Çok az açık alanın bulunduğu bölgede, açık 

alanları Kuva-yi Milliye Müzesi ve boş parseller 

oluşturmaktadır. Alanın güneybatısında, sosyal 

donatı kullanımının yoğun olduğu yapı adasında ise 

yeşil alanlarda artış görülmektedir.

Aygören Mahallesi’nde güneyde Pınarlı Sokak, 

kuzeyde Karakol Sokak, batıda Hilmi Ziya Apak 

Caddesi arasında kalan bölgede de ızgara 

plan dokusu izlenmektedir. Eğimin en fazla 

olduğu bölgede sokak genişliklerinin arttığı yapı 

adalarının ise büyüdüğü görülmektedir. Müstakil 

binalarının korunduğu yapı adaları incelendiğinde, 

yapı adalarının ortalarında geniş sayılabilecek 

bahçelerin bulunduğu ve tüm yapıların en 

az iki cephesi olacak biçimde planladığı fark 

edilmektedir. Bununla birlikte son dönemde 

özellikle ada bazında yapılan büyük apartman 

yapılarında iç bahçelerin de yapı alanlarına katıldığı 

anlaşılmaktadır. Bu durum, gerekli düzenlemeler 

yapılmazsa niteliği düşük yaşam alanlarının 

oluşmasına yol açacaktır.

Aygören ve Dumlupınar Mahallelerinde ızgara 

plan düzenine sahip alanlar arasında, organik 

yapılaşma ve buna bağlı olarak geometrik olmayan 

yapı adaları biçimlenmiştir. Alanın sınırını kuzeyde 

Eski Edremit Caddesi, güneyde Sunak Caddesi 

ve batıda Zağnos Paşa Meydanı sınırlamaktadır. 

Karaoğlan Cami ve Paşa Türbesi çevresinde, 

geleneksel konutlar ve alçak katlı yapılar 

yoğunlaşmakta ve yapı adalarının ortasında açık 

alanlar, bahçeler yer almaktadır. Kuzeyde İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğü yönüne doğru yapı adalarının 

ortasındaki boşluklar kalkmakta ve müstakil evlerin 

ve apartmanların yoğun olduğu yapı adalarında 
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yapılaşma artmaktadır. Pazar alanı ise tüm çalışma 

alanı içerisinde kamusal kullanım potansiyeli en 

yüksek bölgedir.

Eski Edremit Caddesi ile Dr Ahmet Toprak Caddesi 

ve Dereboyu arasındaki bölgede yapı adalarının 

karakteri farklılaşmaktadır. Karakol Altı Caddesi 

ile Eski Edremit Caddesi arasında, eğime paralel 

uzanan uzun caddeler ara ara dikine sokaklarla 

bağlanmakta ve eğim boyunca uzanan ama çok 

geniş olmayan uzun yapı adalarını oluşturmaktadır. 

Bu yapı adalarında yapılaşma, sokaklara cephe 

verecek biçimde bitişik nizamlıdır. Yapı adalarının 

ortasında ise geniş yeşil alanlar mevcuttur. 

Eski Edremit Caddesi’nin kuzeyinde ise Dr 

Ahmet Toprak Caddesi’ne bağlanan sokakların 

biçimlendirdiği rasyonel olmayan yapı adalarının 

geliştiği takip edilmektedir. Caddeye bakan, 

bitişik nizamlı ve mimari niteliği daha yüksek beş-

altı katlı ilk sıra yapılaşma arkasında, genellikle iki 

katlı müstakil konutlar ve üç katlı apartmanlardan, 

yer yer boş parsellerden oluşan bitişik nizamlı bir 

düzen görülmektedir. Yapı adalarının ortasında 

yeşil alanlar devam etmekle birlikte giderek 

azalmaktadır..  

Zağnos Paşa Cami çevresinde ise yapı adaları 

ticaret işlevine bağlı olarak gelişmiştir.  Yeni 

Çarşı’nın hem kent hem de yapı ölçeğinde 

biçimlenişi ve camiyle kuruduğu ilişki, yere özel ve 

karakteristiktir. Bu nedenle ilerisi için Paşa Cami 

ve Yeni Çarşı’nın bulunduğu yapı adalarına cephe 

veren yapıların yüksekliklerinin kontrol altında 

tutulmasına ve nitelikli mimarilerin uygulanmasına 

yönelik çalışmaların yapılması -ki bu çalışmalar 

yarışmalar, halkın katılımının da sağlanabileceği 

tasarım çalışmaları vb. olabilir- önemlidir. Çalışma 

alanında Çamlık Tepesi’nden başlayan eğime 

dik uzanan Sunak ve Balıkavdan Sokak ile Eski 

Edremit Caddesi, meydana açılarak hem bakı 

alanları oluşturmakta hem de çalışma alanına giriş 

niteliğini edinmektedir. Bu ise sokakların özellikle 

giriş bölümlerinde yapılaşmanın ve kentsel 

ögelerin planlanmasında öncelikle ele alınması 

gerekli boyutları oluşturmaktadır. 





129

3.1.3 Fiziksel Çevre Kontrolü 

Yapılı çevrede konforlu bir yaşam alanı oluşması, 

alanın kullanımı açısından önemlidir. Konfor 

şartlarının sağlanmasında görsel konfor, 

işitsel konfor, ısıl konfor, daha geniş tanımıyla 

iklimsel konfor başta olmak üzere, hava kalitesi 

(atmosferdeki oksijen miktarı, hava kirliliği) etkili 

olan kriterlerleri oluşturur.

Bir mekânın iklimsel konforunun belirlenebilmesi 

için öncelikle hava sıcaklığı, bağıl nemi, güneş 

ışınımı ve rüzgâr durumunun saptanması ve 

değerlendirilmesi gerekir. 

Bölgede hâkim rüzgâr yönü kuzey, mevsimsel 

değişimlere bağlı olarak ikincil derece hâkim 

rüzgâr yönü ise kuzey-kuzeydoğudur. Sert kuzey 

rüzgârlarının etkisi, Çamlık Tepesi’nde yer alan 

çam ağaçlarının gövdelerinde belirgin olarak 

görülmektedir. Topografik olarak alanın yüksek 

noktasında bulunan tepe, rüzgâra açık ve pozitif 

basınç etkisinde olduğundan ağaçların gövde 

formu rüzgâr doğrultusunda eğri form almıştır. 

Dumlupınar Mahallesi ve çevresini içeren çalışma 

alanında, hâkim rüzgâr yönünün dikkate alınması 

ve yerleşim alanlarında hava hareketi açısından 

rüzgârdan faydalanılırken, direkt etkisi altındaki 

bölgelerde kontrollü olarak tasarıma katılması 

gerekmektedir. 

Rüzgârın etkili olduğu dış mekân termal konforu, 

hem doğrudan hem de dağınık güneş ışınımı, 

kişi ve çevre arasındaki uzun dalgalı radyasyon 

alışverişinin yanı sıra hava sıcaklığıyla ve nemiyle 

ilişkilidir. Bina yükseklikleri ve binalar arası 

mesafeler rüzgâr hareketinin yönü ve hızı üzerinde 

etkilidir. Sokağın biçimlenişiyle rüzgârdan 

faydalanmak veya korunmak mümkündür. 

Güneş ışınları ne kadar dik açıyla gelirse birim 

alana ulaşan güneş enerjisi de o kadar artar ve 

bu bölgeler daha fazla ısınır. Bilindiği gibi, güneşin 

yeryüzüne en dik açıyla ulaştığı 21 Haziran’da (yaz 

gündönümü) gölge boyu kısadır ve bu tarihten 

sonra gölge boyları uzamaya başlar. Güneş 

ışınlarının yeryüzüne en dar açıyla ulaştığı 21 

Aralık’ta (kış gündönümü) gölge boyu uzundur ve 

bu tarihten sonra gölge boyları kısalmaya başlar. 

Dumlupınar Mahallesi ve çevresinde seçilen 

alanlarda güneş ışınımı ve gölge analizleri 21 

Aralık, 21 Mart, 21 Haziran ve 21 Eylül tarihleri için 

yapılmıştır. 

Çalışma alanında bina yükseklikleri değişkendir. 

Bu yükseklik farklılıkları bazen uyumlu bazen 

ani olarak değişmektedir. Gün ışığı ve gölge 

analizlerine bakıldığında, geniş sokaklara cephesi 

olan yapılarda ve çevresinde, boş açık alanlar 

bulunan parsellerde gün ışığı alımının uygun 

olduğu; ancak yapılaşmanın sık olması nedeniyle 

özellikle dar sokaklara cephesi olan binalar ile 

yüksek katlı binaların yakınlarındaki alçak binaların 

gölge altında kaldığı görülmektedir. 

Bir diğer önemli unsur, kentte oluşan ısı adası 

etkisidir. Bilindiği gibi, yüksek binaların çevrelediği 

dar sokaklarda güneş ışınlarıyla temas eden 

yüzeylerde güneş enerjisinin yüksek oranda 

emilimi neticesinde yüzey sıcaklıkları artmaktadır. 

Yapılı çevredeki doluluk-boşluk oranı, kullanılan 

malzemelerin yansıtma veya depolama gibi 



Fotoğraf 9. Çamlık Tepesi. (Balıkesir Büyükşehir Belediyesi arşivi, 2022)
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özellikleri, özellikle güneşin etkili olduğu 

saatlerde yayılan ısı miktarı üzerinde önemli rol 

oynamaktadır. Bölge yapılaşma açısından yoğun, 

sert yüzeylerin yumuşak yüzeylere oranla fazla 

olduğu bir karakterdedir. Radyasyon analizlerine 

bakıldığında, sert yüzeylerin ısı depolama 

potansiyelleri görülmektedir. Yatayda ve düşeyde 

bitkilendirme ile yeşil oranının artırılması, sert 

yüzeylerde geçirimli yapısıyla serin nitelikteki 

malzemelerin kullanılması prensip edinilmelidir. 

Örneğin, yeşil çatılar, yeşil duvarlar ve zemindeki 

yeşil alanlar ile güneş enerjisinin bir kısmının 

yansıtılması; buharlaşma ile soğutma etkisine 

sahip olan geçirgen kaplama malzemelerinin 

yağmur suyu hasadı ile birlikte düşünüldüğünde 

yüksek oranda soğutmaya neden olması; kentsel 

drenaj sistemleri vasıtasıyla suyun peyzajda 

tutulması ile evaporatif soğutma etkisi sağlanması 

gibi önlemler, yerel mikro iklimin ortam sıcaklığını 

düşürmeye ve genel kentsel ısı adası etkisini 

azaltmaya yardımcı olacaktır.

Hava kalitesi açısından yoğun yerleşim alanları, aktif 

ve yoğun kullanılan bölgeler, trafik yoğunluğu olan 

alanlar ve rüzgarın karakteri etkili olmaktadır. Bu 

nedenle, yerleşim alanlarında hava koridorlarının 

oluşturulması, tasarımda rüzgar yönünün göz 

önünde bulundurulması, yerleşim alanı ile 

kirlilik potansiyeli yüksek alanlar arasında yeşil 

kuşakların oluşturulması, binaların hava akımlarını 

kesmeyecek yükseklik ve biçimde düşünülmesi, 

trafik yoğunluğu oluşmamasına yönelik alınacak 

tedbirler hava kalitesi standartlarının sağlanması 

açısından önemlidir.

İşitsel konfor, dış mekânın kullanıcılar tarafından 

doğru algılanmasını ve yapılan tasarımların 

başarısını etkileyen diğer bir önemli parametredir. 

Bu amaçla bölgede akustik ölçümler yapılarak 

gürültü haritaları çıkartılır, konfor düzeyleri 

belirlenir. Dumlupınar Mahallesi ve çevresini içeren 

çalışma alanında, özellikle kullanıcı yoğunluğunun 

bulunduğu Anafartalar Caddesi, Zağnos Paşa 

Meydanı ve kullanım sırasında pazar alanı, 

potansiyel gürültü alanları kapsamında sayılabilir.
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3.1.4 Arazi Kullanım 

Dumlupınar Mahallesi ve çevresini içeren çalışma 

alanının, merkezi iş ve ticaret alanları ile konut 

alanları arasında geçiş bölgesi niteliği gösteren 

güneyi; konut ağırlıklı yoğun yapılaşmanın ön 

plana çıktığı, ancak ticari birimlerin sınırlı kaldığı 

ve az sayıda hizmet alanının bulunduğu bir arazi 

kullanım yapısına sahiptir. Batısındaki donatı alanı 

yoğunluklu bölgeyi destekleyici kullanımların 

(öğrenci yurtları, kurslar, kamu binaları vb.) mevcut 

olduğu ve bu sayede insan sirkülasyonunun dikkati 

çektiği bu güney kısmın öne çıkan en önemli 

dinamiği, parsel bazlı gelişen bir alan olması ve 

bu nedenle kısa vadede -hizmet ve ticaret odaklı- 

dönüşme potansiyeli taşımasıdır. Bu potansiyel 

kendisini yerel yönetimin hâlihazırda yürütmekte 

olduğu “koruma odaklı mekânsal gelişim” 

projelerinde de göstermektedir. Zira bu alan, doku 

bütünlüğünü kısmen sağlayan tarihi yapılara ve 

aynı zamanda müze gibi kültür donatılarına ev 

sahipliği yapmaktadır.

Çalışma alanının güneybatısı, tarihi yapıların 

yanı sıra özellikle sağlık ve eğitim birimlerinin 

oluşturduğu yoğun ve toplu donatı alanı kullanımına 

ayrılmıştır. Bu nedenle yine parsel bazlı olmak 

üzere gelişim ve dönüşüm potansiyeli taşıdığını 

söylemek mümkündür.

Güneydoğuda ise modern iş merkezi niteliği 

gösteren ve bu anlamıyla hemen kuzeyindeki tarihi 

çekirdeğin geleneksel ticari merkeziyle ilişkiselliği 

yüksek bir arazi kullanım tipolojisi öne çıkarken, 

özellikle Anafartalar Caddesi’nin batısının hizmet 

yoğun bir alana karşılık geldiği söylenebilir. Bu 

alanda kısa vadede hizmetlerin daha da artması 

potansiyeli değerlendirilebilirken, hizmetlere 

bağlı kullanımların kamusal canlılığı artıracak 

biçimde sokağa taştığı ve cephe kullanımlarının 

bu nedenle aktifleştiği izlenebilmektedir. Bu yoğun 

ticari yapılaşma ve insan sirkülasyonunun yanında 

özellikle zemin ve alt katlarda konut kullanımı 

ise oldukça zayıftır, konut kullanımı daha çok üst 

katlarda yoğunlaşmaktadır.

Çalışma alanının tarihi çekirdekteki merkezi iş ve 

ticaret alanının oluşturduğu doğu kısmı; zemin ve 

alt katlarda ticaret, üst katlarda ise iş yeri nitelikli bir 

arazi kullanım yapısına sahiptir. Bu nedenle kentsel 

ölçekte ticaret ve hizmet yoğun bir doku ve aynı 

zamanda sosyal, kültürel ve rekreatif donatıların 

varlığıyla kentsel odaklar ile açık ve/veya kapalı 

kamusal mekân yoğunluğu dikkati çekmektedir. 

Tarihi miras ögesi anıtsal yapıların yanı sıra 

kent kimliğine ciddi katkı sunan geleneksel ve 

karakteristik kullanımların yer aldığı bu kısım, yapılı 

çevre kapasitesine ulaşmış olduğundan, mekânsal 

gelişim potansiyeli sergilememekte; ancak yapı 

ve/veya alan bazlı restorasyon veya yeniden 

işlevlendirme çalışmalarına imkân sağlayan bir 

dinamiği ortaya koymaktadır.

Alanın, batıdaki Çamlık Tepesi ile doğudaki 

geleneksel merkez arasında kalan kısmı; doğudan 

batıya sırasıyla merkezi iş ve ticaret alanı ile 

konut alanı arasında bir geçiş bölgesi, geleneksel 

konut dokusu ve konut ağırlıklı ızgara plan sistemi 

nitelikleriyle dikkati çekmektedir. Doğuda merkezi 

iş alanına bağlı olarak zemin ve alt katlarda ticari 

kullanımlardan kaynaklı yoğun insan sirkülasyonu 

varken, batıya doğru konutları destekleyen bakkal, 
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market gibi çok sınırlı sayıda küçük ticari birim 

aynı hareketliliği barındıramamaktadır. Haftada 

bir gün yalnızca pazarın kurulduğu alanda bir 

kamusal canlılıktan bahsetmek mümkündür. 

Merkezi iş ve ticaret alanının çeperi karma arazi 

kullanım alanına sahipken, doğudan batıya doğru 

tarihi miras ögelerinin giderek seyrekleştiği 

bu kısımda, topografik özellik olarak eğimin de 

arttığı gözlemlenmektedir. Tarihi dokunun ve 

karakteristik yapıların öne çıktığı taraflarda, 

mekânsal odak noktaları da belirginleşmekte; doku 

içinde geniş boşluklarla karşılaşıldığı taraflarda 

ise kısa vadede gelişim ve dönüşüm potansiyeli 

değerlendirilmektedir. Dinamik olarak parsel bazlı 

gelişen alan sahipliğinden bahsedilebilirken, az 

katlı yapıların yıkılarak orta katlı yapıların inşa 

edilmesi ise bir diğer dikkat çekici faaliyettir. 

Izgara plan sisteminin belirginleştiği alanda, 

konuta bağlı aktif sokak kullanımı diğer alanlara 

kıyasla artmakta; geniş sokaklar ve tanımlı ara 

odaklar ile münferit şekilde alana yayılan ve genel 

olarak geleneksel yapılaşma oranları korunmuş 

tarihi yapılar da bulunmaktadır. Bu anlamıyla konut 

bölgesindeki dokunun iyi oranlara ve ölçeklere 

sahip olduğunu söylemek mümkündür.

Batıdaki temel arazi kullanım işlevi, Çamlık 

Tepesi’nin yer aldığı rekreasyon alanıdır. Yürüyüş, 

koşu, bisiklet, gezinti, dinlence gibi rekreatif 

aktivite imkânları sunan bu geniş ve yeşil alan 

içinde ayrıca sosyo-kültürel faaliyetler için 

kurulu bulunan tesisler de yer almaktadır. Aynı 

zamanda kent manzarasını izleme noktası olarak 

bir vista özelliği sunan Çamlık Tepesi, geçmişten 

günümüze yapısal dokusu değişiklik gösterse bile, 

hem sakinler hem de ziyaretçiler için kent ölçeğine 

hizmet etmeye devam eden önemli bir peyzaj 

odağıdır.

Çalışma alanının daha çok konut alanından oluşan 

kuzeyi; arazi kullanımdaki ticaret fonksiyonu 

açısından bakıldığında genel olarak ana akslar 

üzerindeki zemin katlarda küçük ticaret alanlarına 

sahip olup, iç taraflara doğru konut+ticaret 

biçimindeki karma kullanımla öne çıkmaktadır. 

Düşük katlı konut parselleri parsel bazlı dönüşüme 

kapı aralarken, tarihi çekirdekteki geleneksel 

merkeze komşu parsellerde hizmetlerin 

yoğunlaşmaya başladığı görülmektedir. Kuzeydeki 

en karakteristik dinamik, dere hattı ve derenin 

yarattığı kanalla mahalle için çizilmiş olan mavi-

yeşil sınırdır. Çevresiyle birlikte önemli bir peyzaj 

ve rekreasyon potansiyeli taşıyan bu alan, 

mahallenin diğer bölgeleri arasında bir geçiş de 

oluşturmaktadır.

Kuzeydoğuda, konut+ticaret biçimindeki 

karma kullanım öne çıkarken; güneyindeki tarihi 

çekirdekte yer alan geleneksel merkezin adeta 

bir uzantısı gibi ticari birimlerin yoğunlaştığı ve üst 

katlarda iş yerlerinin bulunduğu bir kullanım pratiği 

yer almaktadır. Merkezin çeperinde dahi olsa bu 

bölgedeki ticari faaliyetin, kentsel ölçeğe hizmet 

eder nitelikte olduğu vurgulanmalıdır.

Yine konut ağırlıklı kullanımın yoğunlaştığı 

kuzeybatıda ise az sayıdaki aks üzerinde mahalle 

ölçeğine hitap eden küçük ticari birimler yer 

almaktadır. Çalışma alanının bütününe kıyasla, 
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yer yer enformel şekilde gelişmiş ve/veya bahçe 

kullanımlı az katlı konutların dikkati çektiği bu arazi 

kullanım tipolojisinde, topografya belirleyici bir 

etkenken; doğudan batıya dikleşen eğime bağlı 

olarak çok sayıda -değerlendirilme potansiyeli 

taşıyan- âtıl arayüzle karşılaşılmaktadır. Parsel 

büyüklükleri ile şekillerinin elverişsizliği ve 

topografyanın kısıtlamalarından dolayı mekânsal 

gelişimin zayıf olduğu bu bölgede, mahalle 

içindeki en belirgin ‘köhneleşme’nin yaşandığı 

görülmektedir. Öte yandan güneyindeki Çamlık 

Tepesi’yle birlikte düşünüldüğünde, yeşil dokunun 

ve yumuşak zemin miktarının diğer alanlara 

göre daha fazla olması şaşırtıcı değildir. Özenle 

yaklaşılması gereken husus ise kuzey yönünde 

“kent cephesi” vermesi dolayısıyla bu alandaki 

herhangi bir gelişimin kent siluetine etki edecek 

olmasıdır.







Fotoğraf 10. Zağnospaşa Caddesi. (Balıkesir Büyükşehir Belediyesi arşivi, 2022)
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3.1.5 Yaya Dolaşımı ve Aktif Cepheler

Dumlupınar Mahallesi ve çevresi, Balıkesir’in 

önemli oranda düzlük alanları barındıran 

topografyasıyla bağlantılı olarak yaya 

sirkülasyonunun oldukça canlı olduğu bir yerleşim 

yapısına sahiptir. Motorlu taşıt trafiğine rağmen 

yaya akışları tarafından belirlenmiş koridorların, 

ticaret alanlarından kamusal açık mekânlara doğru 

güçlü erişim hatlarının tanımlanmasında teşvik 

edici ara mekânsal bağlantıları önem taşımaktadır.

Eski Çarşı’nın pasajları, tarihi kentsel peyzaja dair 

yerleşim kimliğini belirgin bir şekilde öne çıkaran 

sekanslar sağlarken; yaya erişimini her türlü içerikte 

konforlu hâle de getirmektedir. Ticari birimleri ve 

sosyal canlılığı kamusal nişleriyle destekleyen 

çarşı, çalışma alanının arazi kullanımında önemli 

bir parça olarak yaya hareketliliğini aktif cepheyle 

buluşturmaktadır. Yerleşim, insanların yaya odaklı 

bir ortamda yaşayabilecekleri, çalışabilecekleri, 

alışveriş ve eğlence kullanımlarına yürüyerek 

erişebilecekleri bir dizi odak noktası kimliğiyle ön 

plana çıkmaktadır. Kaldırımları güçlendiren aktif 

cephe kullanımı ise özellikle cephe arayüzünde 

sokakla etkileşim kurmaya imkân sağlayan servis 

hizmetleriyle yine ön plandadır. Özellikle güvenli 

ve yürünebilir bir çevreyi teşvik etmesi açısından 

aktif cepheleriyle Dumlupınar Mahallesi, yapıların 

volüm etkisiyle vadileşmediği bir mekânsallık 

sunmaktadır. Aşırı yüksekliğe sahip bina 

cephelerine, uzun boş duvarlara rastlanılmadığı 

ana güzergâhlarda tabela yoğunluğuna ve 

malzeme kullanımına yönelik detay ölçeğinde 

çeşitlenen desenler söz konusudur.

Perakende tüketimle şekillenen aktif cephelerin 

eşliğinde, yerel topluluk faaliyetleriyle 

zenginleşmiş merkeze bağlanan sirkülasyon 

hatlarının bir taraftan çekici yürüyüş deneyimleri 

sunarken diğer taraftan sokak genişliğinden 

kaynaklanan dar kaldırımlarla konfor beklentisini 

tam olarak karşılamadığı da gözlemlenmektedir. 

Sokakların genişliği, trafiğin hızı ve hacmi, caddeye 

bitişik mevcut ve planlanan parsel kullanımları, 

yaya ve bisiklet sirkülasyonunun genel hiyerarşisi 

gibi faktörler; aktif cephenin yaya hareketliliğiyle 

olan etkileşimindeki ritmi değiştirmektedir.

Zemin seviyesinde özellikle bakımlı ve görsel 

olarak ilgi çekici mekânsal ölçekle ve içerikle 

dengeli bir uyum sağlamış olan vitrinlerin yaya 

trafiği açısından yönlendirici olduğu görülürken, 

özellikle meydanın kamusallığını besleyen hatlarda 

servis veren dükkânların akşam saatlerinde 

aydınlatmalarıyla cadde ve sokakların canlılığını 

koruduğu izlenmektedir. Bir diğer olumlu özellik ise 

cephelerde girişler arasındaki genişliklerin kısmen 

bir ortak mahalle düzenine uyması ve zemin kattaki 

detay seviyesinin tam olmamakla birlikte belli 

ölçüde bile olsa yürüme hızına karşılık gelmesidir.

Yaya öncelikli mekânların önemli bir rol oynadığı 

çalışma alanında, her yaş grubundan insanın 

ulaşım modlarıyla ciddi bir rekabete girmeden 

kenti yaya olarak kullanabilmesi ve büyük oranda 

kendi hızlarında hareket edebilmesi, yerel 

işletmeleri de güçlendirmektedir. Küçük kamusal 

nişler veya dar şeritlerle büyük alışveriş caddeleri 

olsun, yaya alanları geliştirilebilir bir kamusallığı 

desteklemektedir. Bununla birlikte bu alanların 

yaya öncelikli alanlarla daha fazla desteklenmesi 

gerekmektedir. Ancak bu şekilde sosyal etkileşim, 

aktif rekreasyon, sağlıklı yaşam ve mekânsal kalite 

için fırsatlar sağlanabilir.
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3.1.6 Karakter Alanları

Dumlupınar Mahallesi ve Çevresi Mekânsal 

Gelişim Çerçevesi Raporu’nda, çalışma alanının 

iki ana “karakter bölge”den oluştuğuna dair bir 

değerlendirme yapılmış ve mekânsal gelişim 

çerçevesi, (1) konut kullanımı ve (2) merkez işlevleri 

destekleyen karma kullanım ile kültürel işlevlerin 

karakter bölgeler olarak öne çıktığı bir mekân 

kurgusu üzerinden ele alınmıştı. Tanımlanan bu 

iki karakter bölge ekseninde “kültür bağlantısı” ve 

“doğa bağlantısı” olmak üzere iki eylem hedefini 

içeren mekânsal gelişim çerçevesi kapsamında, 

bu bağlantıların oluşturduğu kuşaklar özelinde 

stratejiler geliştirilmişti.

Dumlupınar Mahallesi ve Çevresine Yönelik 

Kentsel Tasarım Rehberi’nde ise kentin kimliğini 

şekillendiren ana odaklarını, tarihi dokusunu, 

ekonomik anlamda önemli ticaret alanlarını ve 

karakteristik konut dokusunu barındıran çalışma 

alanının, iki ana karakter bölgede yapılan detaylı 

analizler neticesinde, birbirinden farklılaşan 

sosyo-mekânsal niteliklere sahip 12 ayrı “karakter 

alanı”ndan oluştuğu değerlendirilmiş ve bu 

karakter alanlarının her biri kendi iç dinamiklerine 

göre özgün potansiyelleri üzerinden ele alınmıştır.

K
M-01

 Karakter Alanı

Yerleşimin tarihi çekirdeğinde yer alan bu karakter 

alanı, kültür, inanç ve ticaret ögelerini bir arada 

bulundurmasıyla geleneksel kent merkezini 

oluşturmakta; pasaj, meydan ve vista sahipliğiyle 

canlı bir kamusal kullanım ve dinlenme noktası 

özelliği taşımaktadır. Modern mimarlık mirası 

yapıların yoğun olduğu bu tarihi kentsel peyzaj 

alanında kentin kimlik ögeleri bütüncül olarak 

günümüze ulaşmıştır. Bu noktada geçmişten 

günümüze planlama çalışmalarının, ticari 

çekirdeğin tarihsel süreçte olduğu konumda 

kalarak devamlılığını sağlamasına neden olan 

etkenlerden biri olduğunun altı çizilmelidir. 1950 

yangını sonrasında, Mimar Rüknettin Güney 

tarafından tasarlanan ve uygulanan “Yeni Çarşı” 

projesi kapsamındaki modern alışveriş yapı grubu, 

Paşa Cami ile Ali Hikmet Paşa Meydanı’nı birbirine 

bağlayan güçlü bir aks oluşturmaktadır. Ali Hikmet 

Paşa Meydanı günümüzdeki durumunu, Ziraat 

Bankası ile Sümerbank yapılarının inşa edilmesiyle 

almıştır. 1958 yılında inşa edilen ve 2013 yılında 

yıkılan modern mimarlık mirası Hal Binası ile 1990 

yılına tarihlenen Cengiz Bektaş tasarımı Hasan 

Paşa Çarşısı ise kentin modernleşme çabalarının 

izleridir. Tüm bu özellikleriyle önemli bir kimlik 

mekânı olarak öne çıkan alan; yerleşim sakinleri 

ve ziyaretçileriyle insan sirkülasyonunun en yoğun 

olduğu alanlardan biridir.

Alanda yer alan ve alanın en önemli yapılarından 

biri olan Zağnos Paşa Cami ile meydanı, tarihi doku 

ve maneviyat anlamında insanları buluşturucu, 

bir araya getirici etkiye sahiptir. Mekânsal olarak 

vurguyu artırmak için meydana özel ve onu alana 



150

bağlanan sokaklardan ayıran özellikler eklenmiştir. 

Meydanda insanların kullanımına sunulan 

oturma elemanları, bilhassa yeşil ögeyle birlikte 

kurgulanmıştır. Döşemede tercih edilen büyük 

parçalı malzemeyle ve odak noktaları oluşturarak 

tanımlanan peyzajla alanın sınırları çizilmiştir.

Bu korunaklı hâliyle alan, aktif kullanımla canlılığını 

sürdürebilmektedir. Araç önceliğinin olduğu 

alanda, düzensiz araç parkını engellemek ve yaya 

kullanımını rahatlatarak ulaşım aksını netleştirmek 

için meydan etrafındaki tüm tanımlı kaldırımlarda 

alçak park engeli sağlayan bollard kullanımı tercih 

edilmiştir. Kaldırımlarda engelli bireylere yönelik 

düzenlemeler olmakla birlikte, bu düzenlemeler 

evrensel tasarım standartlarına uygun değildir.

Alan diğer sokaklardan ve caddelerden farklı olarak 

tanımlı kaldırımlarıyla, geniş ve muntazam yaya 

yollarıyla yürüyüş konforunu mümkün kılmaktadır. 

Buna karşın, yerleşimin olduğu bölgelerde 

kaldırımın tanımsızlaştığı, boş parsellerin araç 

parkı amacıyla kullanıldığı görülmektedir. Gece-

gündüz kullanımı ve güvenli alanların tanımlanması 

için hem genel aydınlatma elemanları hem de yeşil 

bitki ögesine özel aydınlatma tanımları yapılmıştır.

Çok katmanlı tarihi kentsel peyzaj alanında miras 

değerlerini korumaya, kullanım sürekliliğini ve 

koruma bilincinin artırılmasını sağlamaya yönelik 

çalışmaların yapılması önem taşımaktadır. 

Anıtsal yapıların ve Cumhuriyet Dönemi mimarlık 

eserlerinin koruma ve restorasyon çalışmalarında, 

ulusal ve uluslararası koruma ilkelerine ve etik 

değerlerine uyulması gereklidir. Modern miras 

eserlerinin korunmasında; “modern mimarlık”ı 

tanımlayan strüktür, form, yalınlık ve renk ögelerinin 

korunması esas olmalı ve yeniden yapımda 

(rekonstrüksiyon); cephelerin kaplanması, özgün 

yapı elemanlarının değişimi ve/veya özgün renk 

değişimi uygulamalarından kaçınılmalıdır.

K
M-01

 Karakter Alanı; kültür odaklı servislerin 

ve karma kullanımların geliştirilmesiyle 

mahalle sakinlerinin ve/veya ziyaretçilerin 

sosyalleşebilecekleri, hoşça vakit 

geçirebilecekleri, geleneksel tarihi dokuyu 

keşfedebilecekleri geniş görüş perspektifine 

sahip, tanımlı sert zemin ve yeşil alan 

kullanımıyla canlandırılma potansiyeline 

sahiptir. Bu karakter alanı, açık kamusal 

mekânların kent mobilyalarıyla birlikte 

düşünüldüğünde tanımlı hâle geldiğine ve 

alanın çekiciliğinin arttığına iyi bir örnek 

oluşturmaktadır.
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K
M-02

 Karakter Alanı

Yerleşimin tarihi çekirdeğindeki bir diğer 

karakter alanı; tarihi miras ögeleri ve özgün 

cephe özellikleriyle geleneksel konut dokusu 

ve mekânsal kimlik değerleri açısından öne 

çıkmaktadır. Alan, sivil mimarlık örnekleri ile 20. 

yüzyıl ortasına tarihlenen 2-3 katlı konutların 

yoğun olduğu bir bölgedir. Sivil mimarlık örnekleri, 

pazar alanını çarşı bölgesine bağlayan Ulus ve 

Balıkavdan sokakları üzerinde yoğunlaşmaktadır. 

Bu tescilli yapılar dışında, mimari niteliği yüksek 

ve günümüzde sayıları hızla azalan müstakil 

evlerin temsilcileri olan yapıların koruma altına 

alınması önemlidir. Yığma kagir yapım sistemiyle 

inşa edilen ve geleneksel konutların plan ve cephe 

tipolojisinin izlerini taşıyan bu konutlarda, 1950’li 

yılların mütevazi modern olarak tanımlanabilecek 

tasarım yaklaşımları da görülmektedir. Söz konusu 

yapılarda koruma ve sağlıklaştırma çalışmaları acil 

olarak başlatılmalıdır. Tescilli ve mütevazı modern 

mimari mirasın yanı sıra; alanın 19. yüzyıl sonu 

ile 20. yüzyıl başına tarihlenen parsel tipolojisi 

üzerine gelişen ve dokuyla uyumlu müstakil evler 

de alanın kimliğinin önemli ögeleridir.  

Alan hem konut kullanımının devamlılığı hem de 

mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarına yönelik kamusal 

kullanım için potansiyel taşımaktadırlar. Alan 

genelindeki ara odak noktalarının ve kamusal 

işlevlerin önemli potansiyeller olarak alanın 

mekânsal kalitesini, kullanılırlığını ve canlılığını 

artırabileceği gözlemlenebilmekteyken; buna 

karşın çözülmesi gerekli birçok mekânsal sorun 

da tespit edilebilmektedir. Bu tespitler, çözüm 

önerilerini de gerektirmektedir.

Yapıların yeniden kullanım kararları, çeşitliliği 

yok eden ve tekdüze kullanımlardan ziyade, 

yaratıcı fikirlere açık ve farklı sosyo-ekonomik 

ve yaş gruplarını kapsayan, katılımcı yöntemlerle 

alınmalıdır. Bu yapılarda yaşam konforunun 

artırılması için gerekli durumlarda bahçe yönünde, 

mimarlık ve mühendislik hizmetleri alınarak 

yapılacak ek yapılarla kullanım koşullarının 

iyileştirilmesi önerilmektedir. Yeni yapılaşma 

koşulları belirlenirken, parselasyon düzeninin 

korunması ve kat yüksekliğinin artırılmaması tavsiye 

edilmektedir. Yeni yapılacak müstakil konutlarda, 

dokuyla uyumlu ve geleceğe aktarılacak günümüz 

mimari katmanını oluşturacak tasarım yaklaşımının 

teşvik edilmesi ve benimsenmesi önemlidir.  

Diğer yandan konut yoğunluğunun olduğu alanda, 

binalar arasında kalan boş parseller, konut önleri, 

duvar kenarları olmak üzere tüm boş alanlar araç 

parkı olarak kullanılmaktadır. Bu kullanım şekli 

mahallenin işleyiş akışını bozarak sakinlerin yaşama 

alanını daraltmış; mahallenin tarihi dokusuyla çekim 

noktası olma potansiyeline zarar vermiştir. Araç 

önceliği, mahalle ölçeğinde pek çok kullanım alanının 

işlevsizleşmesine neden olduğu gibi, mahalle 

sakinlerinin ihtiyaç duydukları donatı elemanlarının 

alana dâhil edilememesine yol açmıştır.

Alışveriş sonrası dinlenmek için ihtiyaç duyulan 

oturma elemanlarının olmaması, estetikten uzak 

ve sadece güvenlik amaçlı tek yönlü kullanılan 

aydınlatma elemanları, yetersiz sayıda ve düzensiz 

yerleştirilmiş konteynırlar, bilgilendirme ve 

yönlendirme elemanlarının eksiklikleri vb. örnek 

olarak gösterilebilir. Bununla birlikte, sınırları 
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belli olmayan yüzeyler ve ortaya çıkan tanımsız 

geçişler, alanın aidiyet hissini ve konforunu 

olumsuz etkilemektedir. Alanda çocukların 

güvenle çıkıp oynayabilecekleri tanımlı park 

alanları da düşünülmemiştir.

Ayrıca bakımsız bina cepheleri, açıktan geçerek 

hem tehlike yaratan hem de görüntü kirliliğine 

sebep olan elektrik kabloları alanda monotonluğa 

sebep olmaktadır. Yeşil alan kullanımı bakımından 

değerlendirildiğinde ise tanımlı bahçelerin ve 

nitelikli bitkilendirmenin olmadığı, boş alanların 

kendiliğinden çıkmış otlardan ve bitkilerden 

oluştuğu görülmektedir. Bazı sokaklarda bina 

önlerinde mahalle sakinlerinin kendi çabalarıyla 

oluşturdukları saksı veya teneke içlerinde tekil 

bitki kullanımları söz konusudur.

K
M-02

 Karakter Alanı; mahalle sakinlerinin 

ihtiyaçlarına bağlı olarak yeniden 

işlevlendirilmeye müsait olan boş parselleriyle, 

kimlikli bir sosyalleşme alanı olma potansiyeline 

sahiptir. Farklı mekânsal özelliklere sahip boş 

parseller, mahalle karakterine uygun donatı 

elemanları, sert ve yumuşak peyzaj ögeleriyle 

birlikte düşünülerek tasarlandığında, mahalle 

kültüründe sadece yürünen değil, oturularak 

keyifli vakit geçirilen mekânlar olan aktif 

sokaklara dönüşmeye destek olabilir. Ayrıca 

bu yaklaşımla mahallenin tarihi ve kültürel 

miras gezi rotasını doğru yönlendirmelerle 

tanımlayabilmesi mümkün olacaktır. 

Konut yoğun bu alanda, hobi bahçelerinin 

oluşturulmasıyla, mahalle sakinleri ortak bir 

aktivite etrafında bir araya gelerek toprakla 

temas ihtiyaçlarını karşılayabilirler.

K
M-03

 Karakter Alanı

Çalışma alanının bu en küçük karakter alanı; 

açık alan kullanımları, rekreasyon dinamikleri, 

geçiş alanı olma özelliği ve pazar yeri sahipliğiyle 

mahallenin gündelik yaşam pratiğinin en 

yoğun olduğu noktasıdır. Bu sebeple özellikle 

mahalle sakinleri için önemli olup, tasarımcılar 

açısından da açık kamusal mekân olanaklarının 

değerlendirilebileceği potansiyeller taşımaktadır.

Pazar alanının batısındaki sokak üzerindeki 

cephe, alanın kimlik değeri yüksek ve bütünlüğünü 

koruyan dokulardandır. Bu sokak üzerindeki miras 

yapılarında, koruma çalışmalarının yapılması alanın 

kimliğine katkı sağlayacaktır.  

Alan içinde öne çıktığı üzere, insanların belirli bir 

amaca yönelik olarak bir araya geldikleri pazar 

alanının sadece bir gün bu işlev için tanımlanması, 

haftanın diğer günleri ise araç parkına terk edilmesi 

kimlikte tanımsızlığa sebep olmaktadır. Öte 

yandan pazar alanında bulunan tarihi çeşmenin 

restorasyonunun yapılmasına karşın, çevre 

düzenlemesi ve alanla ilişkisi hâlâ güçlü değildir. 

Çeşme kullanımının sağlanacağı ve çevreyle 

bütünleşeceği tasarım çalışmasının yapılmasına 

gerek duyulmaktadır. 

Alanda döşeme kaplama malzemesindeki 

farklılıklar ve uygulama detaylarındaki hatalar, 

bakımsızlık, yaya-araç yolu ayrımının olmaması vb. 

ise alanı deneyimlemeyi zorlaştırmaktadır. Sokak 

köşelerinde yer alan boylu güvenlik aydınlatmaları 

hem estetik açıdan hem de konfor açısından 

olumsuz örnek oluşturmaktadır.

Alanda dinlenme ihtiyacını karşılamak için ise 

banklarla bir düzenleme yapılmış olmasına 
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rağmen, işlevsellik karşılanmamıştır. Bitkilendirme 

açısından da yetersiz olan alan, bu yönüyle güneşe 

açık sert yüzeylerin hâkim olduğu bir karaktere 

sahiptir.

K
M-03

 Karakter Alanı; uygulama detayları 

hatalarının düzeltilmesiyle herkes tarafından 

ulaşılabilir, donatı elemanları ve yeşil alan 

eksikliğinin giderilmesiyle gündelik yaşamı 

destekleyen, sosyalleşme imkânı sunan açık 

kamusal mekân potansiyeline sahiptir. Pazarın 

kurulduğu gün dışında el emeğiyle üretilen 

ve yerel ürünlerin satışının yapılabileceği bu 

alan, araç parkı işlevi yerine daha aktif olarak 

kullanılabilir.

K
M-04

 Karakter Alanı

Tarihi çekirdek ile Çamlık Tepesi arasında kalan 

bu karakter alanı; bulunduğu konum itibarıyla 

eğimin gittikçe arttığı, dolayısıyla topografyanın 

değişmeye başladığı alandır. Izgara plan dokusunun 

öne çıktığı ve yoğunlukla konut tipolojisine sahip 

alanda, sokak aralarındaki yollar geniş bırakılmış 

olduğundan, yol kenarları ve konut önleri araçlar 

için park amaçlı kullanılmaktadır. Kaldırımların ya 

kesintiye uğradığı ya da hiç düşünülmemiş olduğu 

dikkati çekmektedir. Sokaklarda boş parsellerin 

otsu bitkilerle kaplandığı, ağaçların niteliksiz olarak 

sadece bazı binaların önlerinde ve az sayıda yer 

aldığı görülmektedir.

Alanda 2-3 katlı 1950’li yıllara ait müstakil konutların 

yerini, küçük parsellerin birleştirilmesiyle 

oluşturulan geniş parseller üzerine inşa edilen 

yüksek apartmanların aldığı görülmektedir. Bu 

anlamıyla yerleşimin parsel ve yapı düzeniyle 

uyumsuz yeni yapılaşma tehdidiyle karşı karşıya 

olduğunu söylemek mümkündür.

Alanda 3 tane tarihi çeşme bulunmaktadır 

ve sosyal yaşamın izleri olan su yapılarının 

restorasyonun yapılmasının yanı sıra çevrelerinin 

de düzenlenmesi bu açıdan önemlidir. Kültür 

mirası yapıların yazılı veya dijital elemanlarla 

sunumunun yapılması, kullanıcıların bilgilenmesi 

ve yeri sahiplenmesi için önemlidir.  

K
M-04

 Karakter Alanı; konutlar arasındaki 

boş parseller -ızgara plan dokusunun da 

elverdiği biçimde- bütüncül düşünülerek 

tasarlandığında, planlı yerleşimin sağladığı 

avantajla kullanımı kolay, erişilebilir ve tanımlı 



154

yaşam alanı potansiyeline sahiptir. Boş 

parsellerin tasarımının yanı sıra Çamlıca 

Sokak ile Aygören Sokak’ın kesiştiği 7893 

ada 3 parsel ile 7880 ada/3 parselde yer alan 

Balıkesir geleneksel konutlarının en nitelikli ve 

özgün örneklerinin restorasyonun yapılarak 

yaşama katılması da bölgede çekim alanı 

yaratma potansiyelini yaratmaktadır. 

K
M-05

 Karakter Alanı

Mekânsal gelişim çerçevesi kapsamındaki 

eylem hedeflerinden “kültür bağlantısı”nın 

başlangıcını oluşturan bu karakter alanı; sahip 

olduğu ögeler ve bu ögelerin kimliklendirdiği 

değerler düşünüldüğünde nitelikli olduğu kadar 

önemli alanlardan da biridir. Tarihi ve kültürel 

miras ögeleri, tarihi konut stoğu, sivil mimari yapı 

örnekleri, tescilli yapılar, özgün cephe tipolojisi gibi 

öne çıkan özellikleri nedeniyle yerleşim bütününde 

potansiyeli birçok farklı açıdan yüksek alanların 

başında gelmektedir.

Görece bu küçük alan, tarihi Balıkesir Saat 

Kulesi’ nden çeşmeye, banka şubesinden yurda, 

müzeden sanat merkezine, meslek kuruluşlarından 

derneklere kadar  geniş kamusal kullanım 

yelpazesindeki yapı çeşitliliğine sahip, ızgara planlı 

geleneksel dokusu sayesinde pek çok sokaktan 

oluşmaktadır. 

Dumlupınar Mahallesi’nde en fazla restorasyon 

ve yeniden işlevlendirme çalışmaları yapılan 

sivil mimarlık örneklerinin yer aldığı bu alanda, 

koruma çalışması yapılması gerekli çok sayıda 

tescil edilmiş ve tescil edilmemiş olmasına karşın 

yapıldığı dönemin mimari pratiklerinin ve sosyal 

yaşamının izlerini taşıyan mimari miras örnekleri 

bulunmaktadır. Bu yapıların önemli bir kısmı 

Kazım Özalp Sokak’a açılan sokaklar üzerindedir 

ve Kazım Özalp Sokak’la birlikte bütünlüğünü 

koruyan bir tarihi doku oluşturmaktadır. Bu 

nedenle alanın bütüncül olarak değerlendirilmesi 

ve alan ölçeğinde rehabilitasyon/sağlıklaştırma 

çalışmalarının yapılması öncelikli bir yaklaşım 
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olmalıdır. Bu çalışmalar, alanın ‘metruk’ ve ‘eski’ 

kimliğinden uzaklaşarak canlanmasında rol 

oynayacaktır. Fiziksel sürdürülebilirliğin yanı sıra 

sosyal sürdürülebilirliğin sağlanması için koruma 

ve işlevlendirme kararlarının katılımcı süreçlerle 

alınması önemlidir.   

Mimari mirasla uyumlu yapıların yanı sıra alan, 4-5 

katlı apartmanlardan oluşan, bitişik nizamlı bir 

yerleşim dokusuna da sahiptir. Tarihi yapılar ile 

parsel, kütle ve hatta cephe ölçeğinde uyumlu olan 

ve kimisi yığma sistemle inşa edilen bu yapıların 

yıkılmadan korunmasını ve sağlıklaştırılmasını 

içeren bir yaklaşım önem taşımaktadır. 

Apartmanların ise tasarım rehberinde de 

vurgulanan ilkeler çerçevesinde yenilenmesi 

önerilmektedir.

Alanda Saat Kulesi’nin yanındaki boş parsellerde 

(8471 ada 1-8 parseller) alınacak yeni yapılaşma 

kararlarının, alanın kimliğine etkisi ve kent 

simgelerinden olan Saat Kulesi’ne yakınlığı 

nedeniyle önemle ele alınması ve hatta yarışmayla 

elde edilmesi önerilmektedir. Bu alanda yer 

alan çeşme, onarımı akabinde çevresinin 

düzenlenmesiyle kamusal kullanıma açılabilir. 

Saat Kulesi ile şadırvan ve çevresi ise yaya 

kullanımı bakımından tanımlı kaldırımlara, donatı 

ve peyzaj elemanlarına sahiptir. Ara sokaklarda 

ise yaya yürüyüşünü destekleyen tanımlı yüzeyler 

yoktur ve kontrolsüz araç park alışkanlığı devam 

ettirilmektedir. Yapıların sınır elemanlarında 

herhangi bir dil birliği ise kurulmamıştır.

K
M-05 

Karakter Alanı; içinde barındırdığı çok 

sayıda tescilli yapıyla özgün dokunun kültürel 

bir kaynak olarak korunma potansiyeline 

sahiptir. İki farklı özellik gösteren miras 

yapılarının olduğu alan ile yerleşim alanı 

arasında dil birliği sağlanarak bağlantı 

kurulduğunda, kültür koridoru niteliği ve 

mekânsal kimliği güçlendirilmiş olacaktır.
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K
R-01 

Karakter Alanı

Mekânsal gelişim çerçevesi kapsamındaki eylem 

hedeflerinden “doğa bağlantısı”nın en önemli 

parçasını oluşturan Çamlık Tepesi’ nin içinde yer 

aldığı ve bu sebeple diğer alanlara göre daha 

geniş ve yeşil bir peyzaj hattına sahip bu karakter 

alanı; eğimden kaynaklanan topografik özelliği ve 

topografyanın doğal akışının sunduğu avantajla 

değerli bir manzara ve vista noktası olmasından 

hareketle mahalle sakinleri ile ziyaretçilerin 

yerleşim içerisindeki rekreasyon ihtiyacının 

karşılanabildiği, çeşitli aktivitelere müsait, kamusal 

niteliği yüksek bir alandır.

Yürüyüş, koşu, bisiklet, gezinti gibi farklı 

kullanımlara olanak veren alanda; tüm güncel 

tasarım uygulamalarına rağmen sorunlu noktalar 

da bulunmaktadır. En önemli mekânsal sorun 

olarak kent merkeziyle olan yaya bağlantısının 

oldukça zayıf olması dikkati çekerken, mahalle 

ölçeğinde etkileşime imkân tanımaması da alanın 

kullanım yoğunluğunu azaltmaktadır. Bir diğer 

örnek, çocuk parkının yeşil alanla bir bütün hâlinde 

tasarlanmamış olmasıdır. Alanda bulunan çam 

ağaçları bakımsız olduğu kadar, rüzgâr etkisi yükü 

nedeniyle zarar da görmüştür.

K
R-01

 Karakter Alanı; yeşil alan yoğunluğuyla 

farklı aktivitelere cevap verebilecek, daha 

nitelikli ve kamusal canlılığı yüksek bir 

rekreasyon alanı olma ve yamaçlardan tarihi 

çekirdeğe kadar yeşil alanlarla entegre bir kent 

dokusunun oluşturulması için iyi bir başlangıç 

noktası olma potansiyeline sahiptir.

K
K-01

 Karakter Alanı

Çamlık Tepesi’ nden sonra “doğa bağlantısı”nın 

bir parçası olan, konut yoğunluğu yüksek, özel 

mülkiyetin oransal olarak öne çıktığı ve yeni 

yapılaşmanın dikkat çektiği bu karakter alanında; 

arazinin eğimli yapısıyla oluşan ve kendi içinde kot 

farklılıklarına sahip pek çok boş parselin olduğu 

görülmektedir. Oysa yeşil alan olma potansiyeli 

gösteren bu alanlarda mahalle sakinleri için yeterli 

donatı elemanı kullanılmamıştır.

Yeşil alan kullanımı bakımından 

değerlendirildiğinde ise tanımlı bahçelerin ve 

nitelikli bitkilendirmenin olmadığı, boş alanların 

kendiliğinden çıkmış otlardan ve bitkilerden 

oluştuğu dikkati çekmektedir. Alan içerisinde iğne 

yapraklı ağaçların bulunduğu yeşil boş alanlar yer 

almaktadır. Bazı sokaklarda bina önlerinde mahalle 

sakinlerinin kendi çabalarıyla oluşturdukları saksı 

veya teneke içlerinde tekil bitki kullanımları söz 

konusudur.

K
K-01

 Karakter Alanı; sahip olduğu yeşil alanlarla, 

yeşil koridor oluşturabilecek altyapısıyla 

ve hâlihazırda âtıl bırakılmış boşlukların ve 

ara odakların işlevlendirilmesiyle mahalle 

sakinlerinin aktif kullanımlarına hizmet 

edebilecek potansiyele sahiptir. Üstelik 

mümkün olan noktalarda bitkilendirmenin 

artırılmasıyla da mevcuttaki geniş sert 

zemin kullanım alanları daha yoğun işlev 

kazanabilecektir.
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K
K-02 

Karakter Alanı

Dere Hattı’yla, bu hattın oluşturduğu kanalla 

ve etrafındaki mavi-yeşil sınırla çalışma alanı 

içerisinde farklılaşan ve konut yoğun kullanılan 

bu karakter alanında; Dere Hattı (D230) 

boyunca geniş kaldırımlar, orta refüj ve ağaç 

sıraları görülmektedir. Alanın iç kısımlarındaki 

bazı binaların önünde küçük bahçelerin varlığı 

göze çarpmaktadır. Genel olarak bölgenin alan 

kullanımı diğer konut yoğun alanlarla (kaldırımsız 

veya tanımsız kaldırımlı sokakların varlığı, binalar 

arasında kalan boş parsellerin otopark alanı olarak 

kullanılması gibi) benzerlikler göstermektedir.

K
K-02

 Karakter Alanı; mahalle içerisindeki 

konutların bahçelerini tanımlı hâle 

getirebilecek mikro müdahalelere ve alan 

dâhilinde yeşil koridor oluşturulabilecek 

altyapının mevcudiyetiyle alanın kentsel yeşil 

alan sistemlerine entegrasyonu için önemli bir 

potansiyele sahiptir.

K
K-03

 Karakter Alanı

Konut yoğun kullanım özelliğinin öne çıktığı ve yaya 

yürüyüş yolu üzerinde yeterli ölçülerle tanımlanmış 

kaldırımları bulunan bu karakter alanında; mahalle 

sakinleri için herhangi bir oturma elemanının 

kullanılmamış olduğu dikkati çekmektedir.

Alan genelinde düzenli bir araç parkından söz 

etmek mümkünse de bazı boş parsellerin araç 

parkı olarak kullanıldığı görülmektedir. Sadece 

güvenlik amaçlı tek yönlü kullanılan aydınlatma 

elemanları, yetersiz sayıda ve düzensiz 

yerleştirilmiş konteynırlar, bilgilendirme ve 

yönlendirme elemanlarının eksiklikleri, geniş 

sert zemin yüzeyler, çok sayıda boş parsel, bina 

önlerinde saksı içinde bitkiler, tekil ağaçlar alanda 

göze çarpan diğer detaylardır.

K
K-03

 Karakter Alanı; içinde yer alan yeşil alanlar 

mahalle sakinlerinin aktif kullanımına hizmet 

edecek potansiyele sahiptir.
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K
K-04 

Karakter Alanı

Bir diğer konut yoğun kullanım özelliği gösteren 

bu karakter alanında; ana caddede kaldırımların 

yeterli genişlikte uygulandığı ve ana cadde ile ara 

sokaklar arasında döşemede malzeme farklılıkları 

olduğu görülmektedir. Ara sokaklarda, diğer konut 

yoğun alanlarda olduğu gibi beton blok parke taşı, 

ana caddede ise asfalt kullanımı tercih edilmiş; 

ancak bu farklılık, malzeme geçişlerinde uygulama 

hatalarına sebep olmuştur. Sadece güvenlik amaçlı 

tek yönlü kullanılan aydınlatma elemanları, yetersiz 

sayıda ve düzensiz yerleştirilmiş konteynırlar, 

bilgilendirme ve yönlendirme elemanlarının 

eksiklikleri, bitkilendirmeden yoksun kullanım 

alanları göze çarpmaktadır.

K
K-04 

Karakter Alanı; iki karakter alanı arasında 

geçiş koridoru oluşturma potansiyeline 

sahiptir.

K
D-01 

Karakter Alanı

Donatı alanlarının ve dolayısıyla kamu kullanımının 

yoğun olduğu bu karakter alanında, eğitim ve 

sağlık birimleri ile tesislerinin niceliksel varlığı öne 

çıkarken, donatıların birer mekânsal odak olma 

özelliği bulunmaktadır. Bu odak aynı zamanda 

yerleşim içerisindeki gelişim ve dönüşüm 

potansiyelini artırmaktadır.

Alanda bina sınırları ile sokaklar arasında ölçek 

uyumsuzluğu dikkati çekmekte; alanın genelinin 

kamu yapılarının kullanımına ayrılan özel otopark 

ve yeşil alanlarla tanımlandığı görülmektedir.

K
M-05

 Karakter Alanı ile sınır oluşturduğu sokaklarda 

dar kaldırımlar, kullanım amacı belirlenmemiş ama 

doğru işlevlerle değerlendirilebilecek potansiyele 

sahip boş parseller yer almaktadır.

K
D-01

 Karakter Alanı; geniş sokaklarıyla, yeşil 

alanlarıyla ve ön plana çıkan kamu yoğun 

kullanıma ayrılmış özelliğiyle rahat ulaşım 

ve sürekli kullanım imkânlarına sahip olup, 

işlevlerin ortak bir kentsel canlandırma 

senaryosuna entegrasyonuyla sosyo-kültürel 

donatılar ve bu donatılara bağlı işlevler ağının 

oluşturulması potansiyelini taşımaktadır.
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K
T-01

 Karakter Alanı

Tarihi çekirdeğe ve geleneksel kent merkezine 

komşu olan, ancak farklılaşan modern iş merkezi 

niteliğiyle ticaret ağırlıklı kullanılan bu karakter 

alanı, planlı ve tanımlı sokaklardan oluşmaktadır. 

Kaldırımlar yaya kullanımı için uygun ve kullanılan 

malzemeler kendi içinde uyumludur. Kaldırımlar ve 

araç parkları için ayrılmış alanların tanımlı olduğu 

görülmektedir. Kaldırımların karşıdan karşıya geçiş 

noktalarında rampa düşünülmüş olmakla birlikte 

bu rampalar evrensel tasarım standartlarına uygun 

değildir.

Yol kenarlarında yer yer küçük tepe taçlı ağaçlar 

dikilmiş, ancak düzenli yol ağaçlandırması 

düşünülmemiştir. Söz konusu karakter alanı 

sınırında yer alan Anafartalar Caddesi; düzgün 

ve geniş kaldırımlarıyla, yeterli sayıda ve 

alana özgü kullanılmış donatı elemanlarıyla 

(çöp kutuları, oturma elemanları, bariyerler, 

yönlendirme elemanları), yeşil kavşaklarıyla ve 

yol kenarı bitkilendirmesiyle alan hareketliliğini 

desteklemektedir.

K
T-01

 Karakter Alanı; ticaret ağırlıklı kullanımıyla 

binaların giriş katında yer alan çok sayıda 

dükkâna, bu dükkânlar ise önündeki geniş 

kaldırımlarıyla yoğun insan sirkülasyonuna 

sahiptir. Geçiş alanları ve parklama açısından 

verimli kullanım potansiyeline sahip 

olma özelliğiyle bir çekim merkezi niteliği 

taşımaktadır.
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Rehber kapsamında geliştirilen kentsel tasarım 

ilkelerinin, her bir karakter alanında tek tek 

değil seçili karakter alanlarından oluşan bir kent 

parçasında detaylandırılması hedeflenmiş; bu 

hedef doğrultusunda Dumlupınar Mahallesi 

ve Çevresi Mekânsal Gelişim Çerçevesi 

Raporu’nda iki karakter bölge ekseninde “kültür 

bağlantısı” olarak ifadelendirilen eylem hedefinin 

yoğunlaştığı -Kazım Özalp Sokak’ı da içerecek 

biçimde- bir “odak kültür alanı” belirlenmiştir. 

Kazım Özalp Sokak’ın bu alan içinde öncelikli 

olarak ele alınmasının sebebi, hâlihazırda sokak 

sağlıklaştırma çalışmalarının devam etmesidir.

Kazım Özalp Sokak ve Odak Kültür Alanı; 

yukarıda nitelikleri detaylandırılan 12 ayrı 

karakter alanı arasında K
M-01

, K
M-02

, K
M-03

 ve K
M-05

 

kodlarıyla tanımlanmış 4 alanın tamamı ile K
T-01

 

kodlu karakter alanının bir kısmının toplamından 

oluşmaktadır. Adı geçen karakter alanlarının 

nitelikleri incelendiğinde, bu odak kültür alanının 

tarihi çekirdek, geleneksel merkez, tarihi miras, 

geleneksel doku, özgün cephe, kimlik, kültür, ticaret, 

kamusal, açık alan ve gündelik yaşam anahtar 

kelimeleriyle betimlenen özelliklerinin öne çıktığı; 

dolayısıyla Dumlupınar Mahallesi ve çevresinin 

tarihi belleğinde, mekânsal kimliğinde, kamusal 

canlılığında, sakinleri ve ziyaretçileri buluşturan 

çekim gücünde önemli bir kalite, estetik ve 

deneyim imkânı sunduğu görülmektedir.

Bu nedenlerle alanın, tüm mekânsal sorunlarının 

çözümünün yanı sıra potansiyellerinin de 

değerlendirilerek, tarihi ve kültürel mirasının belirli 

(yenilikçi) ilkelerle korunması ve geliştirilerek 

canlandırılması için iyi ve sürdürülebilir kentsel 

tasarım uygulamalarının odağında olması 

kaçınılmazdır. Öte yandan, mekânsal gelişim 

senaryosu kapsamındaki öneriler doğrultusunda, 

bu alanda geliştirilecek yeni kullanımların, Kazım 

Özalp Sokak sağlıklaştırma projesi örneğinde 

olduğu gibi tekil uygulamalardan ziyade 

mekânsal müdahalelerle ve yaratıcı kamusal 

programlarla güçlendirilerek insan sirkülasyonun 

oluşturulmasıyla mekânsal olduğu kadar alanda 

ekonomik, sosyal ve kültürel bir canlanmanın 

yaratılmasına ihtiyaç duyulduğu da hatırlanmalıdır.

Buradan hareketle rehberin takip eden bölümünde, 

kentsel tasarım ilkeleri, Kazım Özalp Sokak ve Odak 

Kültür Alanı özelinde içeriklendirilmiş ve örnek ele 

alışlar doğrultusunda detaylıca değerlendirilmiştir.

 

3.1.7 Kazım Özalp Sokak ve Odak 
Kültür Alanı



Fotoğraf 11. Kazım Özalp Sokak. (Balıkesir Büyükşehir Belediyesi arşivi, 2022)
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Erişilebilir ve aktif bir karma kullanıma sahip merkez bağlantıları nedeniyle 

proaktif kamusal açık alan kullanımına yönelik dönüşüm yaşayan Kazım Özalp 

Sokak, sokak varlığını geliştirecek arazi kullanımlarıyla önemli bir koridordur. 

Miras yapılarının tanımladığı arayüzlerin oluşturduğu sokak manzarasıyla, yere 

ve bağlama duyarlı mekânsal karakteriyle ve özellikle Saat Kulesi’nin güçlü 

odak etkisiyle güçlü bir kimlik sunmaktadır. Yakın çevrede yer alan kültür-sanat 

oluşumları ise topluluğun sosyal canlılığı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

Alana özgü koşulların derinlikli çözümlemesi doğrultusunda geliştirilen 

kentsel tasarım rehberi, mevcuda ve bağlama duyarlı bir şekilde yanıt üretme 

sorumluluğuyla ele alınmıştır. Mekânsal Gelişim Çerçevesi Raporu’nda 

tanımlanan eylemlerden biri olarak rehber, özellikle iki temel nedenden dolayı 

bağlamsal duyarlılığı desteklemektedir: İlki, yerleşimin kimliğine duyarlı tasarımın 

aşinalık duygusunu koruyarak toplumsal aidiyete getireceği açılımdır. İkincisi 

ise biçim, malzeme veya karakter bakımından rekabete dayalı formsal gelişimin 

önüne geçmektir.

Bu bağlam temelinde Kazım Özalp Sokak ve Odak Kültür Alanı özelinde 

detaylandırılan kentsel tasarım ilkeleri; kütle, açık alan ve yerleşim dokusunda 

olası müdahalelerde söz konusu değerleri gözeten biçimsel oranlara ve ritimlere 

zemin sağlamakta; bunun için özellikle ayrıntılardaki ögelerin gerekliliklerini 

ortaya koymaktadır.

Rehberin farklı ölçekleri karşılayan içeriği, bağlama özel bir yanıt olarak 

değerlendirilmemelidir. Her proje, rehber içeriğinin gerekliliği dikkate alınarak 

kendi dengesi içinde değerlendirilmelidir. Temel amaç, Kazım Özalp Sokak 

ve Odak Kültür Alanı özelinde Dumlupınar Mahallesi’nde ölçek veya ifade 

açısından önemli karşıtlıklar yaratmaktan kaçınmaktır. Böylece süreç devamında 

gerçekleştirilecek uygulamaların, uygun tasarımla mahallenin gelişimini 

destekleyecek yapısal katmanları oluşturması planlanmaktadır.

Kazım Özalp Sokak ve Odak Kültür Alanı özelinde örneklendirilen kentsel 

tasarım ilkeleri; miras karakter yapıları, yeni binalar, açık kamusal mekân arayüzü ve 

kentsel peyzaj, genel tabela yönergeleri ile ulaşım ağları ve sokak kurgusu temaları 

kapsamında içeriklendirilen alt başlıklarda rehber ilkeleri, tasarım hedefleri ve 

tasarım standartları/kuralları doğrultusunda detaylandırılmış ve böylece diğer 

karakter alanlarında -ve hatta kent geneli için- uyarlanabilir ve ilham olabilecek 

yaklaşımlar oluşturulmaya çalışılmıştır.

Kazım Özalp Sokak ve Odak Kültür 

Alanı Kentsel Tasarım İlkeleri 

3.2.



Kazım Özalp Sokak Doğu Cephesi.





Kazım Özalp Sokak Batı Cephesi.





Fotoğraf 12. Miras yapı örneği. (Balıkesir Büyükşehir Belediyesi arşivi, 2022)



169

3.2.1 Miras Karakter Yapıları

Kültürel miras; insanlığın, toplumların ve toplumu 

oluşturan kültür gruplarının varlığının, kimliğinin ve 

sürekliliğinin simgesi ve kanıtıdır. Bu sebeple tüm 

bireyler ve topluluklar, kültürel mirası korumakla 

sorumlu olmakla birlikte; bu mirasın korunmasını, 

sürdürülebilir gelişmenin de ayrılmaz bir parçası 

olarak görmeli ve gerekli özeni -ondan yararlanma 

hakkını da gözeterek- göstermelidir.

Unutulmamalıdır ki mimari miras da kültürel mirasın 

önemli bileşenlerindendir. Sürdürülebilirliği 

amaçlayan politikalar mutlaka mimari korumayı; 

güncel, kültürel, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla 

ele almalıdır. Buradan hareketle, miras karakter 

yapıları kapsamında bu kentsel tasarım rehberinin 

bütününde de vurgulandığı üzere, 19. yüzyılın 

sonunda - 20. yüzyılın başında inşa edilmiş ahşap 

karkas (B.YS.2) veya kagir/yarı kagir yapılar 

(A.YS.1) ile 20. yüzyıl başından ortasına kadar inşa 

edilen modern konutlar (C.YS.3) da ele alınmıştır. 

İleriki bölümlerde ortaya konan ilkeler ve kurallar/

standartlar bu yapıların tümü için geliştirilmiştir.

Rehber İlkeler:

Kentsel ölçekte;

Tarihi kentsel peyzaj alanları ve çevresi; özel 

karakterini, mekân organizasyonunu ve insan 

faaliyetlerini içeren bir bütündür. Bu alanların 

korunmasında kentin ve çevresinin bütünleşik 

yaklaşımla ele alınması; sosyal doku ve kültürel 

çeşitliliklere saygı gösteren, tutarlı, ekonomik 

ve sosyal gelişme politikaları geliştirilmesi 

gereklidir.

Tarihi kentsel peyzaj alanlarında yapılacak her 

türlü müdahale, orada yaşayanların yaşam 

kalitelerini ve çevrenin niteliğini iyileştirmeyi 

hedeflemelidir. Tarihi kentsel alanların 

korunması, yerel halkın yerinde kalmasına 

yönelik çabalar gerektirir. Yaşanabilecek 

soylulaştırma veya konut ve kamusal alanın 

çöküntüye uğrama süreçlerinin denetlenmesi 

önemlidir.  

Tarihi kentsel peyzaj alanlarının korunması 

ve yönetimi, sürdürülebilir gelişme ilkeleri 

uyarınca sistematik ve disiplinlerarası 

yaklaşımla yürütülmelidir. Ön araştırmalardan 

itibaren, birçok disipline mensup uzmanın etkili 

iş birliğine dayandırılmalı ve araştırmacıları, 

kamu hizmetleri, özel girişimcileri ve geniş bir 

halk kitlesini içeren tüm paydaşların katılımıyla 

gerçekleştirilmelidir.

Tarihi kentsel peyzaj alanlarında yapılacak 

tüm müdahaleler, alanın soyut ve somut 

kültürel miras değerlerinin özgünlüğüne ve 

bütünlüğüne saygı göstermelidir.  Bu değerler 

özellikle şunları içermelidir: 

Sokak dokuları, parseller ve yapılar ile 

yeşil ve açık alanlar arasındaki ilişkilerin 

oluşturduğu kentsel dokular;

Yapıların strüktürle, hacimle, üslupla, 

ölçekle, malzemeyle, renkle ve/veya 

bezemeleriyle tanımlanan özellikleri;

Kentsel alan ile onu saran doğal veya insan 

yapısı çevre arasındaki ilişki;

•
-

-

-

•

•

•





171

Kentsel alanın zaman içinde üstlendiği 

değişik işlevler, bağlam ve bu bağlamı 

oluşturan ögeler ve her biri arasındaki ilişkiler;

Sosyal doku, kültürel çeşitlilik, kültürel 

gelenekler, geleneksel teknikler, yerin ruhu 

ve bir yerin kimliğine katkı yapan her olgu.   

Tarihi kentsel peyzaj alanları için yerin 

gelişimini engellemeden kimliğini korumayı 

hedefleyen; somut ve soyut ögeleri kapsayan; 

yasal, finansal ve ekonomik yönden olduğu 

kadar, gerekli standartlar ve kısıtlamalar 

yönünden de gerçekçi öneriler getiren koruma 

planları hazırlanmalıdır. Koruma planları, 

yönetim planlarıyla bütünleştirilmelidir.

Tarihi kentsel peyzaj alanını etkin bir biçimde 

korumak için bakım, sürekli izleme ve risklere 

hazırlık çalışmaları yapılmalıdır.

Tarihi kentsel peyzaj alanlarında yapılacak 

tüm müdahaleler; kültür mirasının özelliklerine 

saygı göstermenin yanı sıra, enerji verimliliğini 

artırmayı da hedeflemelidir.

Kentsel kültürel mirasın ve mimari mirasın 

korunmasında, ilgili merkezi ve yerel 

yönetimlerin bünyesinde özellikle bu alanlarda 

yaşayan kullanıcıları ve mülk sahiplerini 

bilgilendirecek ve destek olacak birimlerin 

oluşturulması gereklidir. Koruma bilinci ile 

yetkinliğinin geliştirilmesi için aktörlere ve 

tüm paydaşlara yönelik kapasite artırma 

ve toplumun her kesimine yönelik yaygın 

eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesi önem 

taşımaktadır.

Mimari miras ölçeğinde;

Mimari mirası korumanın amacı; özgünlüğü, 

bütünlüğü ve kimliği oluşturan nitelikleri 

bozmadan kültürel değerleri ortaya 

çıkarmaktır. Bu nedenle mimari mirasın 

korunmasına yönelik müdahaleler yapıya 

zarar vermemeli; tarihi belge niteliği olan farklı 

dönem katmanlarının/izlerinin yok olmamasına 

ve değiştirilmemesine dikkat edilmelidir.

Mimari miras sadece ekonomik değer olarak 

görülmemeli, tüm değerleriyle birlikte ele alınmalıdır.

Mimari koruma, mimari mirasın bütünlüğünü, 

parçası olduğu sosyal ve kültürel bağlamla 

birlikte değerlendirilmelidir.

Kültür varlıklarının kendine özgü nitelikleri ve 

sorunları olduğu göz önüne alınarak, koruma 

çalışmalarında genellemeden kaçınılmalı ve 

her yapıya özgü olarak planlama yapılmalıdır.

Mimari koruma süreci; belgeleme, araştırma, 

çözümleme, yorumlama, koruma yaklaşımının 

belirlenmesi, müdahale tanımlarının 

yapılması ve uygulama ve izleme eylemlerinin 

gerçekleştirilmesi adımlarını içermeli ve bu 

süreç, disiplinlerarası uzman ekip tarafından 

yürütülmelidir.

Müdahaleler, ileriki araştırma ve çalışmaları 

yanıltacak biçimde, belgelere dayanmadan 

veya belli bir döneme benzetilerek yapılmamalı; 

yapının bütünlüğüne ve dokusuna olabildiğince 

zarar vermeden, kaldırılabilir ve/veya 

yenilenebilir tekniklerle gerçekleştirilmelidir.

-

•

•

•

•

•

-

•

•

•

•
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Özgün malzeme ve tekniklerle birlikte 

kullanılması zorunlu olan yeni malzeme ve 

teknikler, bilimsel verilerle uygunluğu ortaya 

konulmadan kullanılmamalıdır.

Bozulmuş mimari ögeleri yenilemek yerine 

öncelik güçlendirme, koruma veya onarım 

çalışmalarına verilmelidir. Yenilemenin 

kesinlikle gerektiği durumlarda ise kullanılan 

yeni parçaların; mevcut yapıyla malzeme, 

tasarım, renk ve diğer görsel özellikler 

açısından uyumlu olması tercih edilmelidir.

Yok olmuş mimari bir ögenin yerine modern bir 

öge konulacaksa, bunun yeni olduğu rahatça 

anlaşılır olmalı, ancak boyut ve ölçek olarak 

özüne uyum sağlaması hedeflenmelidir. Yeni 

yapılan tasarımlar, dürüst bir şekilde yapıldığı 

dönemi yansıtmalıdır.

Kültürel süreklilik eylemlerinden biri olarak, 

mimari mirasın çağdaş yaşam koşullarıyla 

bütünleştirilmesi gereklidir. Yapıda ve 

çevresinde asgari değişimi gerektiren, 

yapıyla uyumlu işlevlerin seçilmesi önemlidir. 

Korumaya yönelik tüm süreçler gibi yeniden 

işlevlendirme eylemi de “toplum yararı”nı öne 

çıkaran bir anlayışla planlanmalıdır.

Belgeleme, araştırma, çözümleme, yorumlama 

ve teşhis sürecinin her aşaması kayda alınmalı 

ve bu belgeler arşivlerde bulundurulmalıdır. 

Bu arşivler, telif haklarının gerektirdiği koşullar 

saklı kalarak, tüm uzmanların incelemesine 

ve kullanımına açık tutulmalı; ulusal kültür 

envanteriyle ilişkilendirilmelidir.

Tarihi yapıların özgünlüklerini koruyarak enerji 

verimliliğini artıracak koruma çalışmaları 

desteklenmelidir.

Onarım Biçimleri ve İzin Süreçleri:

Geleneksel konutların büyük çoğunluğu ikinci 

derece korunması gerekli tarihi eserdir ve bu 

durum ilgili yapılara daha fazla müdahale edilmesini 

mümkün kılar. Bununla birlikte, koruma eyleminin 

temel amacı, kültür varlığının özgünlüğünü 

korumak olduğundan; kültür varlıklarının her 

birinin sorunu ve buna bağlı olarak uygulanacak 

müdahale, o yapıya özgü olmalıdır.

Tarihi yapılarda “basit onarım” ve “esaslı 

onarım” olarak adlandırılan müdahale ölçekleri 

uygulanmaktadır:

Basit onarım; kültür varlıklarının taşıyıcı 

sistemine ve plan kurgusuna müdahale 

etmeden, bozulan ve eksilen malzeme ve 

mimari elemanların uzman değerlendirmesine 

başvurarak, özgün biçimlerine uygun 

şekilde onarılması veya tamamlanmasıdır. 

Yapıların iç-dış boyasının yapılması; pencere, 

kapı, iç ve dış cephe kaplaması gibi mimari 

elemanların bozularak eksilen kısımlarının 

özgün biçimlerine uygun olarak aynı 

malzemeyle değiştirilmesi; çatının ve tesisat 

sistemlerinin onarılması gibi müdahaleler, 

basit onarım kapsamındadır. Basit onarımlar 

için Koruma Kurulu’na başvurup izin alınması 

gerekmektedir.

Esaslı onarım; kültür varlıklarının bakım ve basit 

onarımla çözülemeyen sorunlarına yönelik, 

•

•

•

•

•

•

•

•
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çoğu kez birkaç müdahale tekniğinin bir 

arada kullanıldığı uygulamalardır. Müdahaleler 

yapısal sistemde yapılacak müdahaleleri 

(sağlamlaştırma, güçlendirme vb.), plan düzeni 

değişikliklerini ve yeniden yapımı kapsar. 

Esaslı onarım sürecinde, yapının rölöve ve 

restitüsyon-restorasyon projeleri ile statik, 

mekanik, elektrik, peyzaj vb. projelerinin 

hazırlanması ve ilgili Koruma Bölge Kurulu 

tarafından onaylanması gerekmektedir. Süreç 

boyunca, mimari koruma projesi hazırlama ve 

koruma uygulaması konusunda deneyimli ve 

eğitimli uzmanlarla birlikte çalışılmalıdır.

Cephe Tipolojisi:

Geleneksel konutların cephe tipolojilerini 

belirlemek üzere yapılan çalışmayla cephe 

elemanlarının tanımlanması, sorunlarının tespit 

edilmesi, korunmasına yönelik hedeflerin 

ve standartların / kuralların geliştirilmesi 

amaçlanmaktadır. Cephe tipolojilerinin analizi, 

müstakil ev tasarımını yönlendirecek ilkelerin 

belirlenmesinde veri oluşturmaktadır.

Kentsel tasarım rehberi kapsamında, cephe 

arayüzleri için de öneriler geliştirilmiştir. Cephe 

tipolojisi çalışmasında; giriş katlarında sokakla 

ilişki, kapalı çıkma/cumba ve kat yükseklikleri 

ölçütlerine göre değerlendirilmiş ve inşa dönemi 

ile yapım sistemleri ölçüt olarak kabul edilmemiştir. 

Bununla birlikte, “Rehber İlkeler” başlığında da 

vurgulandığı gibi, mimari miras yapılarında cephe 

sağlıklaştırma gibi yöntemlerden kaçınılması ve 

mirasın bütüncül olarak korunmasına yönelik 

müdahalelerin yapılması yaklaşımı benimsenmiştir.

Tarihi kent merkezinde yer alan geleneksel 

konutlarda üç cephe tipolojisinin tekrarlandığı 

görülmüştür:

Birinci tipolojide (A.CT.1) değerlendirilen 

konutların girişleri, doğrudan sokak 

üzerinden sağlanmakta; bu da sokağa ve 

kullanımına özgün bir dinamik katarken, canlı 

bir kamusallık potansiyeli de sunmaktadır. 

Genellikle bir ya da iki katlı olan bu konutların 

yarı bodrum üzerine zemin katlı örneklerine 

rastlanmaktadır. Çoğunluğunda çıkma 

bulunmayan konutlarda, pencere ve kapı 

biçimlenişleri inşa edildikleri döneme ve 

yapım sistemlerine göre farklılaşmaktadır. 

19. yüzyılın sonunda yarı kagir veya karma 

sistemle inşa edilen konutlarda giriş kapıları, 

taş söveleri ve yuvarlak kemerli aydınlık 

pencereleriyle etkileyicidir. Sütun ve üçgen 

alınlıkla vurgulanan girişler anıtsal niteliktedir. 

20. yüzyılın ilk yarısında betonarme sistemle 

inşa edilen ve mimari niteliği yüksek yapılar ile 

yüzyılın ikinci yarısında daha mütevazi ancak 

dokuyu tamamlayan yapılarda, söz konusu 

cephe tipolojisi sıklıkla kullanılmıştır.

İkinci tipolojide (B.CT.2) değerlendirilen 

konutların girişleri, sokak kotundan 

yükseltilerek niş içerisinde sahanlık olarak 

tasarlanmıştır. Dikmeler ve kemerlerle 

vurgulanan, tek ya da iki kollu merdivenle 

ulaşılan, zengin bezemeli dökme demir 

•

•
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korkuluklara sahip sahanlıklar Balıkesir 

geleneksel konutlarının karakteristik 

özelliklerindendir. Konutlar genellikle 

eğimden faydalanarak oluşturulmuş yüksek 

bodrum kat üzerine inşa edilmiş bir veya iki 

kat yüksekliğinde ve çıkmasız inşa edilmiştir.  

19. yüzyıl sonunda inşa edilen ahşap karkas 

ve yarı kagir veya karma sistemle inşa edilen 

konutlarda söz konusu cephe tipolojisi sıklıkla 

görülmektedir. Bu tip konutlarda ahşap dış 

kaplamanın sıvandığı ve pencere boyutlarının 

genişletilerek, özgün cephe karakterinin 

değiştirildiği görülmektedir.

Üçüncü tipolojide değerlendirilen konutlar ise 

yükseltilmiş bodrum veya zemin kat üzerine 

iki katlı inşa edilmiş; farklı cephelere çıkma 

yapan ve kırma çatılı yapılardır. Bu yapılar, giriş 

düzenlerine göre iki ayrı alt grupta incelenebilir:

İlk grupta yer alan yapıların girişleri, 

sokak kotundan yükseltilerek niş 

içerisinde sahanlık olarak tasarlanmıştır. 

Yapı cephesinin içerisinde tasarlanan 

sahanlıkların hizasında üst katlarda 

payandalarla desteklenen cumba/çıkma 

bulunmaktadır. Cumba girişi vurgularken, 

daha etkileyici ve yönlendirici olmasında da 

etkilidir. 19. yüzyılın sonunda - 20. yüzyılın 

başında inşa edilen ahşap karkas konutlarda 

sıklıkla görülen cephe biçimlenişine örnektir. 

Dönemin modern mimari yaklaşımına bağlı 

olarak cephe düzenleri ile pencere ve kapı 

biçimleri değişmiş ve kapalı cumbaların 

yerini açık cumbalar/balkonlar almıştır.  

İkinci grupta yer alan konutlarda ise giriş 

doğrudan sokaktan yapılmakta veya birkaç 

basamakla sağlanmaktadır (C.CT.3). Zemin 

ile birinci kat arasında ara kat yapılan 

örneklerde giriş kapısının üzerinde aydınlık 

penceresi yer almaktadır. Üst katlarda yer 

alan cumbalar da her zaman giriş kapısı 

üzerinde değildir.

Çalışma alanında incelenen geleneksel konutlarda; 

merdiven sahanlıkları, çıkmalar ve çekmeler, dış 

cephe kaplamaları, pencere ve kapı biçimlenişleri 

inşa edildikleri döneme ve yapım sistemlerine 

göre farklılaşmaktadır. Cephe elemanları sonraki 

başlıklarda detaylı olarak ele alınmaktadır.•

-

-
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Yükseklik ve Taban Alanı

Tarihi kent merkezinde yer alıp günümüze 

ulaşan geleneksel konutlar, eğimli arazi üzerine 

inşa edilmiştir. Topografyaya bağlı tasarım 

yaklaşımına ve ahşap karkas yapıların zemin 

suyundan etkilenmemesi için bodrum/zemin 

katlarının kagir olması gerekliliğine bağlı olarak, 

bu geleneksel konutların önemli bir kısmında 

kagir yarı bodrum yapıldığı görülmektedir. 

Konutlar, bodrum kat üzerine bir veya iki kat 

olarak tasarlanmıştır. Topografyada eğimin 

olmadığı alanlarda ise konutlar zemin kat üzerine 

ara kat ve birinci kat olarak inşa edilmiştir. Kırma 

biçimlenişi ve yükseklikleriyle yerleşimin genel 

karakteri tamamlanmıştır. 20. yüzyılda inşa edilen 

modern konutların az sayıda örneğinde teras çatı 

yapılmıştır.

Tarihi merkezlerde yapı yükseklikleri, alanın özgün 

karakterini oluşturan önemli tasarım ögeleridir. Bu 

yerleşimlerde yapılacak yeni yapı tasarımlarında 

öncelikli tasarım ölçütleri; tarihi yapıların taban 

alanı ve yükseklik verileri olmalıdır.

Koruma Hedefleri:

Tarihi kent peyzajı kimliğinin belirleyici 

ögelerinden olan tarihi yapıların yükseklikleri; 

çatı katı veya kat eklemek, ara katların 

yüksekliklerini artırarak yapı yüksekliğini 

artırmak, çatı formlarını ve eğimlerini 

değiştirmek, teras yapmak vb. gibi 

müdahalelerle değiştirilmemelidir.

Tarihi kent dokusunun yoğun olduğu bölgelerde 

yapılacak yeni yapı tasarımlarında, mevcut 

tarihi yapıların yüksekliklerini geçmeyecek 

tasarımlar gerçekleştirilmelidir. Yeni 

tasarımların sokak cephesinde yer almaması 

tercih edilmelidir.

Geleneksel konutları çağdaş yaşam koşullarına 

ulaştırmak korumanın amaçları arasındadır. Bu 

süreçte tarihi yapılara ek mekânlar yapılması 

gerekiyorsa, bu yapılar mevcut yapıların 

kütlesiyle uyumlu olmalı; malzeme, renk, cephe 

oranları ise mevcut yapıyla uyumlu olmalı veya 

nötr tasarım anlayışı benimsenmelidir.

Erişebilirlik ve güvenlik için gerekli donatılar 

tarihi yapılara eklenmelidir. Ancak bu donatılar; 

yapının mimari niteliğiyle uyumlu, miras 

değerine zarar vermeyecek nitelikli tasarımlar 

olmalıdır.

Müdahaleler, ileriki araştırma ve çalışmaları 

yanıltmamalı; özgün yapıya olabildiğince zarar 

vermeden, kaldırılabilir ve/veya yenilenebilir 

tekniklerle gerçekleştirilmelidir.

•

•

•

•

•
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Giriş Katı / Giriş Sahanlığı

Giriş katları, topografya özelliklerine göre 

doğrudan sokak kotunda (A.GK.1) veya yarı 

bodrum üzerinde (B.GK.2) planlanmıştır. Giriş 

katı pencere düzeni, bu katların plan düzenini 

dışa vurmaktadır. Düz topografyada inşa edilen 

konutlardaki ara katlar da pencere dizilimleriyle 

okunabilmektedir. Pencereler, yapım sistemi 

ve dönemine göre biçimlenmiştir. Yarı bodrum 

kata sahip ahşap karkas yapılarda (B.BK.1); kagir 

bodrum kat üzerindeki nispeten küçük pencereler, 

zemin katlarda yer alan dikdörtgen, ahşap pervazlı, 

ara kayıtlı giyotin veya kanatlı pencereler ve ilgi 

çekici girişler konutların ayırt edici ögeleridir. Kagir 

veya yarı kagir yapılarda ise taş söveli ve kemerli 

bodrum ve zemin kat pencereleri, az sayıda örnekte 

rastlanan metal kepenkler ve söveli, kemerli kapılar 

ile demir korkuluklu aydınlık pencereleri etkileyici 

cephe düzenleri oluşturmaktadır.  

Giriş katlarının vurucu ögeleri girişler ve giriş 

sahanlıklarıdır (B.GS.1). Dikmeler (B.D.1) ve 

genellikle beşik ve taş kemerlerle (B.KE.1) 

vurgulanan, tek ya da iki kollu taş merdivenle 

(B.GM.1) ulaşılan, zengin bezemeli dökme demir 

korkuluklara (B.KO.1) sahip giriş sahanlıklar 

kentin geleneksel konutlarının karakteristik 

özelliklerindendir. Giriş sahanlığına açılan sofa 

ve oda pencereleri mekânı zenginleştirmektedir. 

Sokaktan doğrudan ulaşılan girişler ise genellikle 

kemerli kapılarla ön plana çıkmaktadır. Sokaktan 

yapılan doğrudan girişler aynı zamanda sokakların 

kullanımına ve dinamiklerine ilişkin de özgün 

bir yapı sergilemekte; sokak vistasını ayırt edici 

kılmaktadır.

Koruma Hedefleri:

Tarihi yapılar, tüm elemanlarıyla birlikte 

bütünlüğüne zarar vermeden ve mimari 

özelliklerini değiştirmeden gelecek kuşaklara 

aktarılmalıdır.

Koruma Standartları/Kuralları:

Pencere, kapı, sütun, kemer gibi cephe 

elemanları, merdivenler, korkuluklar ve/veya 

bu elemanların söve, pervaz, kapı/pencere 

kanadı, bezeme gibi ögeleri değiştirilmemelidir.

Pencere boyutları değiştirilmemeli ve/veya 

yeni pencere açılmamalıdır.

Mevcut pencerelerin mekânsal gereklilikler 

nedeniyle kapatılması söz konusu olduğunda, 

kapatılan pencere izinin okunabileceği/

anlaşılabileceği çözümler uygulanmalıdır.

20. yüzyılın ortasına tarihlenen konutlar, 

döneminin sosyo-ekonomik koşullarının ve 

yaşam kültürünün izlerini taşıyan mimari 

niteliği yüksek yapılardır.  Kent kimliğinin bir 

parçası olan bu yapılar yıkılmamalı, bunun 

için gerekli yasal önemler alınmalıdır. Onarım 

çalışmalarında ise özgünlük ve bütünlüklerinin 

korunması amaçlanmalıdır. Cephelere veya 

yapı köşelerine taş kaplamak, pencere ve 

kapı etrafına söve yapmak, mevcut değilse 

yeni payandalar yapmak gibi yanıltıcı ve 

yapıların modern mimari kimliğiyle uyumsuz 

müdahalelerden kaçınılmalıdır.

•

•

•

•

•
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Üst katlar / Çıkmalar ve Çekmeler (Cumba, 

Balkon, Teras)

Tarihi kent merkezindeki geleneksel konutların 

üst katlarındaki en çarpıcı ögeler cumbalar/kapalı 

çıkmalardır. Ahşap karkas konutların tamamına 

yakınında cumba bulunmakta ve cumbaların parsel 

biçimine göre dik açılı veya gönyeli tasarlandığı, giriş 

kapılarının ve özellikle giriş sahanlıklarının üzerinde 

cumba yapıldığı ve böylelikle girişin vurgulandığı 

görülmektedir. (Örneğin 7893 ada 3 parselde 

yer alan geleneksel konut, çokgen çıkmaların 

desteklediği estetik değeriyle özel bir yapıdır.) 

Cumbalar ahşap payandalarla taşınmaktadır. 20. 

yüzyılın ortasına tarihlenen konut yapılarında da 

dik açılı veya eğrisel cumbaların (C.CU.1) sıklıkla 

kullanıldığı ve kagir payandalar, köşe pencereler 

(C.P.3) gibi yapı elemanlarına sahip bu yapıların 

mimari niteliklerinin yüksek olduğu görülmektedir.

Geleneksel konutların çok azında balkon (C.B.1) 

yapılmıştır ve sadece Dumlupınar Caddesi’nde 

8486 ada 5 parselde yer alan yapının çatısında 

teras tespit edilebilmiştir.

Koruma Hedefleri:

Tarihi yapılar, tüm elemanlarıyla birlikte 

bütünlüğüne zarar vermeden ve mimari 

özelliklerini değiştirmeden gelecek kuşaklara 

aktarılmalıdır.   

Koruma Standartları/Kuralları:

Pencere ve cumba gibi cephe elemanları 

ve/veya bu elemanların söve, pervaz, 

pencere kanadı, payanda gibi ögeleri 

değiştirilmemelidir.

Pencere boyutları değiştirilmemeli ve/veya 

yeni pencere açılmamalıdır.

Mevcut pencerelerin mekânsal gereklilikler 

nedeniyle kapatılması söz konusu olduğunda, 

kapatılan pencere izinin okunabileceği/

anlaşılabileceği çözümler uygulanmalıdır.

Cumbaların boyutları ve taşıyıcı sistemleri 

değiştirilmemelidir.

20. yüzyılın ortasına tarihlenen konutlar, 

döneminin sosyo-ekonomik koşullarının ve 

yaşam kültürünün izlerini taşıyan mimari 

niteliği yüksek yapılardır.  Kent kimliğinin bir 

parçası olan bu yapılar yıkılmamalı, bunun 

için gerekli yasal önemler alınmalıdır. Onarım 

çalışmalarında ise özgünlük ve bütünlüklerinin 

korunması amaçlanmalıdır. Cephelere veya 

yapı köşelerine taş kaplamak, pencere ve 

kapı etrafına söve yapmak, mevcut değilse 

yeni payandalar yapmak gibi yanıltıcı ve 

yapıların modern mimari kimliğiyle uyumsuz 

müdahalelerden kaçınılmalıdır. 
•

•

•

•

•

•
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Pencereler

Pencereler, geleneksel konutların cephelerinin en 

dikkat çekici ögelerindendir. Pencere düzenleri 

yapım dönemi ve yapım sistemlerine göre 

değişmektedir.  Türkiye genelinde olduğu gibi 

Balıkesir kent merkezinde de; 19. yüzyılın sonunda 

- 20. yüzyılın başında inşa edilen tarihi evlerde 

pencereler dikeyde sürgülü giyotin pencere  veya 

yana doğru açılan kanatlı pencere tipindedir. 

Giyotin pencereler, dikey olarak kayarak üst üste 

binen iki kanattan oluşur. Giyotin pencerede (B.P.2) 

genellikle alt çerçeve yukarı doğru hareket eder, 

üst çerçeve ise sabittir. Alt ve üst kanadın hareketli 

olduğu veya üç ya da daha fazla kanattan oluşan 

giyotin pencere tipleri de vardır. Çalışma alanında 

sadece alt çerçevenin hareket ettiği tipin yaygın 

olarak kullanıldığı görülmektedir.  Pencereler 

birçok örnekte dikdörtgen formludur ve en/

boy oranı 1/2’dir. Ahşap karkas evlerde pencere 

denizlikleri ve pervazları ahşaptır.

Tarihi kent merkezindeki geleneksel konutlarda, 

menteşe kullanılarak yana doğru açılan kanatlı 

pencereler de kullanılmıştır. Pencere en/boy 

oranları erken dönem örneklerinde 1/2 iken, 

yüzyılın ilk çeyreğinin sonrasında inşa edilen 

konutlarda pencere oranlarının değiştiği ve enine 

doğru genişlediği görülmektedir (C.P.4).

19. yüzyıl sonunda - 20. yüzyılın başında inşa edilen 

kagir veya yarı kagir konutların pencerelerinde 

(A.P.1.) taş söve ve kagir denizlik kullanılmıştır. 

Bu yapılarda yuvarlak (beşik) ve basık kemerli 

pencerelere sıklıkla rastlanmakta ve pencerelerin 

üst kısımlarında (genellikle kemerlerin iç 

bölümlerinde) sabit çerçeve kullanıldığı 

izlenmektedir.

Konutlarda, bodrum ve zemin katlarda dökme 

demir parmaklıklar (B.PP.2) ve kagir yapılarda 

metal kepenkler kullanılmıştır. 

20. yüzyılın neredeyse ilk yarısına kadar, büyük 

boyutlu cam üretim teknolojisinin gelişmemesi ve 

camların pahalı olması nedeniyle pencere camları 

ara kayıtlarla küçük parçalara bölünmüştür. Bu 

nedenle geleneksel konutlarda ara kayıtlarla farklı 

düzenlemeler yapılmış pencere camlarına çok sık 

rastlanmaktadır.

Koruma Hedefleri:

Ahşap çerçeve, cam, kepenk, panjur 

ve pervaz, denizlik, söve gibi elemanlar 

pencereyi oluşturan ögelerdir ve pencere 

tüm elemanlarıyla birlikte bir bütün olarak 

korunmalıdır.

Pencere elemanlarının özgünlüğü korunmalı, 

bakım ve onarım çalışmalarına öncelik 

verilmelidir.

Enerji verimliliğini artırmaya yönelik önlemlerin 

alınması teşvik edilmelidir.   

Koruma Standartları/Kuralları:

Dış hava koşullarına sürekli maruz kalmaları 

nedeniyle pencerelerde bozulmaya çok 

sık rastlanır. Bu nedenle pencereler zaman 

içerisinde yenilenmiş olabilirler. Pencere 

detaylarından, özgün pencereye ait bilgiler 

ve günümüze ulaşmamış olsa bile kepenk gibi 

elemanlar olup olmadığı anlaşılabilmektedir. 

Pencerenin özgün olup olmadığına ve 

pencerenin tamamına veya kepenk gibi yeni 

•

•

•

•



184

elemanların üretimine ilişkin kararlar uzmana 

danışılarak alınmalıdır.

Geleneksel konutun özgün pencereleri 

giyotin ve kanatlı yapılmış olabilir.  Günümüze 

ulaşan özgün pencereler değiştirilmemeli, bu 

pencerelerin bakım ve onarımı yapılmalıdır.

Sürekli bakım yapılarak pencerede meydana 

gelebilecek bozulmalar engellenebilir. En 

sık bozulmanın görüldüğü yer olan camların 

etrafındaki derzlerdeki macun düzenli olarak 

kontrol edilmeli ve macunun onarılmasına 

öncelik verilmelidir.

Pencerelerin boyası pullaşmaya veya 

çatlamaya başlamışsa, sorun daha fazla 

ilerlemeden önce boya mutlaka yenilenmelidir.

Doğramalarda meydana gelen küçük çatlaklar 

ve açıklıklar bekletilmeden macunlarla 

onarılmalı ve su sızıntısı önlenmelidir.

Ahşap pencerelerin kırılmış, kopmuş veya 

çürümüş çerçeveleri tamir edilebilir veya 

kısmen değiştirilerek tekrar kullanılabilir. 

Giyotin pencere sistemi de bakım ve onarımı 

yapılması gerektiğinde kolayca sökülebilecek 

biçimde tasarlanmıştır.

Tamamlama veya parça değişimlerinde, 

ahşabın çalışma yani hareket yönüne göre 

uygulama yapılmalıdır. Birleştirme elemanı 

olarak metal malzemeler yerine ahşabın kendi 

cinsinden hazırlanan kavela gibi elemanlar 

kullanılmalıdır. Çivi gibi metal malzeme 

kullanılması gerektiğinde ise galvaniz 

kaplamalı veya pirinç ürünler tercih edilmelidir.

Yeni kullanılacak ahşap malzemeler 

böceklenme sorununa karşı emprenye edilmiş 

olmalıdır.

Yeni kullanılacak ahşap malzemenin 

çalışmaması (dönme yapmaması) için kuru 

ahşap seçilmelidir.  

Tarihi yapıların özgünlük ve bütünlüklerinin 

önemi göz önüne alındığında, geleneksel 

yapılar konusunda deneyimli bir marangozla 

çalışmak önemlidir.

Pencerenin kulp, menteşe, parmaklık gibi 

metal elemanları iyi durumdaysa temizlenip 

bakımı yapılarak kullanılmalıdır.  

Pencerenin tamamının bozulduğu/çürüdüğü 

ve yenilenmesi gerektiği durumlarda yeni 

pencere, özgün pencerenin biçimi ve detayları 

örnek alınarak üretilmelidir. Yeni pencere 

özgününden farklı biçim ve detaylarda 

üretilmemelidir.

Yeni üretilecek pencerelerde çift cam 

kullanılarak, ısı kaybı azaltılabilir ve enerji 

tasarrufu sağlanabilir. Özgün pencerelerde tek 

cam bulunduğu için çerçeveler daha narindir 

ve çift cam takılması mümkün olmamaktadır. 

Bu nedenle özgün pencerelerin mevcut 

hâlleriyle  korunması önemlidir.

Mevcut/özgün pencerelerde ısı ve ses 

yalıtımının artırılması için kauçuk ve silikon 

esaslı yalıtım bantlarının kullanımı etkili 

sonuçlar vermektedir.

Bodrum ve zemin kat pencerelerinde bulunan 

dökme demir parmaklıklar (A.PP.1.) bakımı 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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yapılarak yeniden kullanılmalıdır. İşçilikleri 

yüksek olan bu elemanlar değiştirilmemelidir. 

Geleneksel konutun özgün pencerelerinde 

kepenkler varsa mutlaka korunmalıdır. 

Kepenkler güneş ışığını, gürültüyü ve hava 

akımını engelleyen ve güvenlik sağlayan pratik 

ve yararlı elemanlardır.

Pencere kepenkleri ahşap veya metal olabilir. 

Ahşap kepenkler de ahşap pencereler gibi 

parçaları kısmen değiştirilerek veya onarılarak 

tekrar kullanılmalıdır. Metal kepenkler 

de bozulma durumuna göre pas giderici 

kullanılarak temizlenmeli veya kısmen/

tamamen yenilenerek onarılmalıdır.   

Geleneksel konutun özgün hâlinde kepenk 

yoksa, sonradan eklenmemeli ve yapı hakkında 

yanıltıcı bilgi verilmesine neden olmamalıdır.

Kagir yapılarda kullanılan sövelerde veya 

sütunlarda, taş malzemede meydana gelen 

kırık ve çatlakların onarımında, aynı cins taşla 

tamamlanma veya taş değişimi uygulamaları 

uzmanlar denetiminde yapılmalıdır.   

Müdahalede geç kalınmaması için taş 

elemanlarda kırık ve çatlakların durumu 

düzenli kontrol edilmeli, biriken kir ve bitkiler 

temizlenmelidir. 

Geleneksel konutun mimari karakterine 

uygun olmayan ve miras değerine zarar 

veren, özgün pencere malzemesinden farklı 

(PVC, alüminyum vb.) malzemeyle üretilmiş 

pencereler kullanılmamalıdır.

•

•

•

•

•

•
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Kapılar

Dış kapılar, geleneksel konutların özenle 

tasarlanmış etkileyici yapı elemanlarıdır ve yapının 

karakterini güçlendirir. Tarihi kent merkezindeki 

geleneksel konutların karakteristik özelliklerinden 

olan zeminden yükseltilerek sütunlarla ve 

kemerlerle vurgulanan giriş sahanlığı ve dış kapısı, 

yapının ilk ve en dikkat çekici bölümüdür.  Kagir 

yapılarda taş söveli ve kemerli aydınlık pencereli 

tasarlanan veya taş sütunlar ve üçgen alınlıklarla 

vurgulanan dış kapılar (A.K.1), konutların etkileyici 

karşılama elemanlarıdır.

Dış kapıların erken dönem örnekleri ahşaptan, 

cam kullanılmadan ve üç bölüm/tabla olarak 

tasarlanmıştır. Özellikle üst tablada, farklılaşan 

geometrik bezeme formları kullanılmıştır. 20. 

yüzyılın ortalarına doğru inşa edilen daha 

geç dönem konutlarda (C.K.2), kapıların üst 

tablalarında cam tercih edilmiş ve koruma amaçlı 

olarak camın önüne dökme demir zengin motifli 

parmaklıklar yapılmıştır.

Kapıların üstlerinde, giriş holünün niteliğine 

bağlı olarak yüksekliği ve formu değişen 

aydınlık pencereleri bulunmaktadır. Aydınlık 

pencerelerinde dikdörtgen formlu ve alçak 

örneklerin yanı sıra, basık veya yuvarlak kemerli 

(A.AP.1) ve yüksek örneklere de rastlanmaktadır. 

Aydınlık pencerelerinde ara kayıt kullanılarak 

camlar kare veya dikdörtgen formlu küçük 

parçalara bölünmüştür ve az sayıda örnekte demir 

parmaklık (A.PP.2) kullanılmıştır. İç kapılar ise 

genellikle daha az gösterişli olmalarına rağmen, 

evin karakterine değerli katkılar sağlamaktadır.

Koruma Hedefleri:

Kapıların özgünlüğü korunmalı, bakım ve 

onarım çalışmalarına öncelik verilmelidir.

Enerji verimliliğini artırmaya yönelik önlemlerin 

alınması teşvik edilmelidir.   

Koruma Standartları/Kuralları:

Giriş sahanlıkları içerisinde kaldıkları veya 

saçaklarla korundukları için hava koşullarına 

daha az maruz kalan dış kapılarda, pencerelere 

göre daha az bozulma görülür.

Özellikle boya kaplamasının bozulması 

kapıda bozulmayı hızlandırır. Kapıların boyası 

pullaşmaya veya çatlamaya başlamışsa, sorun 

daha fazla ilerlemeden önce boya mutlaka 

yenilenmelidir.

Kapılarda çoğu zaman boya katmanlarının üst 

üste uygulandığı görülür. Bu durum kapının 

bezeme detaylarının belirsizleşmesine neden 

olur. Boya katmanlarının kaldırılması gerektiği 

durumlarda, ahşaba zarar vermeyecek yöntem 

ve malzeme seçilmeli ve alt katmanlardan 

özgün desenler çıkabileceği dikkate alınarak 

özenli ve tedbirli davranılmalıdır.

Doğramalarda meydana gelen küçük çatlaklar 

ve açıklıklar bekletilmeden macunlarla 

onarılmalı ve su sızıntısı önlenmelidir.

Işık, nem ve biyolojik etkenler (böcekler, 

mantar, küf vb.) nedeniyle bozulmuş veya 

çürümüş kapı parçalarının değiştirilmesi 

gerekiyorsa, aynı cins ahşap malzeme 

•

•

•

•

•

•

•
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kullanılmalıdır. Kapılarda özellikle zemine yakın 

alt tablalarda veya tekmelik kısımlarında ileri 

derecede bozulmalar görülmektedir.

Tamamlama veya parça değişimlerinde, 

ahşabın çalışma yani hareket yönüne göre 

uygulama yapılmalıdır. Birleştirme elemanı 

olarak metal malzemeler yerine ahşabın kendi 

cinsinden hazırlanan kavela gibi elemanlar 

kullanılmalıdır. Çivi gibi metal malzeme 

kullanılması gerektiğinde ise galvaniz 

kaplamalı veya pirinç ürünler tercih edilmelidir.

Yeni kullanılacak ahşap malzemeler 

böceklenme sorununa karşı emprenye edilmiş 

olmalıdır.

Yeni kullanılacak ahşap malzemenin 

çalışmaması (dönme yapmaması) için kuru 

ahşap seçilmelidir. 

Tarihi yapıların özgünlük ve bütünlüklerinin 

önemi göz önüne alındığında, geleneksel 

yapılar konusunda deneyimli bir marangozla 

çalışmak önemlidir.

Giriş kapısının kilit ve tokmak aksamı her zaman 

en pahalı ve en özenli elemanlardır. Mevcuttaki 

sağlam ve hâlâ çalışabilir durumdaysa mutlaka 

korunmalıdır. Parçaları eksik veya tamir 

edilemiyorsa, yeni kilit ve tokmak aksamı evin 

yaşına, tarzına ve karakterine uygun olarak 

seçilmelidir.

Kagir yapılarda kullanılan sövelerde veya 

sütunlarda, taş malzemede meydana gelen 

kırık ve çatlakların onarımında, aynı cins taşla 

tamamlanma veya taş değişimi uygulamaları 

uzmanlar denetiminde yapılmalıdır.   

Müdahalede geç kalınmaması için taş 

elemanlarda kırık ve çatlakların durumu 

düzenli kontrol edilmeli, biriken kir ve bitkiler 

temizlenmelidir. 

Kapıların parmaklık gibi metal elemanları 

bozulma durumuna göre pas giderici 

kullanılarak temizlenmeli veya kısmen/

tamamen yenilenerek onarılmalıdır.   

Dış kapıların, özgün malzemesinden farklı 

(PVC, alüminyum vb.) malzemeyle üretilmiş 

kapılarla değiştirilmesi veya ortadan 

kaldırılması, konutun karakterini bozacağından 

bu uygulamalardan kaçınılmalıdır.

Bir başka tarihi yapıdan çıkan kapının 

kullanılmasından, hem mevcut tarihi yapı 

hakkında yanıltıcı bilgi vermemesi hem de 

sağlam durumdaki tarihi yapının kapı/pencere 

gibi elemanlarının sökülerek tahrip edilmemesi 

için kesinlikle kaçınılmalıdır.

•

•

•

•

•

•

•
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Çatılar

Tarihi kent merkezindeki geleneksel konutlarda 

kırma (B.Ç.2) ve beşik çatı (A.Ç.1) kullanıldığı 

dikkati çekmektedir. Çatının yapının dışında kalan 

ve saçak adı verilen kısmının genişliğinin fazla 

olmadığı (yaklaşık 50 cm. olduğu) görülmektedir. 

Geleneksel konutların saçakları ahşaptır; saçak 

alınlarında silmelere ve altlarında bezeme ile 

furuşlara rastlanmamaktadır. Çatı kaplaması 

olarak Alaturka (A.ÇÖ.1) ve Marsilya tipi (B.ÇÖ.2) 

kiremit kullanılmıştır. Eski fotoğraflarda, alaturka 

kiremit kullanımın yaygın olduğu görülmektedir. 

Marsilya kiremit kullanımının ise çatı ve kiremit 

onarımları sonrasında artmış olması mümkündür.

Koruma Hedefleri:

Çatı formları ile örtü malzemesi, tarihi yapıların 

ve tarihi kentsel alanların kimliğinin önemli 

parçalarıdır. Çatı formu ve malzemesi, yerel 

malzemelere veya yağış koşullarına bağlı 

olarak biçimlenir. Tarihi alanlarda mevcut/

özgün çatı niteliklerinden farklılaşan formdan 

ve malzemeden çatı yapmak mimari ve kentsel 

ölçekte kimlik kaybına neden olacağından, bu 

uygulamalardan kaçınılmalıdır.

Geleneksel konutun özgün çatısı korunmuşsa, 

çatının mevcut hâli değiştirilmeden 

kullanılmaya devam edilmelidir.

Tarihi yapılarda çatı katına pencereler, teraslar 

veya diğer mekânsal ekler eklenmemeli ve çatı 

biçiminin korunmasına dikkat edilmelidir.

Kent kimliğinin sürekliliği için çatı formunun ve/

veya çatı örtü malzemesinin kullanım sürekliliği 

sağlanmalı, yeni yapılarda ise mevcut çatı 

biçimleri kullanılmalıdır.

Enerji verimliliğini artırmaya yönelik önlemlerin 

alınması teşvik edilmelidir.   

Koruma Standartları/Kuralları:

Çatının taşıyıcı sisteminde meydana gelen 

yapısal sorunlar için uzmanlarla birlikte 

çalışılmalıdır.

Yağmur suyu ve nem, çatı sisteminde görülen 

bozulmaların temel nedenidir. Çatıdaki yağmur 

olukları ve yağmur iniş borularının yaprak gibi 

maddelerle tıkanması; borulara, yapı yüzeyine, 

çatı sistemine ve kiremitlere zarar verir. Bu 

nedenle çatılar düzenli kontrol edilmeli, su 

birikintileri ve tıkanıklıklar giderilmelidir.

Tüm yapılarda olduğu gibi tarihi yapılarda 

da çatı yalıtımı enerji tasarrufunu sağlamak 

için önemlidir. Isınan hava yükseldiği için 

ısı kayıpları en fazla çatılarda meydana 

gelmektedir. Bununla birlikte, çatı yalıtım 

malzemesinin ve kullanım yerinin doğru 

seçilmesi önemlidir. Çatı ve tavan arasında 

yoğuşmaya ve yapı malzemelerinin (ahşap, 

sıva, boya vb.) hasar görmesine neden olacağı 

için yanlış uygulamalardan kaçınılmalıdır.

Enerji verimliliği için kullanılan güneş panelleri 

gibi elemanların kullanımında, uygulama 

sonrası cepheden algılanmayacak modeller 

tercih edilmelidir.

•

•

•

•

•

•
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Cephe Kaplaması, Kornişler (Silmeler), Köşe 

Pervazları ve Çatı Parapetleri

Ahşap karkas yapılarda cephe kaplaması olarak 

hem ahşap kaplama hem de sıva üzerine boya 

uygulamaları yapılmıştır. Yatay olarak uygulanan 

ahşap kaplamalar (B.CK.2), birbirleriyle yarı lambalı 

biçimde birleştirilmiş ve ek yerlerine süsleme 

olarak genellikle basit kordon silmeler yapılmıştır. 

Ahşap kaplamaların genişlikleri genellikle 10-25 

cm. arasında değişmektedir; kent merkezindeki 

yapılarda kaplama genişliği ise yaklaşık 18-23 

cm.’dir. Erken dönem yarı kagir ve kagir yapılarda 

dış cephelerin çoğunlukla taş (A.CK.1) olduğu 

görülmektedir. 20. yüzyılın ortasında inşa edilen 

kagir ve betonarme yapılarda ise cephelerde sıva 

üzerine boya uygulanmıştır (C.CK.3). 

Geleneksel konutlarda çok sık kullanılan 

kornişler (silmeler) ve çatı parapetleri yapısal 

gerekliliklerinin yanı sıra, yapının düşey ve/veya 

yatay etkisini artıran, bitiş algısı oluşturan ve cephe 

kimliğini güçlendiren elemanlardır.

Ahşap karkas yapılarda, katlar arasında farklılaşan 

yapım sistemi farklılıklarını kapatmak için ve/veya 

bezeme ögesi olarak yatay ahşap kat silmeleri 

(B.S.1) kullanılır. Bu silmeler incelikli ahşap 

işçilikleriyle cepheyi zenginleştirir. Düşeyde ise yapı 

veya cumba köşelerinde ahşap pervazlar kullanılır. 

En zengin işçilik, saçak altı silmelerinde (B.S.2) 

görülür. Ahşap kaplamanın açılmasını önlemek 

için uygulanan pervazlarda (B.KP.2), aynı zamanda 

sütun başlığı gibi bezemeler de tasarlanır.

İncelenen kagir/yarı kagir yapılarda ara kat (A.S.1) 

ve saçak altı (A.S.2.) kornişleri/silmelerinin taşla 

üretildiği görülmekte; kent genelinde kullanılan 

pembe renkli taşa farklı motifler uygulandığı dikkati 

çekmektedir. Yapı köşelerinde kullanılan gömme 

sütunlar (A.KP.1) ise oldukça ilgi çekici bezeme 

elemanları olarak öne çıkmaktadır.

20. yüzyılın ilk yarısında inşa edilen konutlarda 

kat silmeleri (C.S.3), birinci kat pencerelerinin üst 

hizalarından geçen silmeler ve çatı parapetlerinin 

sıklıkla kullanıldığı izlenmektedir. Dönemin 

modern mimari anlayışının izleri olan bu elemanlar, 

cephelerin niteliğini ve çekiciliğini artırmaktadır. 

Çatı parapetleri (C.ÇP.1) yapı cephelerinde bitiş 

çizgisini oluşturmaktadır. Bu dönem silmeleri ve 

parapetleri tuğla üzeri sıvalı olarak üretilmiştir.   

Koruma Hedefleri:

Tarihi yapılar, tüm elemanlarıyla birlikte 

bütünlüğüne zarar vermeden ve mimari 

özelliklerini değiştirmeden gelecek kuşaklara 

aktarılmalıdır.

Koruma Standartları/Kuralları:

Yapısal ve estetik kaygılarla tasarlanan kat ve saçak 

kornişleri/silmeleri ile köşe pervazları kaldırılmamalı, 

özgün malzemesinden farklı malzemeyle 

sağlamlaştırılmamalı veya yenilenmemelidir.

Korniş/silmeler, pervazlar ve parapetler 

tarihi yapının mimari kimliğini yansıtmakta 

olduğundan, bu elemanların onarılması veya 

yenilenmesinde, özgününden/mevcuttan 

farklı detaylar ve bezemeler uygulanmamalıdır.

Yapıda izi yoksa silmelerin, köşe pervazlarının veya 

parapetlerin yeniden yapımı gündeme geldiğinde, 

yanıltıcı ve veriye dayanmayan uygulamalardan 

kaçınılmalı ve mutlaka uzman görüşü alınmalıdır.

•

•

•

•
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Boya ve Renk

Tarihi kentlerin ve mahallelerin kendilerine 

özgü renkleri vardır ve bu renkler kimliklerinin 

tanımlayıcı ögeleridir. Ülkemizde tarihi 

yerleşmelerde cephelerde kullanılacak renklerle 

ilgili resmâ standartlar oluşturulmamıştır; ancak  

koruma amaçlı imar planlarında ve/veya kentsel 

tasarım rehberlerinde birtakım yönlendirmeler yer 

almaktadır. Bu rehber kapsamında da konuyla ilgili 

önerilere ve yönlendirmelere yer verilmiştir.

Koruma Hedefleri:

Tarihi yapılarda zaman içinde kullanılan 

boyaların cinslerini ve renklerini belirlemek için 

restorasyon uzmanları tarafından boya ve renk 

analizleri yapılmalıdır.

Mevcut boyanın korunmasının veya yeni 

boyanın gerekip gerekmediği konusunda 

mutlaka uzman görüşü alınmalıdır.

Koruma Standartları/Kuralları:

Yapının cephesinde ve iç mekânlarında 

boyanın yenilenmesine karar verildiği 

durumlarda, yapının ilk inşa edildiği dönemdeki 

özgün renkleri kullanılmalıdır.

Tarihi kent merkezindeki ahşap karkas 

konutların dış cephelerinde sarı, açık 

mavi, kırmızı tonları ve beyaz; 20. yüzyılın 

ortalarında inşa edilmiş korunması gerekli 

sivil mimarlık örneği niteliğindeki konutların 

cephelerinde ise yeşil, pembe, kırmızı, mavi ve 

sarımsı gri renklerinin kullanıldığı görülmekte 

olduğundan, gerektiği durumlarda bu renklerin 

devamlılığının sağlanması tercih edilmelidir.

Parlak renkler, tarihi dokuyla uyumsuz olduğu 

için kullanılmamalıdır.  

Yeni boya seçiminde uzman görüşü alınmalıdır. 

Seçilecek boyanın niteliği tarihi yapıya zarar 

vermemelidir. Kireç esaslı ve yapının hava 

almasını sağlayan boyalar tercih edilmelidir. 

Suyu tutan, plastik/silikon ve yağlı vb. boyalar 

tercih edilmemelidir.

Özgün hâlinde üzerinde boya olmayan tarihi 

yüzeyler (ahşap, metal vb.) boyanmamalıdır.

Taş kaplamalı cepheler boyanmamalıdır.
•

•

•
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•
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Yapı Malzemeleri (Ahşap/Taş/Sıva-Harç/Metal)

Koruma Hedefleri:

Korunması gerekli bir yapıda öncelikle bozulma 

nedenleri tespit edilerek ortadan kaldırılmalı, 

ancak sonrasında malzemedeki bozulmalar 

giderilmelidir.  

Koruma ve onarım çalışmalarında, mümkün 

olduğunca özgün malzemeler korunmalı veya 

mevcut malzeme yeniden kullanılmalıdır.

Yapı malzemelerinin değiştirilmesinin gerektiği 

durumlarda aynı cins yapı malzemesi (taş, 

ahşap, sıva vb.) kullanılmalıdır.

Koruma Standartları/Kuralları:

Ahşap malzeme için;

Tarihi kent merkezindeki ahşap karkas yapıların 

cephesindeki yapı elemanlarının (pencere, kapı, 

saçak, cephe kaplaması, payanda vb.) tamamında 

ve kagir/yarı kagir yapıların kapı, pencere 

doğramalarında ve çatılarında ahşap malzeme 

kullanılmıştır.

Ahşap yapı elemanlarının, ışık, nem ve biyolojik 

etkenler (böcekler, mantar, küf vb.) nedeniyle 

bozulmuş veya çürümüş parçaları tekrar 

kullanılamıyorsa; aynı cins ahşaptan parçalarla 

tamamlanmalı veya değiştirilmelidir.

Tamamlama veya parça değişimlerinde, 

ahşabın çalışma yani hareket yönüne göre 

uygulama yapılmalıdır. Birleştirme elemanı 

olarak metal malzemeler yerine ahşabın kendi 

cinsinden hazırlanan kavela gibi elemanlar 

kullanılmalıdır. Çivi gibi metal malzeme 

kullanılması gerektiğinde ise galvaniz 

kaplamalı veya pirinç ürünler tercih edilmelidir.

Yeni kullanılacak ahşap malzemeler 

böceklenme sorununa karşı emprenye edilmiş 

olmalıdır.

Yeni kullanılacak ahşap malzemenin 

çalışmaması (dönme yapmaması) için kuru 

ahşap seçilmelidir.

Korunma uygulaması yapılacak ahşap 

yüzeyler öncelikle kir, yağ, toz, nitelikli 

olmayan boya katmanları vb. gibi maddelerden 

temizlenmelidir.

Ahşap yapı elemanlarındaki boya pullaşmaya 

veya çatlamaya başlamışsa, sorun daha fazla 

ilerlemeden önce boya acilen yenilenmelidir. 

Boya katmanlarının kaldırılması gerektiği 

durumlarda, ahşaba zarar vermeyecek yöntem 

ve malzeme seçilmeli ve alt katmanlardan 

özgün desenler çıkabileceği dikkate alınarak 

özenli ve tedbirli davranılmalıdır. Uygulamada 

boya sökücüler, ısı tabancaları, tel fırçalar, 

zımparalar, bistüriler vb. kontrollü olarak 

kullanılmalıdır.  

Yeni kullanılacak boya ve vernik seçimi, 

ahşap malzemenin kullanım yerine (dış cephe 

kaplaması, pencere, kapı, yer döşemesi vb.) 

göre yapılmalıdır. Ahşabın hava almasını 

sağlayacak malzemeler kullanılmalıdır. 

Geleneksel yağlar veya gomalak cila gibi insan 

sağlığına zarar vermeyen ve ahşaba hava 

aldıran vernikler tercih edilebilir.

Ahşap yapı elemanlarında böceklenme 

•
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tespit edildiyse, acil müdahale edilmelidir. 

Böceklenmenin çok yaygın olmadığı 

durumlarda emprenye fırçayla sürme veya 

püskürtme gibi yöntemler uygulanabilir. 

Bununla birlikte profesyonel bir ekipten yardım 

alınmalıdır.   

Dezenfeksiyon böceklenmeye karşı uygulanan 

yöntemlerden biridir.  Dezenfeksiyon zehirli 

maddelerle yapıldığı için mutlaka uzman kişiler 

tarafından uygulanmalıdır.

Taş malzeme için;

Tarihi kent merkezindeki kagir/yarı kagir yapıların 

cephe kaplamalarında, giriş merdivenlerinde, 

kapı ve pencere sövelerinde ve sütunlarında, kat 

silmelerinde ve ahşap karkas yapıların bodrum 

kat cephe kaplamalarında ve giriş sahanlıklarının 

merdivenlerinde taş malzeme kullanılmıştır.

Taş malzemede genellikle yanlış uygulamaların 

neden olduğu tuzlanma; hava kirliliği, paslanma, 

ateş, kırılmış/dolmuş su oluklarının vb. neden 

olduğu kirlenme; çatlak ve kırıklar; ayrılma 

ve malzeme kaybı ile biyolojik bozulmalar 

görülmektedir. Taş malzemenin koruma ve 

onarım çalışmalarının uzmanlarca yapılması 

gereklidir. Bu konuda KUDEB birimlerinden de 

destek alınabilir.

Geleneksel konut kullanıcıları, bozulmaya 

neden olacak kaynakları belirleyip düzenli 

bakım yaparak, bozulmaların oluşmasını 

engelleyebilir veya geciktirebilirler. Cephe 

kaplamalarında derz açıklıklarının kontrol ve 

bakımının yapılması; yağmur olukları ve iniş 

borularının bakımının yapılması; paslanmış 

metal elemanları onarımının yapılması; kırık 

ve çatlaklarda biriken kir ve gelişen bitkilerin 

temizlenmesi alınabilecek önlemlerdir.

Metal malzeme için;

Geleneksel konutların kapı ve pencere 

parmaklıkları ile kilit ve tokmak aksamlarında, 

pencere kepenklerinde, giriş sahanlığının merdiven 

korkuluklarında metal malzeme kullanılmıştır.

Metal elemanlarda bozulma meydana 

gelmemesi için düzenli bakım yapılmalıdır. 

Metallerde önce kuru veya ıslak temizlik 

yapılmalı, gerektiğinde kimyasal kullanılmak 

üzere uzmanlara başvurulmalıdır.

Metal aksamda genellikle paslanma veya 

parça kopması görülür. Bu nedenle önce, 

paslanmaya neden olan kaynak (su veya 

başka metalle etkileşim) bulunmalı ve gerekli 

önlemler vakitlice alınmalıdır.

Metallerdeki paslanma mekanik veya kimyasal 

yöntemlerle giderilebilir, ancak tüm metal 

temizleyicilerin malzemeye farklı boyutlarda 

zarar verdiği düşünüldüğünde, kullanılacak 

kimyasallar için önce bir uzmandan görüş 

alınmalıdır. Paslanma temizlendikten sonra 

metal üzerine koruyucu sürülüp, boyanabilir.

Özellikle pirinç ve bakır gibi malzemelerin 

temizleme işlemi, malzemeye zarar gelmesine 

ve metali dış etkenlerden koruyan özgün 

patinanın (bakırım üzerindeki yeşil katman 
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vb.) yok olmasına neden olduğu için uzmanlar 

tarafından yapılmalıdır.

Metallerde tasarım ve işçilik hatalarının 

giderilmesinde veya yangın, aşırı yüklenme 

gibi nedenlerle meydana gelen mekanik 

bozulmalarda sağlamlaştırma ve güçlendirme 

yapılabilir. Metal elemanların dolgu, yama 

ya da levha ekleme, kenet yapma, şerit 

bantla destekleme gibi müdahalelerle 

sağlamlaştırılması gerekebilir. Yine bu 

uygulamalar da uzmanlar tarafından 

yapılmalıdır.

Harç ve sıvalar için;

Koruma uygulamalarında özgün harç ve sıvaların 

da korunması amaçlandığından; yüzeyden 

kopmuş sıvalar, uzmanlar tarafından enjeksiyon 

gibi yöntemlerle sağlamlaştırılmalıdır.

Yeni harç ve sıva uygulamalarında, mevcut 

malzemenin uzmanlar tarafından analizinin 

yapılması ve uygulanacak harcın benzer 

özelliklere sahip olması önemli ve gereklidir. 

Çünkü yeni kullanılacak malzeme ile mevcut 

özgün malzemenin farklı özelliklerde olması, 

yapıdaki bozulmaları hızlandırma riski 

taşımaktadır.  

Geleneksel yapılarda yeni harç ve sıva 

uygulamalarında kesinlikle çimento 

kullanılmamalıdır. Çimentonun yoğun tuz 

içeriği, geçirimsizliği ve düşük genleşme 

özellikleri geleneksel malzemelerden 

tamamen farklıdır ve yapıya çok fazla zarar 

verir. Oysa geleneksel harç ve sıvalar 

kireç esaslıdır; esnek ve geçirgen olan bu 

malzemeler yapı içerisindeki suyun kolay 

buharlaşmasını da sağlar.

Tarihi yapılarda sonradan çimentoyla yapılmış 

uygulamalar varsa, bunların dikkatlice 

sökülerek (raspa yapılarak) sebep oldukları 

bozulmalar da giderildikten sonra özgün 

malzemeye uygun harç, taş vb. ile onarımı 

yapılmalıdır. Yeniden sıvanması gerekirse, 

horasan sıva gibi kireç bazlı bir sıva 

kullanılmalıdır.

•

•
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Enerji Verimliliği

Enerji verimliliği, herhangi bir yapıda olduğu 

gibi tarihi yapılar için de önemli ve gereklidir. 

Tarihi binalarda enerji verimliliğinin sağlanması 

çalışmalarında, yapıların özgünlüğünün ve 

miras değerlerinin korunması önceliklidir. Tarihi 

binalarda enerji verimliliği, kültür varlıklarının miras 

değerlerine zarar vermeden enerji performansını 

iyileştirme sürecidir.  

Geleneksel konutların mekânsal ve yapısal 

biçimlenişi; coğrafi verilerin, sosyo-kültürel yapının, 

üretim şeklinin ve bu etkenlerin oluşturduğu yaşam 

kültürünün sonucudur.  Geleneksel konutlar, içinde 

bulundukları iklim şartlarına uyumlu ve mevcut 

doğal malzemeler kullanılarak inşa edilmiştir. 

Bu nedenle doğal ısıtma, ışık ve havalandırma 

olanaklarını en iyi şekilde değerlendirecek şekilde 

tasarlanmıştır. Tarihi yapıların barındırdığı gömülü 

enerjinin varlığı göz önünde bulundurulursa ve 

korumanın temel amacının mevcut malzemelerin 

ve yapı elemanlarının kullanımlarının sürdürülmesi 

olduğu düşünülürse; tarihi yapılar ile yerleşimlerin 

korunmasının önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır.  

Tarihi yapılardaki enerji verimliliği uygulamalarının 

bir kısmı kullanıcıların alacağı basit önlemler iken, 

bir kısmı da uzmanların gerçekleştirebilecekleri 

uygulamalardır. Tarihi yapının önemini ve özgünlüğünü 

kaybetmesinin önüne geçmek için enerji verimliliği 

önlemleri uygulanırken çok dikkatli olunmalıdır.

Koruma Hedefleri:

Tarihi binalarda enerji verimliliğinin sağlanması 

çalışmalarında, öncelikle tarihi yapıların 

özgünlüğü ve miras değerleri korunmalıdır.  

Tarihi yapılarda enerji verimliliğini artırmaya 

yönelik uygulamalar, onarım ve koruma 

çalışmalarının bir parçasıdır ve bu süreçte 

de yetkili mercilerden gerekli izinler mutlaka 

alınmalıdır.

Tarihi yapılarda enerji verimliliği çalışmalarında 

pasif (enerji kullanmayan) yöntemlere öncelik 

verilmelidir. Bu yöntemlerden tarihi yapıda 

en az müdahale gerektiren ve etkili yöntem 

yalıtımların iyileştirilmesidir.

Koruma Standartları/Kuralları:

Geleneksel konutun enerji performansına 

yönelik bir müdahale yapmadan önce, yapının 

mevcut özellikleri ve enerji performansı 

değerlendirilmelidir. Termal görüntüleme, 

sızdırmazlık testleri veya termal simülasyonlar, 

enerji performansı değerlendirmelerinde 

kullanılan yöntemlerdendir.

Tarihi yapılarda onarım ya da değişiklik 

yapılırken, mümkün olduğunca özgün 

malzemelerin korunması veya mevcut 

malzemenin yeniden kullanılmasıyla enerji 

tasarrufu sağlanmalıdır.

Onarım ve koruma uygulamalarında kullanılan 

yapı malzemeleri (kireç esaslı harç ve sıva, 

ahşap pencere ve kapı doğramaları, su bazlı 

boyalar, geleneksel cilalar vb.) gömülü enerjisi 

düşük ve doğal malzemelerdir.

Isıtma ve aydınlatmada enerji tasarrufu 

sağlayan armatürlerin kullanılması, enerji 

tasarrufu sağlayan ısıtma sistemlerinin tercih 

•

•

•

•
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edilmesi ve ev içinde ısıtma termostatlarının 

kullanılması enerji verimliliğini yükseltecek 

öncelikli uygulamalardır.  

Geleneksel konutlarda ısı kaçakları, yapısal 

müdahaleler gerektirmeyen küçük önlemlerle 

giderilebilir:

Kapı ve pencere çerçevelerinde izolasyon 

fitilleri kullanılabilir.

Kalın perdeler ve storlar pencerelerdeki ısı 

kayıplarını önemli ölçüde azaltır.

Kapı altındaki boşlukları kapatmak için bant 

veya fırçalar kullanılabilir.

Döşemelerde meydana gelen ısı kaybını 

önlemek için altı yalıtımlı halılar kullanılabilir.

Tarihi yapılarda yalıtımın iyileştirilmesi enerji 

verimliliğini yükseltecektir. Bununla birlikte 

geleneksel konutlarda havalandırma, yapı 

malzemelerinin bozulmaması için gereklidir ve 

yapılar hava dolaşımı mümkün olacak biçimde 

inşa edilmiştir. Havalandırmanın engellenmesi 

geleneksel konutlarda nem sorunlarına, ahşap 

malzemede çürümeye, metal malzemede 

paslanmaya ve küf gibi oluşumlara neden olur. 

Yalıtım uygulamalarında binanın hava alması 

engellenmemeli ve ısı köprülerinin (yalıtımın 

yapılmadığı ve sıcaklık farkının oluştuğu 

alanların) ve buna bağlı nem sorunlarının 

oluşmamasına dikkat edilmelidir.  Yalıtım 

uygulamalarında uzman görüşü alınmalıdır.

Tarihi yapılarda yalıtım malzemesi olarak yün, 

pamuk, kenevir, keten ve ağaç selülozu gibi 

hava geçiren ve doğal malzemeler kullanılmalı; 

hava geçirimsiz yalıtım malzemeleri tercih 

edilmemelidir. Rutubetin yüksek olduğu 

alanlarda taş yünü gibi suni malzemeler 

kullanılmalıdır.

Isı kaybının en yüksek olduğu alanlar 

çatılardır. Çatıdaki yalıtım uygulamalarında 

boşluk bırakılmamalı, ancak nem sorununa 

neden olmamak için yeterli havalandırma 

sağlanmalıdır.

Ahşap karkas sistemli yapılarda, duvarlar 

boşlukludur. Duvarların iç veya dış 

yüzeylerinde korunması gerekli özgün 

dekoratif ögeler/bezemeler olabilir. Bu 

durumda yalıtım yapılmamalıdır. Cephe veya 

iç yüzey kaplamalarının yenilenmesi gerektiği 

durumlarda duvarlarda yalıtım yapılabilir.

Pencerelerde meydana gelen ısı kayıplarının 

önlenmesi için çift cam ve ikinci cam sistemleri 

uygulanabilir. Özgün pencerelerde tek cam 

bulunduğu için çerçeveler daha narindir 

ve çift cam takılması mümkün olmayabilir. 

Bu nedenle özgün pencerelerin mevcut 

hâlleriyle korunması tercih edilmelidir. Giyotin 

veya kanatlı pencerelerde iç yüzeylere, 

özgün pencere doğramasının/çerçevesinin 

detaylarının uygulandığı ikinci doğramanın 

eklenmesi tercih edilebilir bir yöntemdir.

Yeni üretilecek pencerelerde çift cam 

kullanılarak, ısı kaybı azaltılabilir ve enerji 

tasarrufu sağlanabilir. 

•

•
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Tesisat yalıtımı yapılması enerji tasarrufu 

sağlanmasında etkilidir.  

Yağmur suyunun toplanması yeni yapılarda 

olduğu gibi tarihi yapılarda da kolaylıkla 

uygulanabilecek yöntemlerdendir. Geleneksel 

konutlarda çok sık yağmur suyu toplama 

sistemleri yapılmıştır, ancak çeşitli nedenlerle 

kullanılmayan bu sistemlerin onarılması, 

geleneksel konutların miras değerini de 

artıracaktır.

Yeni yapılarda olduğu gibi tarihi yapılarda da 

yenilenebilir enerji kullanımı teşvik edilmelidir. 

Isıtma ve elektrik üretiminde kullanılan 

güneş enerjisi sistemleri, tarihi yapıların 

görünümünü bozabilir veya tarihi yerleşimin 

karakterine zarar verebilir. Özellikle çatı 

kaplamasının korunması gerektiği durumlarda, 

çatı kaplanmasına entegre edilen sistemler 

kullanılmamalıdır. Kullanılacak sistemlerin 

seçiminde, yukarıda belirtilen konulara dikkat 

edilmelidir.

•

•

•



Fotoğraf 13. Mevcut yapılar. (Balıkesir Büyükşehir Belediyesi arşivi, 2022)
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3.2.2 Yeni Binalar

Tarihi kent merkezinin, farklı dönemlerde inşa 

edilmiş ve farklı mimari niteliklere sahip yapılaşma 

alanlarında yeni yapı tasarım yaklaşımları da 

farklılaşmaktadır. Zağnos Paşa Cami ve Hamamı 

ile bu anıtsal yapılara referans veren mimari 

yaklaşımla tasarlanmış Yeni Çarşı’nın bulunduğu 

kentin simgesel meydanı etrafında yapılacak yeni 

yapı tasarım yaklaşımıyla geleneksel konutların 

yoğun bulunduğu sokaklarda/bölgelerde 

yapılacak yeni yapı tasarım yaklaşımı veya Çamlık 

Tepesi’ne yakın 1950’lerden günümüze konut 

yapılarının bulunduğu bölgede yapılacak yeni yapı 

tasarım yaklaşımı birbirinden farklıdır.

Tarihi çevrede ya da daha kapsamlı değerleri 

içeren tarihi kültürel peyzaj alanlarında; mimari 

tasarım çalışmalarının nasıl olması gerektiği, 

içinde bulunduğu çevresel, sosyal, politik 

ve ekonomik faktörlerle değişen tasarım ve 

kentleşme anlayışı sonucu uygulamaların nasıl 

olması gerektiği günümüzde de devam eden 

tartışma konularındandır. Yeni mimari tasarımlar, 

günümüzde tarihi çevre olarak tanımlanan 

yerleşimlerinin dönemsel/zamansal olarak 

son katmanını oluşturmaktadır. Mimari miras 

kapsamının zamanla genişlediği düşünüldüğünde, 

günümüzün tasarım/mimari niteliği yüksek her 

yeni yapı, yapı grubu veya çevre gelecekte bir 

miras ögesi olacaktır.

Tarihi çevrede yeni yapı konusu kavramsal olarak, 

modern mimarinin tartışma konularından biri 

olmuştur ve sonrasında kentsel ve mimari koruma 

alanında ele alınmış ve uluslararası düzeyde ölçütler 

belirlenmiş; kentsel dokuyu sadece korumak 

değil, sürekliliğinin sağlanmasının da gerekliliği 

temel ilkelerden bir olarak benimsenmiştir. Mimari 

tasarımında bağlam/yer kavramı, tasarımın çıkış 

noktasını oluştururken tarihi kültürel peyzaj 

alanlarında bağlam/yer kavramlarıyla birlikte 

zaman ve süreklilik kavramları da önemli ölçütler 

olarak tasarım ve koruma sürecine katılmıştır. 

Tarihi peyzaj alanlarında yeni mimari tasarımların; 

yere özgü yapılması, yeni tasarımların döneminin 

ayırt edilmesi ve kentsel mekânda bütünlüğü 

bozmaması ortak ölçütler olarak kabul edilmiştir.  

Bu nedenle, tarihi kent merkezinde tanımlanan 

karakter alanlarında bu rehber çalışması 

kapsamında ele alınan başlıklardan bir tanesi de 

mevcut mimari yapılaşmadır. Çalışmayla mimari 

yapılaşma çerçevesinde, alanların değerleri, 

sorunları ve potansiyelleri belirlenmeye ve elde 

edilen veriler doğrultusunda yeni bina tasarım 

yaklaşımları geliştirilmeye çalışılmıştır.

Rehber İlkeler:

Özgünlüğün korunması, koruma alanının 

temel hedeflerindendir. Mevcut dokuda; tarihi 

olsun veya olmasın yapılacak her tasarım, 

kendi zamanını yansıtmalı ve özgün olmalıdır. 

Zamanından farklı geçmiş dönem izleri 

taşıyan tasarımlar yanıltıcı/kopya olacak ve 

sahte miras alanları yaratacaktır. Çağdaş ve 

nitelikli tasarımlar ise hem yaşam kalitesini 

hem de günümüz katmanının miras değerini 

yükseltecektir.

Yeni tasarımın, tarihi alanın mekânsal düzeniyle 

uyumlu ve geleneksel biçimlenmesine saygılı, 

•

•
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günün ve yerin mimari eğilimlerinin ifadesi 

olması hedeflenmelidir. Tarihi çevrede uyumlu 

veya karşıt/tezat yaklaşımın benimsendiği 

tasarımlar yapılabilir. Bununla birlikte uyumun 

kopyaya yaklaşmasından veya aşırı tezat 

yaklaşımın olumsuz etkilerinden kaçınılmalıdır.

Yeni yapı tasarımında bağlamla/yerle ilişki 

kurmak, yeri iyi analiz etmekle ve tasarımcının 

yere özgü fiziksel, sosyal ve kültürel, tarihi 

özellikleri bir bütün olarak ele aldığı ve 

yorumladığı tasarımlarla mümkün olacaktır. 

Tarihi kentsel peyzaj alanlarında ise yeri 

tanımlamak, alanla ilgili analizleri yapmak ve 

değerlendirmek kentsel sürekliliği sağlamak 

için öncelikli olmalıdır.

Yerin konum (topografya, tarihi değerler, siluet, 

kentsel morfoloji, parsel büyüklükleri ve parsel 

içindeki konum vb.), kütle (yükseklik, genişlik ve 

yapı formu) ve cephe (cephe oranı, malzeme, 

renk, doku, süreklilik vb.) nitelikleri yeni 

tasarımda mevcut kentsel dokuyu kesintiye 

uğratmayacak biçimde değerlendirilmelidir

Kentsel ve mimari tasarım alanlarında 

sürdürülebilirlik hedeflerini; sosyal, ekonomik 

ve fiziksel boyutlarıyla kapsayacak çalışmalar 

yapmak günümüzde acil bir gerekliliktir ve 

enerji verimliliğinin sağlanmasına yönelik 

ilkeler, tasarım ve uygulama sürecine dâhil 

edilmelidir.    

•

•

•
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Yapısal İlkeler

Yerin karakterini; alanın topografik özellikleri, 

sokaklarının yapısı, yapıların kullanım çeşitleri, 

yoğunluğu, bina yükseklikleri, karakteristik sınır 

elemanları, açık alanları, bitki örtüsü ve kültürel 

miras yapıları oluşturur.  Yeni yapı tasarımı ise yerin 

karakterine eklenen son katmandır. Bu nedenle 

tarihi kentsel peyzaj alanlarında yeni yapı tasarım 

ilkeleri; bağlamla ilişkili, insan odaklı, kentsel 

canlılığı ve enerji verimliliğini hedefleyen tasarım 

standartlarını gerektir.

Apartman Binaları

Tarihi kent merkezinin farklı dönemlerde inşa 

edilmiş ve farklı mimari niteliklere sahip yapılaşma 

alanlarında, yeni yapı tasarım yaklaşımları da 

farklılaşmaktadır. Kentin tarihi merkezine ulaşan 

ana ulaşım akslarından Anafartalar Caddesi ile 

dereboyuna yakın Dr. Ahmet Toprak Caddesi 

boyunca ve Çamlık Tepesi’ne yönelen sokakların 

bir bölümünde kent dokusu apartman yapılarından 

meydana gelmektedir.

Kentin geleneksel dokusu üzerine gelişen 

yüksek katlı yapılaşma, kentsel ve mimari ölçekte 

farklılaşmaya ve yer yer kentsel kalitesi düşük yaşam 

alanlarının gelişimine neden olmaktadır. Küçük 

veya ortasında çoğunlukla boşluk bulunmayan 

yapı adalarına, dar sokaklara veya bitişik nizamlı 

dar parsellere sahip kentsel morfoloji özellikleri, 

verilerin iyi değerlendirilerek yaşam kalitesi yüksek 

ve sürdürülebilir yüksek katlı yapı/apartman 

tasarımlarının gerçekleştirilmesini gerektirir. 

Kent merkezinin sözü geçen konut bölgelerinde 

yoğunluk arttıkça, bu alanların ve sorunlarının nasıl 

yönetileceği sorusu daha çok gündeme gelecektir.

Kütle: Ölçek, Oran ve Yapı Boyutları

Yapı kütlesi, yapının bulunduğu yer/bağlam içinde, 

yapının boyutları ve taban alanı da dâhil olmak üzere 

genel oranlarıyla ilişkildir. Çalışma alanı içerisinde 

yapı adasının tamamını tek bir apartmanın 

kapladığı örnekler görülmektedir. Müstakil 

konutların yoğun olduğu alanların devamlılığı için 

önlemler alınırken, apartmanlaşmanın kentsel 

kimliği baskın ögesi olduğu bölgelerde ise yeni 

yapılacak apartmanların, genel dokuyla ilişkili kütle 

oranlarının belirlenmesi ve yapılaşma oranlarının 

tekrar değerlendirilmesi bu noktada önem 

kazanmaktadır.

Tasarım Hedefleri:

Mimari tasarım değeri yüksek, mimari ve 

kentsel ölçekte yaşanabilir, karma işlevli ve 

zemin/giriş katında aktif cephelere sahip, 

enerji verimliliği yüksek yaşam alanları 

oluşturulmalıdır.

Yapıların form, hacim ve oran nitelikleri, yapının 

karakterini belirleyen en önemli nitelikleridir. 

İşlevlerin, yapıların fiziksel ömründen daha az 

olduğu düşünüldüğünde; nitelikli yapı tasarımının 

önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır.

Tasarım Standartları/Kuralları:

Büyük, yüksek ve geniş kütlelere sahip 

yeni yapılaşma/apartman tasarımları 

yapılmamalıdır. Alanın morfolojisi de göz 

önüne alındığında, kütleleri parçalayarak 

görsel olarak daha çekici, insan ölçeğinde 

ve kentsel alan verileriyle uyumlu tasarımlar 

gerçekleştirilmelidir (D.KU/PD-Y-Ç; E.KU/PD-

Y-Ç; F.KU/PD-Y-Ç; G.KU/PD-Y-Ç).   

•

•

•
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Yapı kütlesini düşeyde parçalara bölerek 

geri veya ileri çekmek, parçalanmış kütleleri 

veya merdiven kovası gibi mimari niteliği farklı 

bölümleri farklı yüksekliklerde planlamak 

ya da cephelerde çıkma veya üç tarafı 

kapalı balkonlar (D.KU/B; F.KU/B; G.KU/B) 

oluşturmak, farklı işlevlere sahip zemin ve üst 

katlarda cephe tasarımlarını farklılaştırmak ve 

yapı köşelerinde özgün çözümler üretmek gibi 

tasarım yaklaşımlarıyla büyük yapı/apartman 

kütlelerinin monoton etkisi azaltılarak cephe 

estetiği daha yüksek ve kent yaşamına katılan 

mekânlar yaratılabilir.

Mevcut küçük yapı adalarında gelişen 

yeni yapıların/apartmanların zemin katları 

kamusal kullanım ağırlıklı, mevcut yol ağıyla 

bütünleşebilecek ve yaya erişimine açık 

şekilde tasarlanmalıdır. Yol cephelerinin yanı 

sıra geleneksel kent morfolojisinin korunduğu/

korunması gerektiği alanlar dışında, mümkün 

olan yapı adalarında iç avlular yaratılarak da 

zemin katlarda kamusal mekânlar yaratılabilir.

Çevresinden kopuk, sadece özel kullanıcıların 

yararlanabileceği veya içe kapalı apartman 

tasarımlarının yapılması, bu yapıların 

bulunduğu kentsel alanlarda yer duygusunun 

oluşumunu zedeleyeceği için söz konusu 

yaklaşımdan uzak durulmalıdır.  

Apartman bölgeleri ile geleneksel dokusunu 

koruyan kentsel alanlar arasındaki tampon 

bölgelerde, yapı yoğunluğunun ve yapıların 

kütlesel boyutlarının tasarımında tarihi/

kimlikli bölgelerin niteliğine zarar vermemek 

hedeflenmelidir.    

Kütle: Yükseklik ve Çatı Biçimlenişi

Yükseklik, kütle etkisinin bir yönünü oluşturmasına 

karşın en etkilisidir. Yapılı çevrede uygun yükseklik 

bağlamla, yapı adalarıyla, sokak genişlikleriyle, 

mevcut yapıların nitelikleriyle, topografyayla 

vb. doğrudan ilişkilidir. Apartman yapılarının 

yüksekliği, yapım sisteminin olanaklarına, özellikle 

zemin kat ve normal katların kullanımlarına, çevre 

verilerine ve yasal haklara göre biçimlenir.

Tasarım Hedefleri:

Yapı yüksekliklerinin kentsel algı üzerindeki 

etkisinin önemi düşünüldüğünde, yapı 

yüksekliklerine bağlam / çevre verileri 

değerlendirilerek karar verilmelidir.

Tasarım Standartları/Kuralları:

Apartman yapılarında zemin katların kamusal 

ve ticari kullanımı, bu katların tasarımlarının 

ve yüksekliklerinin normal katlardan farklı 

olmasını gerektirir. Katlar arasındaki tasarım 

ve yükseklik farklılaşmasıyla, cephedeki 

monotonluğun kırılması tercih edilebilir.

Yeni yapıların mevcut yapılı ve doğal çevre 

niteliklerinden yüksek inşa edilmesinin 

gerektiği durumlarda; komşu binaların daha 

alçak katlı olması gibi son katların geri çekildiği 

bir tasarım yaklaşımı benimsenebilir. Kentsel 

alanlarda yeni yapıların, mevcut yapılarla aynı 

yükseklikte inşa edilmesi görsel bütünlük 

sağlanmasında etkilidir.

Köşe parsellerdeki yapılaşmada, nirengi 

noktası olma, vistada kalma gibi durumlarda 

kontrollü olarak yükseklik artırılabilir. 

•

•
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Çatı katlarının geriye çekildiği durumlarda 

çatı formunun biçimlenişinde, çevresel 

veriler dikkate alınmalıdır. Yeni yapılaşmanın 

yoğun olduğu ve teras çatıların kullanıldığı 

bölgelerde, yine teras çatı kullanılabilir (E.Ç.1; 

G.Ç.2). Bu durumda çatı/teras parapetleri de 

son katın yüksekliğinin daha az algılanmasını 

sağlayacaktır (E.PA/Ç; G.PA/Ç).

Teras çatı yapılabileceği belirlenen bölgelerde, 

yeşil çatı uygulamaları da yapılabilir. 

Tarihi kent merkezinde tarihi ve çağdaş 

yapılarda beşik ve kırma çatı formu ile kiremit 

örtü kaplamasının yaygın olarak kullanıldığı 

görülmektedir. Bu nedenle, tarihi dokuda 

çatı katında teras kullanılmaması, geriye 

çekilen kısımların üzerinin de çatıyla örtülmesi 

gereklidir. Çatıların bu kısımları, görsel kirlilik 

yaratmayacak biçimde tesisat sistemlerinin 

dış ünitelerini koymak için kullanılabilir.

Geleneksel dokunun yoğun olduğu bölgelerde, 

yeni yapıların mevcut çatılarının kaldırılarak 

çatı katı veya teras eklemelerinin yapıldığı 

görülmektedir. Söz konusu müdahaleler alanın 

kimliğine önemli ölçüde zarar verdiği için bu 

müdahalelerden vazgeçilmelidir.

Eğimli topografyada tasarlanacak yeni yapıların 

/ apartmanların zemin veya yarı bodrum katları, 

yapı yüksekliğinin belirlenmesinde etkilidir. 

Yükseklik standartlarının belirlenmesinde 

çevreyle uyumun gözetilmesini destekleyen 

kararlar alınmalıdır. 

Sokak ölçeğinden başlayarak bölge ölçeğine 

kadar yapı yükseklikleri arasında çok 

büyük farkların olması, kentsel bütünlük 

algısını zedeler. Tarihi dokular farklı dönem 

katmanlarının bir araya geldiği koruma alanları 

olduğundan, bu bölgelerde korunması gerekli 

yapıların yüksekliklerinde farklılıklar dahi olsa 

bunlara müdahale edilmemeli ve sadece yeni 

yapılaşmada mevcut dokuyu dikkate alacak 

biçimde yükseklik planlanmalıdır.

Kentlerin yüksek katlı bölgelerinden alçak katlı 

bölgelerine -ki bu bölgeler genellikle tarihi 

merkezlerdir- ani geçişler rahatsız edicidir. 

Bu nedenle farklı ve baskın kimlik alanları 

arasındaki geçişleri uyumlaştıracak tampon 

bölgeler belirlenmelidir.

Yeni yapıların mevcut yapılı ve doğal çevre 

niteliklerinden yüksek inşa edilmesinin 

gerektiği durumlarda; yükseklik algısını 

azaltacak, dar sokaklarda koridor oluşumunu 

engelleyecek ve kentin hava ve güneş 

konforuna olumsuz etkisi az olacak tasarım 

yaklaşımları geliştirilmelidir. Zemin veya 

normal katlardaki geri çekilmeler bu etkileri 

azaltacaktır.

•

•

•

•

•

•

•

•
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Yapı Formu: Çekmeler, Açık ve Kapalı Çıkmalar, 

Kornişler (Silmeler) ve Parapetler

Kentsel alanlarda, özellikle ticaret alanları gibi 

kamu alanlarında veya kentsel canlılık geliştirilmek 

istenen konut alanlarında, yapıların sokaktan/

caddeden geriye çekilmesiyle kamu kullanımına 

olanak sağlayacak alanlar yaratmak mümkündür.

Tasarım Hedefleri:

Tarihi kentsel alanlarda sokak biçimlenişini, 

yapı adalarını, parsel düzenini ve cephe 

bileşenlerini kapsayan kentsel morfoloji ile 

sokak kaplamalarının formları/malzemesi de 

koruma altındadır ve tümünün sürekliliğinin 

sağlaması önemlidir. Bu çerçevede, tarihi 

bölgelerde eğer yoksa kaldırım yapmak 

veya yeni yapılaşmaları geri çekmek gibi 

uygulamalar yapılmamalıdır.

Zemin kat çekmeleriyle oluşacak mekânlarda 

kentsel canlılığı artıracak kamusal kullanımlar 

hedeflenmelidir.

Tasarım Standartları/Kuralları:

Aktif cephe tasarımında şeffaf, açık alanla 

bütünleşik, gölgelikli, zemin kat cephe 

düzenlemeleri, kentsel canlılığın artırılmasında 

öncü rol oynar. Zemin katlarda yapılacak 

çekmelerle elde edilecek alanlarda aktif cephe 

tasarımları yapılmalıdır (D.ÇE.2).

Zemin kat çekmeleri ve/veya sokak kullanım 

düzenlemeleriyle oluşturulacak kamusal 

mekânlarda bitkilendirme yapılacaksa, 

mutlaka uzmanlardan görüş alınmalıdır.

Tarihi kentsel alanlarda sokakların 

yayalaştırılmasıyla veya yaya öncelikli 

sokaklar oluşturulmasıyla kentsel canlılık 

artırılabilir. Bununla birlikte, tarihi yapılarda 

zemin katlarda da özgün cephelerin korunması 

esastır ve zemin kat cephe düzenini bozacak 

müdahaleler yapılmamalıdır.

Kent merkezinde yeni yapılaşmanın/apartman 

tasarımlarının yapıldığı bölgelerde de yapı 

adaları küçük boyutludur. Bu nedenle zemin kat 

çekmelerinin yapılacağı bölgelerin tespitinde 

yapı adası boyutları ve sokak genişlikleri 

birlikte değerlendirilerek kararlar alınmalıdır.

Zemin kat dışında normal katlarda ve/veya 

en üst katta yapılacak çekmeler; yeni yapının 

kütle ve yükseklik algısının olumlu yönde 

değişiminde etkili olacaktır (E.ÇE.1; G.ÇE.1).

Yüksek yapılarda/apartmanlarda ara katların 

tamamında veya bir kısmında geleneksel 

cumba (kapalı çıkma) oranlarının tekrarıyla 

oluşturulan cephe düzeni, dönemine 

aidiyeti düşük bir tasarım yaklaşımıdır. Bu 

nedenle apartmanlarda cumba tasarlanması 

önerilmemektedir.

Pandemiyle birlikte açık çıkmalara (balkonlara) 

duyulan ihtiyaç artmış ve balkon elemanlarının 

gerekliliği görülmüştür. Kent merkezinde sokak 

genişliklerinin dar olması ve tarihi ve/veya yeni 

yapılarda balkon bulunmaması nedeniyle, üç 

tarafı kapalı veya köşe parsellerde iki tarafı 

kapalı balkonların yapılması teşvik edilmelidir 

(D.KU/B; F.KU/B; G.KU/B).

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Kornişler/silmeler, düşey cephe bezeme 

elemanları/pervazlar, saçaklar ve çatı 

parapetleri gibi yatay ve düşey etki 

yaratan elemanların tasarım verisi olarak 

değerlendirilmesi; yapının yükseklik algısını 

değiştirmesinin yanı sıra, cephede hareketlilik 

de sağlar. Zemin kat hizasında yapılacak ve 

güneş kontrolünü sağlayacak yapı elemanları 

giriş katlarının kamusal kullanımına katkı 

sunacaktır (F.S; G.S). 

Cephe Düzeni: Cephe Oranları ve Malzeme, Renk, 

Doku 

Tarihi kültürel peyzaj alanlarında yapı tasarımı 

bağlamla, yapı adalarıyla, sokak genişlikleriyle, 

mevcut yapıların nitelikleriyle, topografyayla vb. 

doğrudan ilişkilidir.  Yapı tasarımının bağlamla 

güçlü ilişki kurmasına yönelik yukarıda da belirtilen 

ilke ve yöntemler, temelde kütle biçimlenmesine 

ve buna bağlı olarak cephe düzenine de doğrudan 

etki etmektedir.   

Tasarım Hedefleri:

Apartman/yüksek yapı tasarımının bağlamla 

güçlü ilişki kurması hedeflenmelidir.

Tasarım Standartları/Kuralları:

Kent merkezinde temel olarak; yüksek ve geniş 

kütlelere sahip yeni yapılaşma/apartman 

tasarımları yapılmamalıdır.

Apartman kütlelerinin monoton etkisi 

azaltılarak, estetiğe ve kent kimliğine katkıda 

bulunacak cephe tasarımları için aşağıdaki 

yaklaşımlar uygulanabilir (D.CD.2; E.CD.1; 

F.CD.2; G.CD.2):     

Yapı kütlesini düşeyde parçalara bölerek geri 

veya ileri çekmek,

Parçalanmış yapı kütlelerini veya merdiven 

kovası gibi mimari niteliği farklı bölümleri farklı 

yüksekliklerde planlamak (E.CD/ÜK; E.CD/

ÇK; G.CD/ÜK),

Çıkmalar veya üç tarafı kapalı balkonlar 

oluşturmak (D.KU/B; F.KU/ B; G.KU/B),

•

•

•

•

•

•

•
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Farklı işlevlere sahip giriş ve üst katlarda cephe 

tasarımlarını farklılaştırmak,  

Yapı köşelerinde özgün çözümler üretmek 

(D.CD/KT.2; E.CD/KT.1; F.CD/KT.3; G.CD/KT 3), 

Giriş katlarının yanı sıra normal katlarda ve/

veya en üst katta çekmeler yaparak kütle ve 

yükseklik oranlarını değiştirmek ve cephede 

hareketlilik oluşturmak (E.ÇE1; G.ÇE1).

Apartmanlarda/yüksek yapılarda pencere 

ve kapı boşluklarının cepheye oranının 

etkisi büyük değildir. Bununla birlikte yeni 

tasarımlarda, mevcut yapılaşmadan çok 

farklı nitelikte form ve cephe malzemesi (cam 

cephe vb.) tercih edilmemelidir (D.CO.1; E.CO.1; 

F.CO.2; G.CO.2).

Tasarımın her aşamasında olduğu gibi 

cephe tasarımlarında da doğru ve incelikli 

detaylandırma, yapının mimari niteliğini 

yükseltecektir. Bu nedenle detay çözümlerinde 

mutlaka uzmanlarla ve uygulayıcılarla 

çalışılmalıdır.

Malzeme seçimi, tarihi yapıların malzemesiyle 

uyumlu veya karşıt olabilir. Bununla birlikte yeni 

malzemelerin dayanıklı, yerel kaynaklardan 

elde edilmiş, geri dönüştürülebilir ve gömülü 

enerjisi düşük malzemelerden seçilmesi 

önemlidir. İklim koşullarıyla uyumlu olan yerel 

malzemelerin kullanımı, malzemelerin kullanım 

süresini uzatacağı gibi, ulaşımdan kaynaklı 

maliyeti ve çevresel olumsuzlukları düşürecek 

ve yerel ekonomiye de katkı sağlayacaktır.

Yoğun kullanıma maruz kalan zemin katlarda 

dayanıklı malzemeler tercih edilmelidir.

Renk faktörü cephe etkisinde önemlidir ve 

özellikle malzemeyle doğrudan ilişkilidir. 

Tarihi dokularda kullanılacak renkler, dokunun 

gerekli analizleri yapıldıktan sonra uzmanlar 

tarafından belirlenmeli ve sınırlandırılmalıdır.

•

•

•

•

•

•

•

•
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Cephe Düzeni: Giriş Katı

İnsan ölçeğine yakınlığıyla tarihi ve çağdaş yapıların 

giriş katları etkileyici ve çekici olarak tasarlanmıştır. 

Giriş katları aynı zamanda ticari ve yaya odaklı 

kullanımlara olanak sağlamaktadır. Kentsel 

canlılığın sağlanması hedeflenen bölgelerde, kent 

kimliğine katkı sağlayacak tasarımlar kadar giriş 

katlarının yaya odaklı kullanıma yönelik tasarımlar 

da yapılmalıdır (D.CD/GK.2; E.CD/GK.2; F.CD/

GK.2; G.CD/GK.2).

Tasarım Hedefleri:

Yeni yapı tasarımlarında, zemin katlar canlı 

ve yaşayan sokakların oluşumuna katkıda 

bulunacak biçimde aktif cephe ilkeleri 

kullanılarak tasarlanmalıdır.

Tasarım Standartları/Kuralları:

Aktif cephe tasarımı; giriş kat cephelerinde 

şeffaf, açık alanla bütünleşik ve gölgelikli 

düzenlemeleri içermelidir (E.CD/GK.1; F.CD/

GK.3;  G.CD/GK3).

Birinci kat döşeme hizasında yapılacak ve aynı 

zamanda güneş kontrolünü de sağlayacak yapı 

elemanları (saçaklar/kanopiler) giriş katlarının 

yaya odaklı kullanımına katkı sunacak biçimde 

tasarlanmalıdır (E.CD/GK.3).

Giriş katlarında gölgelikli düzenlemeler için 

hâlihazırda yaygın olan tentelerin kullanımı 

tercih edilebilir. Bununla birlikte tente 

formunun ve renginin seçimi önemlidir. Tarihi 

referanslar içeren tasarımlar kullanılmamalıdır 

(D.CD/GK.3).

•

•

•

•
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Müstakil ve Yarı Müstakil Konutlar

Tarihi kent merkezinin mimari kimliğini oluşturan az 

katlı ve mimari niteliği yüksek konutların korunması, 

mimari niteliği yüksek olmayan yapıların yine az 

katlı olarak yenilenmesi, tarihi yapıların yoğun 

olduğu alanlarda kentsel dokuyla uyumlu yapıların 

yapılması; kentsel kimliğin sürekliliğinin sağlanması 

için önemlidir.

Bu çerçevede;

Kazım Özalp Sokak ve çevresi gibi tarihi 

özellikleri korunmuş alanlarda,  

Kız Ortaokulu Sokak ve çevresi gibi mimari 

miras yapılarının daha az olduğu, ancak 

20. yüzyılın ortasına tarihlenen bir-iki kat 

yüksekliğindeki yapı stokunun yoğun olduğu 

tarihi yapılarla uyumlu ve kamusal nitelikli işlev 

yüklenme potansiyeline sahip alanlarda,

Kent cephesi oluşturan Çamlık Tepesi 

çevresinde, mimari miras yapılarının daha az 

olduğu, ancak 20. yüzyılın ortasına tarihlenen 

bir-iki kat yüksekliğindeki yapı stokunun yoğun 

olduğu alanlarda

müstakil ve yarı müstakil yapıların yapılması teşvik 

edilmelidir.

Kütle: Ölçek, Oran ve Yapı Boyutları

Kütle etkisi, çevre bütünlüğüne etki eden önemli 

bir faktördür. Ölçek/oran, yükseklik, ve genişlik 

kütleyle ilişkili olup, çoğunlukla görecelidir. Bina 

oranları; cadde, sokak veya yapının baktığı alanın 

genişliğine, yakınındaki binalara ve belirli anıt 

eserler ile bakı noktalarına göre farklı algılanır.

Tasarım Hedefleri:

Tarihi kentsel peyzaj alanlarındaki yeni yapı 

tasarımında, mevcut dokunun kütlesel verileri 

analiz edilerek, bu ölçütlerle uyumlu tasarım 

yaklaşımları benimsenmelidir. 

Tasarlanacak yeni yapının yükseklik ve 

genişlik ölçütleri tarihi çevre değerleriyle 

bütünlük içinde olmalıdır. Kentsel dizgede yapı 

yükseklikleri ve genişliklerinde sağlanacak 

benzerlik, görsel süreklilik açısından önemlidir 

(H.KU/PD-Y-Ç; I.KU/PD-Y-Ç; K.KU/PD-Y-Ç).

Tasarım Standartları/Kuralları:

Tarihi ve/veya kimlikli alanlarda yeni yapı 

tasarım ölçütü olarak değerlendirilmek 

üzere; kentsel ve mimari analizler (cumba ve 

çatı formları; kapı, pencere, silme gibi yapı 

elemanları; malzeme, renk, doku ve cephe 

oranları) ile siluet çalışması yapılmalıdır.

Tarihi ve/veya kimlikli alanlar öncelikli olmak 

üzere mevcut yerleşimlerde tasarlanacak 

yeni yapı, tarihi veya mevcut diğer yapıların 

yüksekliğini geçmemelidir (H.KU/Y; I.KU/Y; 

K.KU/Y).

•

•

•

•

•

•

•
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Tarihi ve/veya kimlikli alanlar öncelikli olmak 

üzere mevcut yerleşimlerde, yeni yapı 

tasarımında tarihi veya mevcut yapıların 

genişliği dikkate alınmalıdır (H.KU/PD; I.KU/

PD; K.KU/PD).

Benzer oranlara sahip yapıların tekrarıyla ritim 

ve buna bağlı uyum yaratılmış olur. Yeni yapılar 

ile tarihi yapıların arasındaki ritim ve uyum, 

tarihi dokuların kimliğine katkıda bulunacaktır.

Tarihi ve/veya kimlikli alanlarda, boyutları 

genel parsel boyutlarından daha büyük olan 

parsellerde yapılacak yeni tasarımlarda, 

cephe genişliğinde yine çevrenin bütünlüğü 

göz önünde bulundurulmalı ve alanda yapılan 

analizler doğrultusunda mevcut oranlarla 

uyumu sağlayacak tasarımlar yapılmalıdır. 

(I.KU/PD.1; K.KU/PD.2).

Büyük, yüksek ve geniş kütlelere sahip yeni 

tasarımlar yapılmamalıdır. Alanın morfolojisi de 

göz önüne alındığında, kütleleri parçalayarak 

görsel olarak daha çekici, insan ölçeğinde 

ve kentsel alan verileriyle uyumlu tasarımlar 

gerçekleştirilmelidir (I.KU/PD.1; K.KU/PD.2).

Yeni yapılaşmada monotonluk etkisini 

azaltacak cephe tasarımları için aşağıdaki 

yaklaşımlar uygulanabilir:  

Yapı kütlesini düşeyde parçalara bölerek geri 

veya ileri çekmek,

Parçalanmış yapı kütlelerini veya merdiven 

kovası gibi mimari niteliği farklı bölümleri farklı 

yüksekliklerde planlamak,

Farklı işlevlere sahip giriş ve üst katlarda 

cephe tasarımlarını farklılaştırmak (K.CD/ÜK; 

K.CD/ÇK),

Yapı köşelerinde özgün çözümler üretmek 

(K.CD/KT), 

Giriş katlarının yanı sıra normal katlarda ve/

veya üst katlarda cumbalar/çekmeler yaparak 

kütle ve yükseklik oranlarını değiştirmek ve 

cephede hareketlilik oluşturmak (I.CD/CU).

Yeni yapıların mevcut yapılı ve doğal çevre 

niteliklerinden yüksek inşa edilmesinin 

gerektiği durumlarda; komşu binaların daha 

alçak katlı olması gibi son katların geri çekildiği 

bir tasarım yaklaşımı benimsenebilir. 

Tarihi kent merkezinde tarihi ve çağdaş 

yapılarda beşik ve kırma çatı formu ile kiremit 

örtü kaplamasının yaygın olarak kullanıldığı 

görülmektedir (H.Ç.2; I.Ç.2; K.Ç.4). Bu nedenle, 

son katta teras kullanılmaması, geriye çekilen 

kısımların üzerinin de çatıyla örtülmesi 

gereklidir.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Yapı Formu: Çekmeler, Çıkmalar/Cumbalar, Çatı 

Biçimlenişi, Kornişler (Silmeler) ve Parapetler

Tasarım Hedefleri:

Tarihi kentsel peyzaj alanlarındaki yeni yapı 

tasarımında, çıkma/cumba form ve boyutları 

ile çatı formlarında sağlanacak benzerlik, 

görsel süreklilik açısından önemlidir.

Tasarım Standartları/Kuralları:

Tarihi ve/veya kimlikli alanlardaki yeni yapı 

tasarımında, mevcut dokunun çıkma/cumba 

ve çekme form ve boyutları ile çatı formları 

analiz edilerek, bu ölçütlerle uyumlu tasarımlar 

yapılmalıdır.

Tasarlanacak yeni yapının çıkma/cumba ve 

çekme form ve boyutları ile çatı formları tarihi 

çevre değerleriyle bütünlük içinde olmalıdır 

(I.CD/CU).

Tarihi alanlarda, ayrık nizam yapılanmada 

yeni yapıyı bir miktar geri çekmek, bitişik 

nizam yapılanmada ise yeni yapıyı bir miktar 

geri çekmek, tarihi ve yeni yapının algısını 

kolaylaştırmak açısından olumludur. 

Tarihi alanlarda sokakların yayalaştırılmasıyla 

veya yaya öncelikli sokaklar oluşturulmasıyla 

kentsel canlılık artırılabilir. Bununla birlikte, 

tarihi yapılarda zemin katlarda da özgün 

cephelerin korunması esastır ve zemin 

kat cephe düzenini bozacak müdahaleler 

yapılmamalıdır.

Tarihi yapıların çoğunda söveler, kornişler 

(silmeler) ve çatı parapetleri vardır. Düşey ve 

yatay etki yaratan bu hatlar, yeni yapılara da 

taşınmalı ve böylece tasarımda hareketlilik 

sağlanarak kentsel dokuda devamlılık ve 

bütünlük oluşturulmalıdır (H.S).

Tarihi kent merkezinde tarihi ve çağdaş 

yapılarda beşik ve kırma çatı formu ile kiremit 

örtü kaplamasının yaygın olarak kullanıldığı 

görülmektedir. Bu nedenle, tarihi dokuda çatı 

katında teras kullanılmamalı, geriye çekilen 

kısımların üzeri de çatıyla örtülmelidir. Çatıların 

bu kısımları, görsel kirlilik yaratmayacak 

biçimde tesisat sistemlerinin dış ünitelerini 

yerleştirmek için kullanılabilir.

•

•

•

•

•

•

•
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Cephe Düzeni: Cephe Oranları ve Malzeme, Renk, 

Doku

Yapı elemanlarının, çıkmaların ve benzer eklerin, 

pencere ve kapıların, yapının cephesiyle olan 

boyutsal ilişkileri cephe oranları olarak tanımlanır. 

Tarihi ve/veya kimlikli alanlarda tarihi yapıların 

cephe elemanlarını analiz etmek ve yeni yapı 

tasarımında bu analizlerden yararlanmak görsel 

sürekliliği sağlamak açısından önemlidir.

Tasarım Hedefleri:

Tarihi ve/veya kimlikli alanlarda yapılacak yeni 

yapı tasarımlarında, cephe oranları (K.CD) ile 

kentin/yerin ruhunu oluşturan etkili ögelerden 

malzeme, renk ve doku, birer tasarım verisi 

olarak değerlendirilerek tarihi dokuyla ilişki 

kurulmalıdır.

Tasarım Standartları/Kuralları:

Mevcut dokuda; tarihi olsun veya olmasın 

yapılacak her tasarım, taklitten ve yanıltıcılıktan 

uzak, kendi zamanını yansıtmalı ve özgün 

olmalıdır. 

Yeni yapı tasarımlarında PVC esaslı cephe 

kaplamaları kullanılmamalıdır. Benzer anlayışla 

kültür varlığı olarak tescil edilmemiş yapıların 

onarımında tarihi yapılara benzetmek için 

söve/pervaz/silme veya ahşap/taş kaplama 

yapılmamalıdır.  

Yeni yapı tasarımı kapsamında benimsenecek 

tasarım yaklaşımı seçiminde ana ilke; tarihi 

dokunun zedelenmemesi, sürekliliğinin ve 

bütünlüğünün bozulmaması ve yeni eklenen 

bu katmanın mimari niteliğinin yüksek olması 

olmalıdır.

Tarihi ve/veya kimlikli alanlardaki yeni yapı 

tasarımında, mevcut cephe oranları ve 

malzeme özellikleri; benzerlik/uyum (H.CD; 

I.CD), karşıtlık/zıtlık veya etkisizleştirme (nötr) 

yaklaşımlarıyla değerlendirilebilir.

Tasarımın her aşamasında olduğu gibi 

cephe tasarımlarında da doğru ve incelikli 

detaylandırma, yapının mimari niteliğini 

yükseltecektir. Bu nedenle detay çözümlerinde 

mutlaka uzmanlarla ve uygulayıcılarla 

çalışılmalıdır.

Malzeme seçimi, tarihi yapıların malzemesiyle 

uyumlu veya karşıt olabilir. Bununla birlikte yeni 

malzemelerin dayanıklı, yerel kaynaklardan 

elde edilmiş, geri dönüştürülebilir ve gömülü 

enerjisi düşük malzemelerden seçilmesi 

önemlidir. İklim koşullarıyla uyumlu olan yerel 

malzemelerin kullanımı, malzemelerin kullanım 

süresini uzatacağı gibi, ulaşımdan kaynaklı 

maliyeti ve çevresel olumsuzlukları düşürecek 

ve yerel ekonomiye de katkı sağlayacaktır.

Renk faktörü cephe etkisinde önemlidir ve 

özellikle malzemeyle doğrudan ilişkilidir. 

Tarihi dokularda kullanılacak renkler, dokunun 

gerekli analizleri yapıldıktan sonra uzmanlar 

tarafından belirlenmeli ve sınırlandırılmalıdır.

•

•

•

•

•

•

•

•
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Cephe Düzeni: Giriş Katı

İnsan ölçeğine yakınlığıyla tarihi ve çağdaş 

yapıların giriş katları etkileyici, çekici ve zaman 

zaman konut ölçeğine göre anıtsal nitelikli olarak 

kullanılarak tasarlanmıştır. Giriş kapıları ise bu 

tasarımın en can alıcı elemanıdır. Giriş katları aynı 

zamanda ticari ve yaya odaklı kullanımlara olanak 

sağlamaktadır. Kentsel canlılığın sağlanması 

hedeflenen bölgelerde, kent kimliğine katkı 

sağlayacak tasarımlar kadar giriş katlarının yaya 

odaklı kullanıma yönelik tasarımlar da yapılmalıdır.

Tasarım Hedefleri:

Tarihi yapıların zemin katlarında mevcut 

ticaret işlevinin devam ettiği veya bu katların 

yeniden işlevlendirildiği durumlarda; yapının 

bütünün özgünlüğüne ve bütünlüklerine 

saygı gösterilmeli ve gerekli düzenlemeler 

yapıların miras değerlerine zarar vermeden 

gerçekleştirilmelidir.

Yeni yapı tasarımlarında, zemin katlar canlı 

ve yaşayan sokakların oluşumuna katkıda 

bulunacak biçimde aktif cephe ilkeleri 

kullanılarak tasarlanmalıdır.

Tasarım Standartları/Kuralları:

Aktif cephe tasarımında şeffaf, açık alanla 

bütünleşik, gölgelikli, zemin kat cephe 

düzenlemeleri, kentsel canlılığın artırılmasında 

etkilidir.

Kent merkezi bitişik nizamda ve sokaktan 

doğrudan ulaşılan kentsel dokuya sahiptir. 

Çamlık Tepesi’ne yakın alanlarda sokaklar 

genişlemekte ve yapı adaları biraz daha 

büyümektedir. Yeni yapı tasarımlarında, zemin 

katlarda yapılacak çekmelerle elde edilecek 

alanlarda aktif cephe tasarımları yapılmalıdır. 

Bu nedenle, uygun bölgelerde zemin katlarda 

yapılacak çekmelerle yaya odaklı kullanım 

alanları yaratılabilir. 

Tarihi kent merkezindeki yayalaştırılmış 

sokaklarda inşa edilecek yeni yapılar için 

de aktif cephe tasarımları tercih edilebilir 

(K.CD/GK.1). Bununla birlikte, özellikle tarihi/

geleneksel yapıların yoğun olduğu bölgelerde 

bitişik nizam yapılaşmalarda, mevcut cephe 

düzeniyle uyum oluşturma sorunları olacaktır.  

Ayrık nizam yapılaşmalarda aktif cephe 

tasarımının yapılma olanağı daha yüksektir.

Aktif cephe tasarımı, giriş kat cephelerinde 

gölgelikli düzenlemeleri içermelidir. Yeni 

yapı tasarımlarında, birinci kat döşeme 

hizasında yapılacak ve aynı zamanda güneş 

kontrolünü de sağlayacak yapı elemanları 

(saçaklar/kanopiler) giriş katlarının yaya 

odaklı kullanımına katkı sunacak biçimde 

tasarlanmalıdır.

Tarihi yapıların cephesine saçak/kanopi 

eklenmemelidir. Bu tip bir müdahale, tarihi 

binaya yapısal zarar verir ve görsel bütünlüğünü 

bozar. Giriş kapılarının üzeri gibi saçak 

eklenmesinin gerekli olduğu durumlarda, 

yapım sistemi ve cephe malzemesiyle (taş, 

ahşap vb.) uyumlu olacak ancak yeni tasarım 

olduğunu belirgin kılacak tercihler yapılmalıdır.

•

•

•

•

•

•

•
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Giriş katlarında gölgelikli düzenlemeler için 

hâlihazırda yaygın olan tentelerin kullanımı 

tercih edilebilir (K.CD/GK.2). Bununla birlikte 

tente formunun ve renginin seçimi önemlidir. 

Özellikle tarihi yapılarda cepheyi kapatarak 

görülmesini engelleyecek tente formlarından 

kaçınılmalıdır. Donatı elemanlarının/kent 

mobilyalarının renk seçiminde olduğu gibi 

tentelerin renk seçiminde de uzmanlara 

danışılmalıdır.

Yeni yapı tasarımında, yoğun kullanıma maruz 

kalan zemin katlarda dayanıklı malzemeler 

tercih edilmelidir.

Kent merkezinde zemin katı ticari amaçlı 

kullanılan tarihi yapı sayısı azdır. İşlev 

değişikliklerinde yapının nitelikleri 

korunmalıdır.

Kent merkezinde bahçe içindeki tarihi yapı 

sayısı fazla değildir. Bununla birlikte bahçeli 

yapıların giriş katlarının da yaya odaklı kullanım 

potansiyeli yüksektir.

•

•

•

•
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Toplumsal kapsayıcılığıyla meydanlar, sosyal 

etkileşim fırsatları sağlayan ve tüm biçimsel 

bileşenleriyle insan duyularında iz bırakan 

mekânsal birer kimliğe sahiptir. Çoğu zaman 

temsiliyet gücüyle toplumsal ve bireysel hafızada 

karakterini belirgin bir şekilde ön plana çıkarır.

Meydanlarla birlikte açık alan sisteminin uzantısı 

olan ve sosyal etkileşimi teşvik ederken, 

sakinleriyle kendiliğinden gözetim imkânı sunan 

sokaklar da yüksek erişilebilirliğe sahiptir. Sınırlı 

taşıt trafiğinin olduğu sokaklar, kamusal mekân 

açısından daha güçlü açık alanlar olarak ortaya 

çıkar; bazı sokaklar ise günün veya haftanın 

belirli dönemlerinde farklı kullanım desenlerine 

uyum sağlayabilir. Sokaklar genelde insanların 

oturabilecekleri, yemeklerini yiyebilecekleri, 

güneş veya gölge bulabilecekleri, soğuk rüzgâr 

veya yağmurdan korunabilecekleri, arkadaşlarıyla 

sosyalleşebilecekleri kamusal mekân niteliğinden 

dolayı öncelikli alanlardandır.

Mikroklima kontrollü olarak çevre faktörlerini 

sürdürülebilirlik açısından yönetirken, dirençlilik 

sağlayan sokaklar, sahip olduğu peyzaj 

ögeleriyle kentsel ısı adası etkisini azaltır ve 

yapay iklimlendirme nedeniyle kaynak tüketimini 

önler. Bu anlamda farklı etkinliklerin mekânı olma 

potansiyeline sahip sokaklar, ticari aktiviteler 

için de güçlü bir ortam oluşturur. Özellikle 

mikromobiliteyi destekleyen sokak tasarımında 

yerel perakende işletmeler daha işlek bir yapı 

sergiler. 

Başarılı bir kamusal mekân;

Yerleri birbirine bağlamalı, toplulukları ve 

mahallelerini bütünleştirmeli ve kenti kullanımı 

güvenli ve kolay anlaşılır hâle getirmelidir. 

Benzersiz bir yer duygusu ve odak noktası 

yaratmalıdır.

Kamusal yaşamı ve topluluk duygusunu teşvik 

etmek için yeterli yoğunlukta ve büyüklükte 

olmalıdır.

Farklılaşan aktiviteleri barındıran kamusal 

mekânlar, konforlu ilgi ortamları sunarken, yer 

kimliğinin de önemli temsil alanlarını oluşturur. 

Başarılı kamusal mekânlar için kritik faktörler olarak 

ön plana çıkan konum, boyut ve arayüz kaliteli 

mekânsal kullanımın da en önemli belirleyicileridir. 

Kamusal mekânları çevreleyen alanlar, ilgili 

mekânın aynı zamanda hangi nitelikte kullanıldığını 

ve algılandığını da etkilerken, çevresindeki yaya 

ağına doğrudan bağlantılar ve geçiş yollarıyla 

devamlılık da sağlar. Dinlenme ve sosyalleşme için 

önemli fırsat alanları olan bu mekânlar, mahallenin 

yerel karakterine ve aidiyet hissine katkıda bulunur. 

K
M-01

 Karakter Alanı: Yaya durağı niteliği 

de taşıyan meydan, oturma platformlarıyla 

semt işletmelerine önemli oranda canlılık 

kazandırmakta; bu anlamda günün her 

saatine yayılabilecek son derece güçlü bir 

sosyalleşme mekânı oluşturmaktadır. Özellikle 

seyyar satıcı ve mobil istasyonlara uygun 

mekânsal alanın ve teknik hizmetlerin (düzenli 

3.2.3 Açık Kamusal Mekân Arayüzü 
ve Kentsel Peyzaj 

•

•

•
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bakım kontrolü, elektrik, su) sunumuyla 

hâlihazırda alan kimliğinin bir parçası hâline 

gelmiş kullanımların bellekteki sürekliliği de 

sağlanabilir niteliktedir. 

K
T-01

 Karakter Alanı: Geniş ticari koridor 

potansiyeline sahip kaldırımlar; özel cephe 

estetikleriyle yeme-içme mekânlarının 

oturma alanları, ürün satış noktalarıyla ve 

peyzaj elemanlarıyla birlikte aydınlatma 

ögeleri ve ihtiyaç dâhilindeki altyapıyı içeren 

kentsel mobilya bölgelerini barındırabilir. 

Anafartalar Caddesi, özellikle öne çıkan 

ticari niteliğiyle kaldırım sürekliliğinin içinde 

yükleme ve boşaltma hizmetleri için kesintiler 

içerebileceği gibi yükleme rampalarına 

dair erişilebilirliği sekteye uğratmayacak 

ele alışları da gerektirmektedir. Öte yanda 

açık kamusal mekân kullanımında güvenli 

ve konforlu deneyim için öncelikle kırılgan 

kullanıcılar, tasarım kararlarında göz önünde 

bulundurulmalıdır.

Meydanlar gibi sokakların da farklı nitelikteki mevcut 

ve olası koşullarının desteklenerek geliştirilecek 

şekilde tasarlanması, özellikle yoğunluk açısından 

farklılaşan yerleşim dokularına uygun ve değişen 

yoğunlukla kullanım baskılarına adapte olabilecek 

biçimde ele alınması gerekmektedir. Bu noktada 

yeni ulaşım tercihleri doğrultusunda erişebilirlik 

adına günün her saati için ulaşım modları arasında 

entegrasyonu teşvik ve kullanıcı profillerini analiz 

ederek yerelin katılımıyla kamusal mekân proje 

süreçlerinin yönetilmesi sağlanmalıdır.  

Her biri farklı sorumluluk ve çıkarlara sahip bir dizi 

kurum ve paydaş tarafından yönetilen kamusal 

mekânlarda bakım ve onarım programını koordine 

edecek yönetim planı ise mahalle sakinlerinin 

temsilen katılımıyla sağlanmalıdır. 

Bunlarla birlikte, düzenli peyzaj ve kaldırım 

bakımları gerçekleştirilmeli ve takibi sağlanmalıdır. 

Kullanım ve yoğunluk dokusundaki değişiklikler ve 

kentsel altyapı performansı gözden geçirilerek, 

müdahale ihtiyacı değerlendirilmelidir. İklime ve 

mevsime bağlı olarak yüzey altı su akış koşullarına 

bağlı su yönetiminin oluşturulması veya yerel 

ekosistemdeki bitki türleriyle birlikte peyzaj 

kararları alınması da yeşil-mavi altyapı yönetimi 

kapsamında geliştirilmelidir.
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Erişilebilir Açık Kamusal Mekânlar

Açık kamusal mekânlar kullanışlı, esnek, çevresiyle 

iyi bütünleşen, özellikle mahalle yaşamını 

kuvvetlendiren, bölge sakinlerinin ihtiyaçları 

doğrultusunda insan ölçeğinde tanımlanabilecek 

kentsel mekânlara her anlamda fırsat tanır. Bu 

nedenle kentsel yapı ilkeleri, yaya kullanımı 

odaklı motorlu taşıt trafiğini dikkate alan tasarım 

standartlarını gerektirir.

Rehber İlkeler.

Açık kamusal mekânlar, alan içindeki kilit odak 

noktalarını oluşturmalı ve düzenleyici işleve 

sahip olmalıdır.

Kamusal mekânlar, ölçek ve kullanıcı çeşitliliği 

gözetilerek, uygun nitelikte kentsel aktivitelerle 

günün farklı saatlerinde çekici kılınmalıdır. 

Yapı arayüzlerinin mekânla etkileşiminde 

güvenli ve konforlu kamusal kullanım 

sağlanmalıdır.

Meydan ve bağlantılı olduğu sokaklarda 

arayüz oluşturan uygun boş bina duvarlarını 

canlandırmaya yönelik mimari detaylar, duvar 

sanatı, ışıklandırma gibi uygulamalar mekânsal 

aidiyeti daha kuvvetli kılacaktır.  

Mevcuda uyum sağlayacak şekilde yapı 

adaları arasında olası yeni bağlantılar ve 

kamusal mekânlar eklenerek yaya hareket 

ağının kapasitesi artırılmalıdır. 

Sokaklar, yürünebilir yapı adalarını; motorlu 

araçlar ise yayalar ve bisikletliler için çoklu 

erişim yol ağını yaratmayı sağlamalıdır. 

Aktif bina cepheleri boyunca uzanan kesintisiz 

kaldırımlar yaya deneyimini geliştirmelidir.

Sokak manzarasına ferahlık ve çekicilik katmak 

için meydan, park gibi açık kamusal mekânlar 

yaratılmalıdır. 

Sokak peyzajı yayanın etkileşime girdiği 

birincil alandır. Bu nedenle, yaya deneyimini 

güçlendirmeli ve keyifli bir hâle getirmek için 

önemli bir güce sahip olmalıdır. 

Oturma ve dinlenme alanlarında gölgelik 

yaratılmasının düşünülmesi, yürüyüş 

bölgelerinin açık ve davetkâr olması kadar 

önemlidir. Kullanıcıların/ziyaretçilerin alanda 

vakit geçirme sürelerini artırmaya yardımcı 

olmalıdır.

Kamusal mekânda sağladıkları mikroklima 

etkisiyle birlikte önemli karbon yutak yüzeyleri 

oluşturarak hava kalitesini artıran ağaç ve 

bitkiler ayrıca yeşil-mavi altyapı stratejisi 

anlamında da su yönetimini sağlamalıdır. 

Farklılaşan kullanıcılar için etkinlik 

programları oluşturulmalı ve yan hizmetlerle 

desteklenmelidir. 

Kamusal mekânın kalitesinin korunmasına/

artırılmasına yönelik bakım ve onarım 

hizmetleri programlanmalıdır. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Meydanlar 

Tasarım Hedefleri.

Tanımlanmış boyutlarıyla kamusal mekânın 

kullanımını organize ederek, ölçeğe uygun, 

mahallede komşulukları destekleyecek küçük 

yeni mekânsal nişler oluşturulmalıdır. 

Başta bölgede yaşayan yaşlılar ve sonrasında 

çocuklu aileler göz önünde bulundurularak 

meydanlara konforlu ve güvenli erişimi 

destekleyecek çözümler üretilmelidir. 

Gün içinde farklı saatlerdeki ve hafta içi ile hafta 

sonu yoğun kullanımlar için ölçek çeşitliliğine 

imkân veren esnek yaklaşımlar gözetilmelidir. 

Dinlenmeye ve topluluk etkileşimine hizmet 

eden ve mimari tasarımda çeşitlilik ve ilgi 

yaratan meydanlar yaratılmalıdır.

Açık alanları ve meydanları çevreleyen 

duvarlar, alan/meydan tasarımının entegre bir 

parçası olarak düşünülmelidir.

Yaşayan nüfusun ve ziyaretçilerin meydanları 

ve kamusal açık mekânları kullanma fırsatları 

en üst düzeye çıkarılmalıdır.

Sosyalleşme, topluluk duygusu ve etkileşimi 

teşvik edilmelidir.

Kamusal açık mekânların ve meydanların 

bitişiğindeki binalarda, özellikle zemin 

katlarında, açık mekânı/meydanı harekete 

geçirmeye ve gün boyunca ek güvenlik 

sağlamaya yönelik kullanımlar tanımlanmalıdır.

Tasarım Standartları/Kuralları.

Meydanlar, yıl boyunca ve sürekli olarak halka 

açık kalmalı ve yayalar ile bisikletliler için 

erişilebilir olmalıdır.

Meydanların üstü örtü unsuruyla kapatılmamalı 

ve gökyüzüne açık olmalıdır.

Tercihe bağlı olarak meydanlar, takılıp 

sökülebilen asılabilir dekoratif ışıklarla, 

mevsimlik süslemelerle ve gölgeleme 

elemanlarıyla dekore edilebilir.

Yaya aydınlatması, meydanların çevresindeki 

konutları rahatsız etmeyecek şekilde 

tasarlanmalı ve yerleştirilmelidir.

Meydanlar, yıl boyunca kullanıcılar için 

konforlu olacak şekilde tasarlanmalıdır. Yaz 

güneşinden korunma sağlamak için kalıcı 

gölge yapıları teşvik edilebilir.

Meydanları çevreleyen binaların zemin 

katlarında aktif kullanımlar (örneğin ticaret, 

konut, ofis veya restoran kullanımları) teşvik 

edilmelidir. Böylelikle alanı canlandırmak ve 

yayayla olan etkileşimini artırmak mümkün 

olacaktır. Depolama veya yükleme/teslimat 

gibi işlevlere izin verilmemelidir.

Zağnos Paşa Meydanı’ndaki peyzaj, tarihi 

mekânın kamusal karakteri devam ettiği 

sürece, çeşitli ağaç türlerinin eklenmesiyle 

mevcut olgun ağaçları ve çevre düzenlemesini 

artırmalıdır. 

• •
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Meydanlar manzara ve güneş ışığından 

yararlanacak şekilde yönlendirilmelidir.

Meydanların tasarımında bakım ve 

kar temizleme kolaylığı göz önünde 

bulundurulmalıdır.

Meydanlarda güvenlik duygusu yaratmak için 

mimari ve peyzaj ögeleri kullanılarak kamusal 

mekân konforlu hâle getirilmelidir.

Kaplama için kullanılacak malzemeler, kaldırım 

boyunca görsel süreklilik sağlamak ve 

meydanları sokaklara bağlayan birleştirici bir 

unsur olarak hizmet etmek için kaldırım alanına 

veya kaldırım çizgisine uzatılabilir.

Meydanlar, bina girişleri veya sirkülasyon 

alanları gibi yapının ihtiyaç duyduğu bileşenler 

olmamalı; binanın bir yan ürünü olarak 

değerlendirilmemelidir.

Meydanlara bitişik veya meydanları 

çerçeveleyen bina duvarları çekici olmayan 

bir cepheyi önlemek ve davetsiz bir yaya 

deneyiminden kaçınmak için özel tasarım 

düşüncesine sahip olmalıdır.

Oturma yerleri su ve pislik tutmayacak şekilde 

tasarlanmalıdır.

Çöp ve geri dönüşüm dahil olmak üzere iki 

işleve sahip çöp kutuları teşvik edilmelidir.

Özellikle sert peyzaja sahip alanlarda elektrik 

kutuları, gaz sayaçları veya ticari çöp bidonları 

dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, 

yer üstü tesisler veya hizmetler meydanlara 

yerleştirilmemelidir. Bu mümkün değilse, bu tür 

yer üstü tesisler ya bir yapıya entegre edilmeli 

ya da başka bir şekilde emniyete alınmalı ve 

halktan uzak tutulmalıdır.

Meydanlar ve çevresi, gece kullanımına 

yönelik kör noktalar bırakmayacak şekilde 

aydınlatılmalıdır. 

Kış ve yaz aylarının farklılaşan ısı ve ışıma 

değerleri gözetilerek, oturma yerleri ve mekân 

yapısı düzenlenmelidir. 
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Parklar ve Diğer Rekreasyon Alanları

Tasarım Hedefleri.

Her yaş grubu için farklı aktif ve pasif 

rekreasyon seçenekleri yaratılmalıdır. Bu 

alanlar, kullanıcı gruplarının zaman içinde 

değişebileceğini göz önünde bulundurarak 

esnek bir yaklaşımla tasarlanmalıdır.

Mevcut rekreasyon alanlarının envanteri 

hazırlanarak bölge sakinleri ve ziyaretçiler için 

nasıl daha kullanışlı ve çekici hâle getirileceği 

belirlenmelidir. 

Açık havada aktif rekreasyon oyun alanları, 

kaykay parkları, bisiklet ve koşu/yürüyüş 

yolları ile çim alanlar gibi diğer alanlarda 

da gerçekleşebilir. Fiziksel aktivite alanları 

geliştirilmelidir.

Buluşma/toplanma noktaları veya yalnız 

kalınacak yerler, dinlenmek için kullanılacak 

banklar veya çimenler, yürüyüş yolları ile su ve 

çevre eğitimi vb. pasif rekreasyon örnekleridir. 

Tüm kullanıcıları kapsayabilmek ve dâhil 

edebilmek için mahalle parklarının çeşitli 

alanları ve kullanımları içermesi önemlidir. 

Parkları ve yeşil alanları bölgede yayarak ve 

genel ağaçlık ve gölgelik alanını artırarak kent 

genelinde ısı adası oluşumları önlenebilir.

Çocuklar, düşük gelir grubuna mensup kişiler 

ve yaşlılar, rekreasyon alanlarına erişebilmek 

için yaşam ortamlarına daha fazla bağımlıdır. 

Mahallelere yayılmış daha küçük ölçekli 

parklar bu gruplara hitap etmelidir. 

Yüksek-düşük, karanlık-aydınlık, açık-kapalı, 

kuru-ıslak farklılıkları, bir oyun alanını daha 

ilginç, daha az tahmin edilebilir ve daha doğal 

hâle getirebilir.

Oyun alanlarında tırmanma ve koşma gibi aktif 

hareketler ve çocukların birlikte oynaması 

teşvik edilmelidir.

Okul binaları oyun ve eğitim için en uygun 

dış mekân alanları sağlayacak şekilde 

geliştirilmelidir.
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Tasarım Standartları/Kuralları.

Parklar ve diğer rekreatif alanlar, alanda 

entegre yeşil sistemin bir parçasını 

oluştururken çevresindeki arazi kullanımları ile 

ilişkili olmalıdır.

Parklar ve diğer rekreatif alanlar, yaya, 

bisiklet ve diğer mikromobilite araç yollarına 

bağlanmalıdır.

Aşırı sıcaklıkları azaltmak, geçirimsiz 

yüzeylerin miktarını sınırlamak ve ihtiyaç 

duyulan yerlerde gölge sağlamak için aks 

boyunca konumlanan kamusal boşluklarda 

cep parkları oluşturulmalıdır.

Şehirdeki kentsel ısı adası etkisini azaltmak 

için mümkün olduğunca geçirimsiz yüzeyler, 

yeşille (parklarla, yeşil bağlantılarla, ağaçlarla 

vb.) değiştirilmelidir.

Sosyal etkileşimlerin teşvik edilmesi için 

karşılaşma mekânları ve oturma/dinlenme 

alanları tasarlanmalıdır. Gölgeli ve korunaklı 

mekânlar bu imkânı sağlayabilir.

Parklarda ve diğer rekreatif alanlarda 

hayvanlar için ayrı alanlar yaratılmalıdır. 

Güvenli mekânlar yaratabilmek için açık 

alanlarda aydınlatma ve görünürlük tasarımları 

uygulanmalıdır. 

•

•
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•
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Mikroiklim Park ve Bahçeleri 

Tasarım Hedefleri.

Özel mülkiyete sahip parklar ve bahçeler 

bölgedeki yeşil alanlar ve geçirimli yüzeylerle 

birlikte düşünülmeli, yaratacağı fırsatlardan 

yararlanılmalıdır.

Binalar arasında kalan özel mülkiyete ait olan 

boş parsellerin, bazen toprakla bazen yeşil 

otlarla kaplı olduğu bazen ise beton blok parke 

taşı kaplı olarak bırakıldığı görülmektedir. Bu 

alanlar ve kent içi tanımsız ya da terk edilmiş 

tüm alanlar, hobi bahçelerine dönüştürülerek 

geçici kullanıma açılabilir. Ekme-biçme 

faaliyetleriyle oluşturulan bu alanların kentle 

entegrasyonu sayesinde ekosisteme, doğal 

üretimde sürdürülebilirliğe ve birlikte üreterek 

sosyalleşmeye katkı sağlanabilir. 

Âtıl kalmış ve çoğunlukla araç park yeri olarak 

kullanılan mikroiklim park ve bahçeleri, yakın 

çevresiyle bağlantı kuracak ve sosyalleşmeye 

imkân verecek şekilde yeniden kurgulanmalıdır.

Yeşil alanlar fiilen kullanılmasalar bile 

varlıklarıyla hem fiziksel hem de mental sağlığa 

olumlu katkı sağlar. Bu nedenle yumuşak 

peyzaj ögeleri ve her çeşit vejetasyon kentin 

yeşiline katkıda bulunur.

Bahçeleri güzel ve bakımı kolay hâle getirmek 

için tavsiye ve tekniklerin sunulacağı 

platformlar oluşturulmalıdır.

Tasarım Standartları/Kuralları.

Binaların yerleşiminde yumuşak peyzajla 

ilişkisi kurulmalıdır.

Sokak ile mikroiklim park ve bahçeleri arasında 

kot farkı bulunan durumlarda girişler rampayla 

çözülmelidir.

Mevcutta bulunan doğal taş duvarlar onarılarak 

korunmalıdır.

Geçici, kolay adapte olabilen yeşil alan 

kullanımı prensip edinilmelidir.

Hobi bahçelerinde, yörede doğal olarak 

yetişen şifalı otlar, mevsimsel sebzeler, kokulu 

ve renkli çiçeklerin ekimi tercih edilmelidir.

Kentsel tarım veya hobi bahçesi amaçlı kullanım 

potansiyeli yüksek olan mikroiklim park ve 

bahçelerinde (bkz. K
M-02

 Karakter Alanı), zemin 

toprağı işlendikten sonra, bölge florasına 

uygun bitki türleri seçilerek üretim işlevi 

tanımlanmalıdır. Yeterli alan olması hâlinde 

meyve ağaçlarıyla bahçe zenginleştirilebilir. 

Bu tip alanlarda hâkim zemin malzemesi 

vejetasyon olacağından, yürüme yolları adım 

taşıyla çözülmelidir. 

Farklı yaş gruplarının ortak kullanımına 

imkân verecek potansiyeldeki mikroiklim 

park ve bahçelerinde (bkz. K
M-02

 Karakter 

Alanı), oturma ve oyun aktiviteleri sırasında 

gölge sağlayacak tepe tacı geniş ağaç 

türleri ve alanda geçirilecek vakti keyifli hâle 

getirecek meyve ağaçları eklenebilir. Oyun 

alanı çevresindeki yeşil alanlarda yerörtücü 

• •
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bitkiler kullanılmalıdır. Mahalle sakinlerinin 

farklı aktivitelerini gerçekleştirebilecekleri, 

keyifle vakit geçirebilecekleri geniş yeşil 

alanlar bırakılmalıdır. Bu alanlarda sert yüzeyler 

olabildiğince az oranda tutularak sadece ulaşım 

için doğal taş malzemeyle tanımlanmalıdır. 

Pek çok farklı aktiviteyi gerçekleştirebilme 

potansiyeline sahip mikroiklim park ve 

bahçelerinde (bkz. K
M-02

 Karakter Alanı), 

kullanıcı profilinin özellikleri tespit edilerek, 

farklı fonksiyonların tanımlanmasıyla 

eğlenceli ve paylaşım odaklı tasarımlar 

gerçekleştirilebilir. Tanımlanan çeşitli 

aktiviteler, alanın gün içindeki farklı zaman 

dilimlerinde aktif olarak kullanılmasına imkân 

verecektir. Örneğin; birimlerin ekme-biçme, 

uzanıp-dinlenme, oturma fonksiyonlarına 

ayrılması, bahçe satrancı ve tekil ağaçlarla 

desteklenmesi düşünülebilir. Fonksiyonlar 

arası ayrımlar doku, renk ve farklı malzeme 

kullanımlarıyla sağlanabilir. 

Pazar yeri ve çevresinin (bkz. K
M-03 

Karakter 

Alanı) kullanımı sırasında, güneş kontrolü için 

şemsiye, tente vb. elemanlar düşünülmelidir. 

Bu elemanların sabitleneceği metal yuvalar 

hemzemin olarak monte edilmelidir. Alanın 

zemini farklı zamanlarda kullanım için de 

imkân sağlamalı; döşeme malzemesi geçirimli 

olmalıdır. Örneğin; çakıl beton parke karışımı 

tercih edilebilir. Alandaki okul bahçe duvarı gibi 

sağır duvarlar, dikey bahçe uygulamasıyla yeşil 

alana katılabilir. Oturma elemanlarıyla birlikte, 

soliter olarak erguvan, hatmi vb. ağaç türleri ve 

yerörtücü bitkilerle yeşil alanlar yaratılmalıdır. 

Kot farkı nedeniyle oluşan duvarların üzerinde 

sarkan formda, acem halısı gibi çiçekli bitki 

türleri kullanılabilir.

Köşe mikroiklim park ve bahçelerinde (bkz.K
M-03

 

Karakter Alanı), görünebilirlik ve erişilebilirlik 

ön planda olmalıdır. Zeminde, değişime imkân 

veren, geçirimli doğal malzemeler tercih 

edilmeli; sokak akışı engellenmemelidir.

Zağnos Paşa Meydanı’nda (bkz. K
M-01

 Karakter 

Alanı), mevcut ağaçların bakımları yapılarak 

karmaşıklık giderilmeli ve kullanıcıların vakit 

geçirecekleri alanlar nitelikli hâle getirilmelidir.

Eğimli topografik özellik gösteren mikroiklim 

park ve bahçelerinde, peyzajın setler hâlinde 

düzenlenmesiyle eğim avantaja çevrilebilir. 

Zemin toprağına ekimi kolay, bölge florasına 

uygun türlerle (kekik, nane, adaçayı, karabaş 

otu vb.) üretim işlevi kazandırılabilir. Alan yeşil 

ağırlıklı tasarlanıp, sadece ulaşımı sağlayacak 

döşeme kaplama elemanlarıyla düzenlenebilir. 

Kapsamlı tasarım yapılmayacak ancak küçük 

ölçekte müdahale edilecek mikroiklim park 

ve bahçelerinde (bkz. K
M-02

 Karakter Alanı), 

mahallenin mevcut döşeme malzemesiyle 

uyumlu olması açısından geçirimli yüzeylerin 

oluşturulabilmesi için zeminde otsu bitki, 

çakıl, doğal veya yapay taş kombinasyonu 

uygulanmalıdır.

Âtıl duvarların önleri, herdemyeşil çalı ve sıkı 

dokulu ağaççıklarla perdelenmesiyle estetik 

görüntü sağlanabilir. 

•
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Sokaklar ve Sokak Manzarası Ağı

Tasarım Hedefleri.

Yaya ve araç trafiğinin erişim sağlayabildiği 

ya da kısıtlandığı noktaların tespit edilerek, 

yapı adaları ve hareket ağına ilişkin kararlar 

geliştirilmelidir. 

Hareket ağını oluşturan taşıt ve yaya trafiğinin 

organizasyonuna dair kullanım tercihlerinin, 

hız sınırı getirilecek yerlerle birlikte 

değerlendirilmesi ve yaya, bisiklet, motorlu 

taşıt trafiğinin derecelendirilmesi erişilebilirlik 

kalitesini artıracaktır.

Yapı adaları ile etraflarının değerlendirilmesiyle 

yaya ve araç erişiminde etkin kullanımı 

sağlayacak yönlendirmeler tanımlanmalıdır.

Kentsel yapı bütününde mahallelerden kamusal 

merkezlere erişilebilirlik desteklenmelidir.

Akslar boyunca yaya koridorları yaratmak için 

güvenli ve kullanım çeşitliliğini destekleyen 

kimlikli arayüzler tanımlanmalıdır.

Kesintisiz kaldırım ve peyzaj ögelerinin 

kullanılmasıyla sokak manzarası bütüncül ve 

birleştirici bir yapıda olmalıdır.

Yayaları otopark alanlarından ve trafik 

şeritlerinden korumak için sokak peyzajı 

ögelerini kullanarak konforlu yaya alanları 

oluşturulmalıdır.

Yaya ve bisiklet dolaşımını destekleyen bir 

sokak manzarası yaratılmalıdır.

Kaldırımda yaya faaliyetleri teşvik edilmeli ve 

alışveriş, restoran, toplanma gibi faaliyetler 

desteklenmelidir.

Sokak manzarası farklı kullanımlara ve 

sınıflandırmalara yanıt verecek şekilde 

geliştirilmelidir, ancak mevcut koşullara ve 

ayrıntılı tasarıma uyum sağlamak için esnek 

kalmalıdır.

•
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Tasarım Standartları/Kuralları.

Seviye değişiklikleri, basamaklar ve 

engeller erişilebilirliği azaltır ve yol bulmayı 

engelleyerek yayaların dolaşımını engeller. 

Bunun için çevredeki yaya ağıyla aynı seviyede 

evrensel standartlara uygun geçiş yolları 

düzenlenmelidir. 

Akslar boyunca yaya koridorlarındaki 

yapı arayüzlerinde görsel estetik kaliteyi 

etkileyen olumsuzluklar ve güvenli hareketi 

engelleyecek problemler giderilmelidir.

Yaya yürüyüş bölgeleri her zaman engelsiz ve 

açık olmalıdır.

Engelsiz yaya yürüme alanı, aks boyunca 

sürekli bir yaya geçidi oluşturacak şekilde 

düzenlenmelidir.

Ağaçların konumu, sokak döşemeleri, ışık 

standartları ve diğer sokak peyzajı unsurları 

yayaların geçiş hakkı gözetilerek konfor 

bölgesi yaratmalıdır.

Aks boyunca ve aksa bağlanan tüm sokaklarda 

benzer veya tamamlayıcı kent mobilyaları, sert 

peyzaj uygulamaları ve bitkilendirme görsel 

olarak uyumlu olmalıdır.

Binalara yapılacak ekler geçiş hakkını 

engellememelidir.

Alandaki insan ölçeğini daha da vurgulamak/

güçlendirmek için otopark, oturma alanları, 

kaldırım desenleri, tabelalar ve aydınlatma 

kullanılmalıdır.

Yaya yürüyüş alanı, özel döşeme desen ve 

malzemelerinin kullanılmasıyla farklı şekilde 

ayırt edilebilir. 

Bitkilendirme mevcut koşullar, ışık aralığı veya 

tür etkisi gözetilerek, yayalar için gerekli bir 

konfor alanı yaratılacak şekilde yapılmalıdır. 

Akslar boyunca ağaçlar, kent mobilyaları, 

kaldırımlar ve aydınlatma hem kendi içinde 

hem de alanın karakteriyle uyumlu bir ritme 

sahip olmalıdır.

Kaldırım kullanımları, yürürlükteki yasa 

ve yönetmeliklere uyulmasına tabi olarak 

izin verilmeli ve yaya ve araç akışını 

engellemeyecek biçimde konumlanması 

teşvik edilmelidir. 
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Fotoğraf 16. Zağnospaşa Cami Meydanı. (Balıkesir Büyükşehir Belediyesi arşivi, 2022)
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Peyzaj Elemanları ve Bitki Materyalleri

Bir mahallenin karakteri, kamusal ve özel alanların 

katkısıyla oluşur. Bu kapsamda alanın topografik 

özellikleri, sokaklarının yapısı, yapıların kullanım 

çeşitleri, yoğunluğu, bina yükseklikleri, mülk 

çevresi boş alanları, karakteristik sınır elemanları, 

bahçeleri ve rekreasyonel amaçlı düzenlenmiş 

açık alanları, bitki örtüsü, otoparkları, donatıları, 

malzeme seçimiyle tarihi kimliği ve kültürel miras 

yapıları gibi özellikleri detaylı olarak incelenir. 

Erişilebilirlik, bağlantı, dolaşım ve altyapı ağı 

sağlama fonksiyonuyla sokaklar, mahalleyi 

tanımlayan, karakteri oluşturan önemli bir ögedir.

Rehber İlkeler.

Tasarımda, enerji ve su tasarrufu prensip 

olmalıdır. Bu kapsamda örneğin su kalitesini 

yükseltmek ve suya duyarlı kentsel tasarımla 

entegre etmek için yağmur suyu yönetimi, 

bahçe sulamada ve tuvaletlerde yeniden 

kullanım için suyun hasat edilmesi, su yollarının 

rehabilitasyonu, aydınlatmada güneş enerjisi 

kullanımı vb. unsurlar tercih edilmelidir.

Bitki tür seçiminde, bölgede doğal olarak 

yetişen türlerin kullanımına öncelik verilmelidir. 

Yörenin şifalı ot ve tıbbi bitki zenginliğinden 

yararlanılmalıdır. 

Sert peyzaj ögelerinde geçirimli, düşük gömülü 

enerjiye sahip malzeme seçimi yapılmalıdır. 

Alanda var olan malzemelerin veya geri 

dönüştürülmüş malzemelerin yeniden 

kullanımı da imkân dahilinde düşünülmelidir.

Bölgenin fiziksel coğrafi özellikleri (örn. 

topografik özellikler, ağaçlar, su kütleleri vb.) 

ön planda olacak şekilde tasarıma entegre 

edilmelidir.

Tüm yıl boyunca farklı deneyimler yaşamak için 

tasarımda mevsimsel çeşitlilik düşünülmelidir. 

Tasarımda bitkiler sadece estetik değil 

fonksiyonel özellikleriyle de yer almalıdır. 

Örneğin, yaprak döken ağaçların kullanımıyla 

yazın güneş etkisinden korunma ve 

gölge sağlanabilir; kışın güneşi geçirme 

fonksiyonlarından yararlanılarak fiziksel 

konfora katkı sunulabilir. 

Tasarımlarda alanın güneşlenme, gölge ve 

rüzgâr verileri dikkate alınmalıdır. En sıcak 

devrede (yaz) güneş ışınımı kazancının 

azaltılması, rüzgârın serinletici etkisinden 

yararlanılması; en az sıcak devrede (kış) 

güneş ışınımı kazancının artırılması, soğuk 

rüzgârlardan korunulması hedefiyle, iklimsel 

konfor şartları dahilinde tasarım yapılmalıdır. 

Bölgede hakim rüzgâr yönleri (kuzey ve 

kuzey kuzey doğu) etkilidir. Kışın kuzey-

kuzeydoğudan gelecek soğuk rüzgârları 

engelleyecek, yazın güney ve güneybatıdan 

esecek serin rüzgârları yönlendirecek ve 

gölgeleme sağlayacak şekilde bitkilendirme 

yapılmalıdır. Bitkilendirmede, korunaklı 

alanların oluşturulmasında rüzgâra dayanıklı, 

yoğun dokulu; yaz güneşinden korunmak ve 

aynı zamanda kış güneşini tasarıma katmak 

amacıyla yaprak döken ağaçlar düşünülmelidir.

•

•

•

•

•

•

•
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Özel Açık Alanlar

Tasarım Hedefleri.

Özel mülkiyetli alanları kapsayan özel açık 

alanlar, kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayan, 

aynı zamanda mahremiyeti sağlayan bir bakış 

açısıyla düzenlenmelidir.

Kazım Özalp Sokak ve Odak Kültür Alanı 

içindeki özel açık alanlara bakıldığında, 

konutların çoğunda kendilerine ait bahçelerin 

bulunmadığı görülmektedir. Bazı mahalle 

sakinlerinin bu ihtiyacı kapı önünde saksılar 

içinde yetiştirdikleri bitkilerle giderdikleri 

anlaşılmaktadır. Konutların çok az kısmında 

bina önünde küçük bahçelerin varlığına da 

rastlanılmaktadır. Ancak düzenli bir bahçe 

varlığından söz edilememektedir. Küçük de 

olsa, konutların yakın çevresinde bahçe için yer 

ayrılması planlanmalıdır. Konut özelinde imkân 

olmaması hâlinde ise boş açık parsellerin 

geçici olarak kullanılması düşünülebilir.

Tasarım Standartları/Kuralları.

Konut bahçelerinde, alanın büyüklüğüne bağlı 

olarak, öncelikle meyve ağaçları ile şifalı otların 

kullanımı; geniş kullanım alanı olması hâlinde 

ise gölge yapacak geniş taçlı ağaçlar ile birlikte 

gölgesinde oturma elemanı düşünülmelidir. 

Hoş kokulu, görsel beklentiyi tatmin edici çalı 

ve çiçeklerin kullanılması, sınır ögelerinin de 

çalılarla desteklenmesi önerilmektedir.

•

•

•
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Yarı Kamusal Açık Alanlar

Tasarım Hedefleri.

Belirli bir kullanıcı kesimin belli şartlarda 

kullanımına açık olan, yarı kamusal açık 

alanların sınırları tanımlanmalıdır.

Bu alanların işlevi tanımlı olduğundan, 

kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak, 

aynı zamanda mekânın efektif kullanımını 

sağlayacak çözümler sunulmalıdır.

Tasarım Standartları/Kuralları.

Bitkilendirme ile konforlu hale getirilmelidir. 

Mevcut sert zeminler içinde toprak alan 

yaratılarak ağaç dikimi düşünüldüğünde ağaç 

çevresi ızgara ile korunmalıdır. 

Kolay ulaşımı destekleyen ve geçirimli 

malzeme kullanılmalıdır.

• •

•

•

•
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Kamusal Açık Alanlar

Tasarım Hedefleri.

Kamusal açık alanların görünür ve erişilebilir 

olması esastır. Kapı, çit vb. ögelerin kullanımı 

sınırlı olmalıdır. Ancak oyun alanları veya kamu 

güvenliğinin sağlandığı yerler bu kapsamın 

dışında yer alabilir.

Mekânın duyusal deneyimi tasarıma 

katılmalıdır. Koku, ses ve dokunma duyularını 

tetikleyen unsurların düşünülmesi, hem alanın 

farklı yönden tecrübe edilmesini sağlayacak 

hem de duyusal veya fiziksel engeli olan 

bireyler için de keyif alınacak bir mekân hissi 

yaratacaktır.

Spor veya oyun odaklı alanlar, kullanıcılara 

eşlik edenler ve seyirciler için pasif rekreasyon 

imkânları sağlamalıdır. Böylece alan, ailedeki 

tüm yaş gruplarına hitap ederek katılımı teşvik 

edecektir. Gölge alanlar oluşturularak oturma 

elemanlarının yerleşimi, oyun alanı ve yürüyüş 

yolları vb. fonksiyonlar bir arada düşünülebilir.

Aktivitelere açık yeşil alanlarda, çeşitli yaş 

gruplarının ve kültürel geçmişlere sahip 

bireylerin ihtiyaçlarını karşılayan olanaklar 

sağlanmalıdır. (Çeşitli yaş gruplarına hitap 

eden oyun alanları, sosyal etkinliklerin 

yapılacağı alanlar, yaşlılar için oturma ve 

vakit geçirme donatıları, tekerlekli sandalye 

erişimine uygun yollar vb. bu olanaklara örnek 

olarak gösterilebilir.) Bölgenin demografik 

açıdan analizi, kültürel gereksinimlerin 

belirlenmesinde yol gösterici olabilir. Alanın 

erişilebilir ve güvenli olması, aktivitelerde 

çeşitlilik ve sosyalleşme imkânı sunması, 

mahalle sakinleri tarafından benimsenmesini 

ve aidiyet duygusu hissetmelerini 

sağlayacaktır.

Özellikle bölgenin karakterini ve önemini 

anlatmak üzere, pano gibi açıklayıcı 

araçlardan veya kamusal sanat eserlerinden 

yararlanılmalıdır.

Mahalle sakinlerinin bir yerden bir yere 

ulaşımda en kısa yolu tercih ettikleri göz 

önünde bulundurularak, yeşil alanın çevresiyle 

bağlantısını sağlayan yürüyüş yolları buna 

göre tanımlanmalıdır.  

Yol döşemesindeki malzeme farklılıkları ile 

niteliksiz detayların getirdiği kullanım zorluğu, 

yüzey düzenlemeleriyle ortadan kaldırılarak 

konforlu bir yaya deneyimi yaratılmalıdır.

Yaya, bisiklet ve araç kullanım alanlarının 

birbirinden net bir şekilde ayrılmasıyla 

mahallenin daha verimli kullanılması 

sağlanmalıdır.

Sert ve yumuşak zemin kullanımı yağmur suyu 

akışına imkân verecek şekilde düzenlenmelidir. 

Farklı fonksiyonları barındıran kullanım 

alanlarında, bu fonksiyonların ayrılması 

gerektiğinde sınır ögesi olarak bitki tercih 

edilmelidir.

Bitki türü seçiminde az bakım isteyen, yöre 

iklimine uygun, kanaatkâr bitkiler tercih 

edilmelidir.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Tasarım Standartları/Kuralları.

Kamusal yeşil alanların bitkilendirilmesinde 

güvenliği tehlikeye atacak gizli noktalar 

oluşturulmamalıdır.

Evrensel tasarım ilkeleri uygulanmalı (örn. 

tasarımın erişilebilirliği, işlevselliği ve farklı 

bir kullanıcı grubu için kullanılabilirliği) ve 

fazla sayıda kullanıcıya hitap etmesi için 

temel gereksinimleri çekicilikle sunmalıdır 

(örn. güneş, gölge, ağaçlar, çimenler, yollar, 

koltuklar, piknik tesisleri vb.).

Merdiven kullanımını mecburi kılan kot farkları, 

uygun rampa çözümleriyle herkes tarafından 

kullanılabilir yüzeyler hâline dönüştürülmelidir.

Kaygan olmayan, yüzeyi mat, pürüzlü döşeme 

kaplama malzemeleri kullanılmalıdır.

Yollarda ağaçlarla alle etkisi yaratılmalı; bir 

yerden bir yere ulaşım keyifli hâle getirilmelidir. 

Yeşil alan olarak bırakılacak kısımlarda özellikle 

az bakım gerektiren yerörtücü bitki kullanımı 

tercih edilmelidir.

Oturma elemanlarının zemini her mevsim 

kullanıma imkân vermesi için sert zemin olarak 

uygulanmalıdır.

•

•

•

•

•

•

•
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Sokak Düzeni 

Tasarım Hedefleri.

Bir sokağın geometrisi ve yönelimi, yapılı 

çevrede güneş erişimini ve hava akımını, 

dolayısıyla iklimsel konfor şartlarını etkiler. 

Yapılı çevre, bölgenin iklim şartları dâhilinde 

düzenlenmelidir.

Binaların yükseklikleri, biçimleri ve binalar 

arası mesafeler, hava hareketinin karakterini 

değiştirebilir. Bu nedenle yerleşim alanı 

çevresinde konforlu alanlar oluşturulması 

için bitkilendirmeden yararlanılmalıdır. 

Örneğin, bitkiler kullanılarak, rüzgâr hareketi 

yönlendirilebilir veya hızı değiştirilebilir; 

böylece rüzgârdan korunaklı alanlar 

oluşturulabilir.

Tasarım Standartları/Kuralları.

Rüzgârın hareketine imkân verecek ve tasarım 

doğrultusunda yönlendirecek sert ve/veya 

yumuşak peyzaj ögelerinin kullanımına dikkat 

edilmelidir. 

Yerine göre rüzgâr, hem korunulması hem 

de faydalanılması gereken bir özelliktir. Yazın 

rüzgârın serinletici etkisinden yararlanmak 

veya kışın rüzgârdan korunmak için ağaç 

ve çalıların kademeli ve birlikte kullanımı 

düşünülmelidir.

• •

•
•
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• •

•

•

•

Yeşil Çatılar

Tasarım Hedefleri.

Kentsel ısı adası etkisinin azaltılması ve 

zeminde kaybedilen yeşil alanın bina üstünde 

kazanılmasıyla kentin yeşil oranı artırılmalıdır. 

Ayrıca bu yüzeyler ortamda biyolojik çeşitlilik 

ve habitat oluşmasına katkı sağlayacaktır.

Binaların ve sert yüzeylerin yeşil çatı olarak 

kullanılmasıyla yağmur suyu yönetimi ve su 

tasarruflu tasarım hedeflenmelidir. 

Tasarım Standartları/Kuralları.

Çatılarda seyrek bitkilendirme düşünülmelidir.

Yetiştirilmesi kolay, yerel bitki türleri 

yetiştirilebilir. 

Hem alanı verimli kullanmak hem de ürün 

elde etmek istendiğinde, yörenin geleneksel 

ürünleri tercih edilmelidir. Bu yüzeyler hobi 

bahçeleri gibi kullanılabilir.
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Yeşil Duvarlar

Tasarım Hedefleri.

Yeşil yüzeylerin hem estetik hem de 

fonksiyonel özelliklerinden yararlanılmalıdır.

Kentsel ısı adası etkisinin azaltılmasıyla ve sağır 

cephelerin yeşile dönüştürülmesiyle kentin 

yeşil oranı artırılmalıdır. Böylelikle kent içinde 

çok sık rastlanan bakımsız cephelerin estetik 

değer kazanması mümkün olabilecektir.

Kente eklenen çeşitli donatılar bitkilendirmeyle 

desteklenmelidir.

Tasarım Standartları/Kuralları.

Estetik kaygıyla kapatılacak yüzeyler için 

sarılıcı ve hızlı büyüyen bitki türlerinden 

yararlanılmalıdır. Binaların sağır duvarları 

ve bahçe duvarları yeşil duvar olarak 

tanımlanabilir. Bu anlamda özellikle kamusal 

mekânlarda uygulanacak dikey bahçelerle 

kolay dönüştürülebilirlik desteklenerek, 

bağımsız tasarımlar yapılabilir.

Hem alanı verimli kullanmak hem de ürün 

elde etmek istendiğinde, yörenin geleneksel 

ürünleri tercih edilmelidir. Teraslar, balkonlar 

ve çardakların üzerinde üzüm asmaları 

kullanılabilir. Duvar yüzeylerinde sebze ve şifalı 

otlar yetiştirilebilir.

• •

•

•

•
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Biyoçeşitlilik

Tasarım Hedefleri.

Mevcut doğal değerlerin korunması ve 

geliştirilmesi öncelik olmalıdır. 

Biyoçeşitlilik, flora ve fauna habitatı, 

enerji tasarrufu ve mikroiklim değerlerinin 

geliştirilmesi; yaban hayatıyla bağlantının 

koparılmadan tasarıma entegre edilmesi 

prensip edinilmelidir.

 

Tasarım Standartları/Kuralları.

Biyolojik çeşitliliğin oluşması zaman alırken 

yitirilmesi ise kolay olduğundan, alanda 

mevcut olan biyolojik çeşitlilik analiz edilmeli; 

yerel türlerin devamlılığı sağlanmalıdır.

Bir yandan alanın doğal vejetasyon yapısı ve 

ekolojisi korunurken, diğer yandan ortamın 

bakımsız ve güvensiz hissettirmesine neden 

olunmamalı; bakım ve koruma çalışmaları 

planlanmalıdır. 

Floradaki çeşitlilik faunanın da çeşitlenmesine 

sebep olacağından, farklı tür ve formdaki 

ağaç, çalı, yerörtücü bitkiler kullanılarak, 

habitat çeşitliliği yaratılmalı; farklı hayvanlara 

ve böceklere  (kuşlar, kelebekler vb.) yaşam 

ortamı sağlanmalıdır. 

Alanın çevresel öneminin vurgulanması için 

bir eğitim aracı ve araştırma kaynağı olarak 

kullanımına dair fırsatlar düşünülmelidir (örn. 

çocuklar için biyolojik çeşitliliği tanıtıcı oyunlar 

vb. uygulamalar).

• •

•

•

•

•
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3.3.3 Kent Mobilyaları

Kazım Özalp Sokak ve Odak Kültür Alanı’nda 

tanımlanacak her türlü kent mobilyasında trendler 

veya estetik görünümden ziyade performatif 

ve sürdürülebilir niteliklerine göre malzeme 

seçimi yapılmalıdır. Tasarımlarda kullanılacak 

malzemeler bu anlamda dayanıklılığına, bakım 

ve geri dönüştürülebilirlik özelliklerine, enerji 

kullanımlarına ve tüketim profiline göre ihtiyaca 

bağlı teknoloji destekli ama doğa dostu öncelikli 

belirlenmelidir.
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Oturma Elemanları

Tasarım Hedefleri.

Oturma elemanlarında, işlevlerin doğru 

malzeme, form, doku ve tanımlı bir peyzajla 

birlikte geliştirilerek yeni deneyim alanları 

oluşturulmalıdır.

Oturma elemanları, konumlandığı alanda 

işlevselliği ve tasarımındaki netliğiyle ön 

planda olmalıdır. Kullanıcılar tarafından kolay 

anlaşılmalı ve benimsenmelidir.

Oturma elemanları, özellikle halka açık yoğun 

alanlarda yaya hareketini engellemeyecek 

şekilde konumlandırılmalıdır.

Oturma elemanları, görsel çekiciliği artırarak 

kullanıldıkları alanlara estetik değer katmalıdır.

Çerçevelenmiş - yarı geçirgen - aidiyet 

noktalarıyla mahalle sakinlerinin ortak 

kullanımında sınırı çizilmemişlik - dağınıklık - 

müdahaleye açıklık etkisi hafifletilmelidir.

Sokakların kesişim noktasında bulunan 

köşe parsellerde, her taraftan görünürlük 

ve ulaşılabilirlik potansiyeli göz önünde 

bulundurularak, akışı bozmayacak bir 

yaklaşım tasarımda önceliği oluşturmalıdır. Bu 

yaklaşımla, boşluklu ve hafif tasarımlarla dolu-

boş dengesi sağlanabilir. Özellikle kütlesel 

veya kapalı tasarımlardan uzak durmak, ihtiyaç 

duyulan geçirgenliği destekleyecektir.

Arazideki kot farkları oturma elemanlarında 

katmanlı kullanıma imkân vererek, insanları 

bir araya getiren toplanma alanı potansiyeline 

çevrilebilir. 

Tasarım Standartları/Kuralları.

Yüksek kaliteli, dayanıklı malzeme kullanımıyla 

tasarlanacak oturma elemanlarında bakım, 

güvenlik ve konfor öncelikli hususlar olmalıdır.

Kullanılacak malzemeler Balıkesir iklim 

şartlarına uygun olmalı; malzeme seçiminde 

ahşap, paslanmaz çelik, alüminyum tercih 

edilmelidir.

Oturma elemanları, tanımlandıkları alan içinde 

sabit olarak kullanılmalı, taşınmamalıdır. Bu 

anlamda alana yerleşim doğru planlanmalıdır.

Oturma elemanlarının zemine tespit edileceği 

alanlarda uygulanacak yer döşemelerinde 

minimum engelsiz yaya kullanımı düşünülmeli 

ve detaylar buna göre seçilmelidir.

Alanda kullanılacak oturma elemanları için 

yükseklik 42 cm., derinlik 49 cm. ve genişlik 

220 cm. ölçüleriyle tek bir birim tanımı 

getirilerek bir standart oluşturulabilir.

Boş parsellerin sosyalleşme mekânlarına 

dönüşme potansiyelinin yüksek olduğu 

alanlarda (bkz. K
M-02

 Karakter Alanı), açık 

havada yapılabilecek her türlü aktivite için 

buluşma noktalarının tanımlanması mümkün 

olacağından, oturma elemanlarının varlığı 

ayrıca önem taşımaktadır.

Oturma elemanlarında, sırtlık veya kolçak 

kullanım yüzeyleri ile aydınlatma detayı 

eklenmesi ihtiyacı tamamlama amacını 

taşıyacaktır. Detaylar, ihtiyaçlar değiştikçe 

kolayca uygulanabilir ve onarılabilir olma 

özelliklerine göre belirlenmelidir. 

• •

•

•

•

•

•

-

•

•

•

•

•

•
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Oturma elemanlarının teknolojiyle 

desteklenerek kullanım sürelerinin 

artırılması sağlanmalıdır.

Kentsel tarım alanı olarak kullanım 

potansiyeli yüksek mikroiklim park ve 

bahçelerinde (bkz. K
M-02

 Karakter Alanı), 

mahalle sakinlerinin bahçecilik aktiviteleri 

esnasında dinlenme amaçlı kullanabilecekleri 

oturma elemanlarında, form netliği tasarım 

yaklaşımında önceliği oluşturmalıdır. Bu 

tür alanlarda kolçak ve sırtlık tercihi ikinci 

planda olacak şekilde özellikle dayanıklı, 

kolay temizlenebilir malzeme kullanımıyla 

her kullanıcıya uygun yükseklikte oturma 

elemanları tanımlanmalıdır.

Bölge florasına uygun türlerle üretimin mümkün 

olacağı, meyve ağaçlarıyla canlandırılabilecek 

alanlarda, oturma elemanlarının sadece 

işlevsel öncelikli tanımlanması, tasarımların 

anlaşılır olmasını sağlayarak kullanıcılar 

tarafından hızlı benimsenmesini mümkün 

kılacaktır.

Çocuklarla ortak kullanıma imkân verecek 

potansiyele sahip mikroiklim park ve 

bahçelerinde (bkz. K
M-02

 Karakter Alanı), 

ebeveynlerin alanda bulundukları süre içinde 

teknolojik anlamda ihtiyaçlarını karşılayacak, 

Wi-Fi, USB bağlantı, kablosuz şarj etme 

ve LED aydınlatma olanakları ile internet 

bağlantısını karşılayarak günceli yakalayan 

altyapıyla düşünülecek oturma elemanları, 

tasarım yaklaşımında önceliği oluşturmalıdır. 

Çocukların park kullanımı süresinin 

belirsizliğine bağlı, yapısal olarak özellikle 

sırtlık ve alternatif kullanım sağlayacak kolçak 

eklenmesiyle daha uzun süre kullanılabilir 

oturma elemanları alana eklenebilir. 

Yapılabilecek eklemelerle kullanıcıların zaman 

içinde ihtiyaç duyabilecekleri değişimlere 

uyum sağlayabilecek imkâna sahip bu 

elemanların düşünülmesi, alanı daha verimli 

kullanmayı sağlayacaktır. Kullanıcı yaş 

aralığının belirsizliğine, elemanları kullanım 

hassasiyetlerine bağlı olarak dayanıklı 

malzeme kullanımı bu alanlarda öncelik olarak 

ele alınmalıdır.

İçerisinde pek çok farklı aktiviteyi 

gerçekleştirebilme potansiyeline sahip 

mikroiklim park ve bahçelerinde (bkz. K
M-02

 

Karakter Alanı), mahalle sakinlerini bir araya 

getirici nitelikte oturma elemanları tercih 

edilmelidir. Bu anlamda alanı parsellere 

ayırarak tanımlamak, işlevselliği destekleyici 

bir yöntem olarak tasarım yaklaşımında önceliği 

oluşturmalıdır. Bir çatı altında toplanma, 

dinlenme, iletişim kurup sosyalleşebilme ya 

da toprakla temas edebilme imkânları sunan 

alanlarda hem geleneksel çözümler hem 

de güncel teknolojiler destekli tasarımlar 

kullanılmalıdır. Toparlanma elemanları 

tanımlanırken fiziksel hava koşulları ve gece-

gündüz farkları dikkate alınırsa alanın kullanım 

konforunun artırılması mümkün olacaktır.

•

•

•

•

-
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Pazar yeri ve çevresinde (bkz. K
M-03 

Karakter 

Alanı), hem alışveriş sırasında hem de 

sonrasında mahalle sakinlerinin kullanımına 

açılma potansiyeliyle alan, araç parkından 

arındırılmalıdır. Yol kenarı mevcut alçak 

duvarlar üzerine eklenecek yüzeylerin 

oturma alanları olarak kullanımıyla araç parkı 

fiziksel olmayan sınırlarla tanımlanabilir. Bu 

sayede araçların duvar dibine yanaşmaları 

engellenecektir.

Yine pazar yeri ve çevresinde hareketli 

ve taşınabilir oturma elemanı kullanımı 

düşünülmemelidir. Sınırlar dikkate alınarak 

alanın kenar ve köşe noktaları oturma 

yüzeylerine dönüştürülerek merkezde farklı 

işlevleri tanımlayacak boşluklar bırakılmalıdır.

Köşe mikroiklim park ve bahçelerinde  

(bkz. K
M-03

 Karakter Alanı), geçirgenliği 

etkilemeyecek şekilde güncel ihtiyaçlara 

bağlı olarak teknolojinin entegre edilebileceği 

tasarımların kullanılması, alan kullanım süresini 

artırarak sosyal hayatı canlı tutacaktır. Alanda 

bulunan tek bir cepheye sırtını dayayarak 

tanımlanabilecek oturma elemanlarında 

fiziksel hava şartları da düşünüldüğünde, çatı 

örtüsü kullanımıyla 3 boyutlu mekân hissi 

artırılabilir.

Oldukça aktif olarak kullanılan Zağnos Paşa 

Meydanı’nda (bkz. K
M-01

 Karakter Alanı) 

tanımlanacak oturma elemanlarında sırtlık 

ve kolçak önceliğiyle herkes tarafından 

kullanılabilirlik ve dayanıklılık ön planda 

tutulmalıdır.

•

•

•

•

Eğimli arazi yapısıyla katmanlı kullanıma imkân 

veren mikroiklim park ve bahçelerinde mahalle 

sakinlerinin kutlamalar, sokak etkinlikleri, 

müzik dinletileri, film izleme vb. aktiviteleri 

esnasında yararlanabilecekleri oturma 

elemanlarında, amfi oturum düzeni tasarım 

yaklaşımında önceliği oluşturmalıdır. Bu amfi 

yaklaşımlı kullanımla alanın, çevresindeki 

kullanım şekillerinden farklı olarak topluluk 

iletişimini güçlendirici avantajlar sunmasına 

olanak sağlanacaktır. Yaşatılmak istenen 

mahalle kültürü için tanımlı bir alan sunulmalıdır.

•



268



269



270



271



272



273

Yönlendirme ve Bilgilendirme Elemanları

Tasarım Hedefleri.

Yol bulma temel işlevine ek olarak doğru 

yere konumlandırılmış, işlevine göre 

ölçeklendirilerek çevresine orantılı tasarlanmış 

bir eleman, sokak ve boşlukların hiyerarşisini 

güçlendirir; mahallede oluşturulmak istenen 

atmosfer etkisine katkıda bulunur. Bu sebeple 

anlaşılır ve takip edilebilir kullanım ortamını 

oluşturmak için okunabilir yönlendirme 

sistemleri tanımlanmalıdır.

İnsanların birbirleriyle ve çevreyle olan 

ilişkilerini düzenleyerek bilgi akışını 

netleştirmek öncelikli tasarım yaklaşımını 

oluşturmalıdır.

Yönlendirme ve bilgilendirme elemanları, 

çevredeki kullanımları rahatsız etmemelidir. 

Sokak manzarasını görsel olarak karmaşaya 

sürüklemeyecek şekilde tasarlanmalıdır.

Tasarım Standartları/Kuralları.

Yönlendirme ve bilgilendirme elemanlarında 

malzeme, renk, tipografi ve ikonografik form 

kullanımında grafik tasarım doğru ifade 

edilmelidir. Alan genelindeki diğer donatılarla 

ve çevreyle yükseklik, ölçek, oran, renk ve 

malzeme anlamında uyumlu olmalıdır.

Yönlendirme ve bilgilendirme elemanlarının 

bina cephelerine temas etmemesi, öncelikli 

tasarım yaklaşımını oluşturmalıdır. Alan 

genelinde yaya ve araç sirkülasyonuna bağlı 

belirli noktalara tanımlanacak elemanlar her iki 

kullanıcı grubu için de okunur olmalıdır.

Yönlendirme ve bilgilendirme elemanlarında 

karekod uygulamalarıyla etkinlik bilgilerine, 

alana ait iletilmek istenen verilere, haberlere, 

gezi rotalarına ulaşım sağlanabilir. Bu işlevi 

yerine getiren elemanların bakımının kolay 

olması ve güncelliğini koruması sağlanmalıdır.

Yönlendirme ve bilgilendirme elemanlarının 

formları, karakterleri ve malzemeleri, 

atıfta bulundukları ‘şey’in kimliğiyle 

ilişkilendirilmelidir. Ayrıntı düzeyleri ve oranları 

sokakla dengelenmelidir.

Yönlendirme ve bilgilendirme elemanları 

yüksek kaliteli, dayanıklı malzemelerden 

yapılmalı ve gerektiğinde onarımları kolay 

olacak detaylarla çözülmelidir. Bu yaklaşımla 

ahşap, paslanmaz çelik, alüminyum tercih 

edilmelidir.

• •

•

•

•

•

•

•
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Tarihi mirası koruyarak kültür rotasının 

deneyimlenmesini mümkün kılacak 

yönlendirme ve bilgilendirme elemanlarında 

ortak bir tasarım dili kullanılmalıdır. Örneğin 

ahşap malzeme dikme strüktürle tanımlanarak, 

taşınması gereken durumlarda mobilite imkânı 

sunacak basit bir detayla zemine bağlanabilen 

elemanlar sayesinde yönleriyle birlikte 

sokak isimleri yer alırken kullanıldıkları alana 

bağlı olarak harita, karekod uygulamasıyla 

bilgilendirme işlevleri karşılanabilir.

Özellikle öne çıkarılmak istenen alanlar için 

taşıyıcı direkler üzerine kadraj noktaları 

eklenerek küçük ölçekte özelleştirilme 

yapılabilir. Bunun yanında zemine tüm 

yüzeyiyle oturan elemanlarla daha büyük 

ölçekte yönlendirme mümkün olabilir. Örneğin 

Zağnos Paşa Cami’ne bakacak şekilde 

konumlandırılacak kadraj elemanıyla hem 

odak belirlenebilir hem de odakla ilgili gerekli 

bilgilendirme yapılabilir.

•

•
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Sınır Elemanları

Tasarım Hedefleri.

Alanları tanımlı hâle getirirken, çevreyle 

ilişkilerin kontrol altına alınmasını sağlamak 

ve kullanılacak elemanlarda estetik değeri 

korumak öncelikli tasarım yaklaşımını 

oluşturmalıdır.

Alan kullanıcıları arasında farklı yaş gruplarının 

olduğu düşünülerek işlevlere bağlı olarak 

elemanların yüksekliği ve malzemesi evrensel 

tasarım ilkelerine göre tanımlanmalıdır.

Merak uyandırarak alana çekim sağlanması 

amaçlanan alanlarda kullanılacak sınır 

elemanları, bunu destekler nitelikte ve 

dikkati dağıtmayacak net bir tasarımla 

oluşturulmalıdır.

Tasarım Standartları/Kuralları.

Seçilen malzeme fiziksel hava şartlarına 

karşı dayanıklı ve bakımı kolay olmalıdır. Bu 

yaklaşımla ahşap, paslanmaz çelik, alüminyum 

tercih edilmelidir.

Sınır elemanları bitkilendirmeyle 

desteklenebileceği gibi bazı geçirimli alanlarda 

sadece çalılarla sağlanmalıdır.  

Bahçecilik aktivitelerinin yapılacağı mikroiklim 

park ve bahçelerindeki sınır elemanlarında 

(bkz. K
M-02

 Karakter Alanı), dışarıdan 

içerinin algılanabilir olması öncelikli tasarım 

yaklaşımını oluşturmalıdır. Tanımlanacak sınır 

elemanlarında boşluklu, geçirgen bir tasarım 

düşünülmelidir.

• •

•

•

•

•



Fotoğraf 17. Milli Kuvetler Caddesi. (Balıkesir Büyükşehir Belediyesi arşivi, 2022)
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Bisiklet Park Elemanları

Tasarım Hedefleri.

Bisiklet kullanımını teşvik etmeye yönelik 

olarak bisiklet park elemanlarını görülebilir 

ve ulaşılabilir hâle getirme, öncelikli tasarım 

yaklaşımını oluşturmalıdır.

Bisiklet park elemanlarına entegre, dinlenme 

ve sosyalleşme olanaklarına imkân veren 

oturma elemanlarıyla tasarımda bütünsellik 

sağlanmalıdır.

Bisiklet ve araç trafiği için güvenli yollar 

sağlayan açık bir hiyerarşiyle sokaklar, yollar 

ve erişim noktaları ağı oluşturulmalıdır. Bu 

sayede komşu mahallelerle güvenli ve çekici 

bağlantılar kurma imkânı sağlanabilir.

Yaşam alanına yalnızca arabayla erişme 

bağımlılığını azaltmak için geniş kapsamda 

yaya ve bisiklet yolu bağlantılarına daha fazla 

vurgu yapılmalıdır.

Bisikletlerin ve yayaların alana giriş noktalarının 

ve rotalarının net olarak belirlenmesi, 

kullanımda sürekliliği sağlayacaktır. 

Güvenle yürünebilir, yaya dostu bir ortamın 

oluşturulmasıyla araçlar ile yayalar arasındaki 

çatışmalar en aza indirilmelidir.

Bisiklet parklarında güneş enerjisiyle çalışan 

şarj ünitelerinin bulunması düşünülmelidir.

Başta akülü engelli araçları olmak üzere 

scooter vb. kullanımına imkân verilmelidir.

Tasarım Standartları/Kuralları.

Bisiklet park elemanlarında malzeme 

seçiminde ahşap, paslanmaz çelik, demir, 

alüminyum tercih edilmelidir.

Yaya önceliğiyle araç kullanımının azaltılması 

hedeflenerek, bisiklet park elemanlarının 

genel dokudan farklı bir renk ve malzemeyle 

tanımlanması öncelikli tasarım yaklaşımını 

oluşturmalıdır. Düz satıhta herkes tarafından 

erişilebilirlik sağlanmalıdır. Bisiklet parkı için 

levha büküm, tek parça ve ihtiyaç hâinde 

çift taraflı kullanılabilecek bir eleman tercih 

edilebilir. Alandaki kullanım farklılığına bağlı 

olarak, bisiklet park elemanı aynı zamanda  

oturma ihtiyacını da karşılayabilir.

• •

•

•

•

•

•

•

•
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Atık Kutuları

Tasarım Hedefleri.

Doğru noktalara yeterli sayıda geri dönüşüm 

elemanının tanımlanmasıyla çevreye 

duyarlılığın artırılması öncelikli tasarım 

yaklaşımını oluşturmalıdır.

Sokaklarda yol veya kaldırım üzerinde kullanılan 

modüler tekerlekli çöp konteynırlarına öneri 

olarak mevcutta oluşturulmuş özel cepler 

içinde yerleri tanımlama yöntemi devam 

ettirilmelidir. Mümkün olan noktalarda yer 

altı konteynır kullanımı tercih edilmelidir. Bu 

sayede modüler tekerlekli çöp konteynerlerinin 

oluşturduğu dağınıklık hafifletilecektir.

Tasarım Standartları/Kuralları.

Tek tip malzeme kullanımıyla işlevsellik ön 

plana çıkarılmalıdır.

Seçilecek malzeme dayanıklı, kolay 

temizlenebilir ve bakımı kolay detaylarla 

tanımlanmalıdır. Bu yaklaşımla ahşap, 

paslanmaz çelik, alüminyum tercih edilmelidir.

Atık kutuları, şekil ve malzeme yönünden 

olduğu kadar boyut açısından da çevreye 

uygun olmalıdır. Herkes tarafından ulaşılabilir 

yükseklikte düşünülmeli ve çift yönlü kullanıma 

imkân tanımalıdır.   

Çöp konteynırları belirli noktalarda yerin altına 

alınmalı; küçük el çöpleriyle geri dönüşüm için 

ise net çizgilere sahip alüminyum ve ahşap 

malzeme ağırlıklı tasarımlar tercih edilmelidir.  

• •

•

•

•

•
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Kiosklar

Tasarım Hedefleri.

Sosyal hayatı canlandıracak mahalle arası 

toplanma alanları tanımlanırken satış birimiyle 

ihtiyaçlar karşılanmalıdır. Gazete, dergi, 

yiyecek-içecek satışıyla tanımlanan birim 

vasıtasıyla sosyalleşmeyi destekleyerek alan 

kullanım süresini uzatmak öncelikli tasarım 

yaklaşımını oluşturmalıdır.

Bilgisayar, multimedya ve internet sistemlerini 

içeren bilgilendirme ve hizmet amaçlı kullanım 

alternatifi sunan kiosklarda, yeterli donanım 

sağlanmalıdır.  

Tasarım Standartları/Kuralları.

Kiosklar, herkes tarafından ulaşılabilir olmalı; 

kullanımı anlaşılabilir kılınmalıdır.

Kiosklar, bilgi akışını 7 gün 24 saat açık ve 

ücretsiz bir şekilde sağlayabilecek teknolojiyle 

donatılmalı; altyapı sistemi buna göre 

hazırlanmalıdır.

Fiziksel iklim şartlarına dayanıklı malzeme 

kullanımıyla kioskların bakım kolaylığı 

düşünülmelidir. Bu yaklaşımla ahşap, 

paslanmaz çelik, alüminyum tercih edilmelidir.

Sokakların kesişim noktasında bulunan 

mikroiklim park ve bahçelerinde (bkz. K
M-02 

Karakter Alanı), mahalle sakinlerinin bir araya 

gelerek bir şeyler yiyip-içebilecekleri, küçük 

ihtiyaçlarını satın alabilecekleri birimler ve 

etrafında tanımlanacak oturma elemanlarıyla 

odak alanlar oluşturulabilir. Alana özel 

aydınlatmalarla gece-gündüz güvenli ve 

sürdürülebilir kullanım desteklenerek, tanımlı-

canlı-davetkâr köşeler tasarlanabilir.

• •

•

•

•

•
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Toplu Taşıma Durakları

Tasarım Hedefleri.

Durağın yerini belirtmek ve yolcuları beklerken 

maruz kalacakları etkilerden korumak öncelikli 

tasarım yaklaşımını oluşturmalıdır.

Otobüs durakları işlevselliğiyle ön planda 

olmalıdır ve yeterince aydınlatılmalıdır.

Tasarım Standartları/Kuralları.

Otobüs duraklarının konumu rüzgâr yönüne 

kapalı olmalıdır.

Otobüs durakları özellikle kavşak noktalarından 

uygun bir uzaklıkta konumlandırılmalıdır.

Otobüs durak boyutları belirlenirken kullanıcı 

sayısı ve bekleme süresi dikkate alınmalıdır.

Otobüs duraklarının malzeme seçiminde 

ahşap, kırılmaz cam, paslanmaz çelik, 

alüminyum tercih edilmelidir.

Otobüs duraklarında görüş açısının doğru 

tanımlanmasıyla alanı rahat kullanım imkânı 

sunulmalıdır.

• •

•

•

•

•

•
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Aydınlatma

Tasarım Hedefleri.

Yaya güvenliği, konforu ve aydınlatma 

elemanının çevresiyle uyumu için enerji verimi 

öncelikli ışık kirliliğini minimuma indirerek 

sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamak, 

öncelikli tasarım yaklaşımını oluşturmalıdır.

Açıktan geçen kablolara ve direklere iliştirilmiş 

armatür kullanımından vazgeçilerek daha 

güvenli ve işlevselliği yanında estetik değeriyle 

de dikkat çekecek aydınlatma sistemleri 

düşünülmelidir.

Enerji verimli armatür kullanımıyla tasarlanan 

aydınlatma elemanlarıyla daha sürdürülebilir 

bir kalkınmaya katkı sağlanmalıdır.

Tasarım Standartları/Kuralları.

Doğru peyzajla ve yükseklikle yeniden ele 

alınması gereken bahçe duvarları üzerine, 

sokak aydınlatmasıyla uyumlu elemanlar 

eklenebilir. Tanımlanacak tasarımların 

alanlara kimlik kazandırması yönünde öncelik 

verilmelidir.

Artırılacak yeşil alanlarda yeni 

bitkilendirmelerin içine, yaya yollarının 

kenarlarına bollard alçak LED aydınlatmalar 

eklenerek homojen bir etki oluşturulabilir. 

Geceleri rahat ve güvenli yaya faaliyetleri 

teşvik edilmelidir.

Aydınlatma armatürleri, ışığın doğrudan 

gökyüzüne yönlenmesini veya yerleşim 

alanlarına girmesini en aza indirecek şekilde 

tanımlanmalıdır.

Güvenlik aydınlatma armatürleri, otopark veya 

yürüme yolu aydınlatma armatürlerinin yerine 

kullanılmamalıdır.

Üstten ve alttan gelen sokakları tanımlayacak 

şekilde parsel uç noktalarında, çift yönlü 

LED çevre dostu armatürlü boylu aydınlatma 

kullanımı öncelikli tasarım yaklaşımını 

oluşturmalıdır.

• •

•

•

•

•

•

•
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Mama Kabı

Tasarım Hedefleri.

Kullanımı kolaylaştıran anlaşılır form tercihi 

öncelikli tasarım yaklaşımını oluşturmalıdır.

Sokak manzarasında görüntü kirliliğine neden 

olmayacak ve yaya geçişini engellemeyecek 

şekilde mevcutta yer alan ağaç, direk, duvar 

vb. yüzeylere eklenerek tanımlanmalıdır. 

Tasarım Standartları/Kuralları.

Mama kapları, basit detaylar ve kolay ulaşılabilir 

malzeme kullanımı ile ekonomik-sürdürülebilir 

şekilde tanımlanmalıdır.

Hayvanların güvenliğini tehdit edecek detaylar 

ve malzeme kullanılmamalıdır. 

Mama kapları, mama ve su değişiminin-

takviyesinin kolay ve hızlı yapılmasına imkan 

verecek noktalara yerleştirilmelidir. 

Mama ve su kapları düzenli temizlemeye imkan 

veren birleşim detaylarına sahip olmalıdır.

• •

•

•

•

•
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Sergileme Elemanları

Tasarım Hedefleri.

Sergileme elemanları, alan genelindeki diğer 

donatılar ile yükseklik, oran ve malzeme 

anlamında uyumlu olmalıdır.

Sergileme elemanlarının dışarıdan herhangi 

bir destek almadan ayakta durabilecek şekilde 

tanımlanması öncelikli tasarım yaklaşımını 

oluşturmalıdır. 

Alan genelinde yaya sirkülasyonuna bağlı 

belirli noktalara tanımlanacak elemanlar her iki 

yönden de kullanılabilir olmalıdır. 

Tasarım Standartları/Kuralları.

Sergileme elemanları yüksek kaliteli, fiziksel 

çevre koşullarına dayanıklı malzemeden 

yapılmalı ve gerektiğinde onarımları kolay 

olacak detaylarla çözülmelidir.

Rüzgâr faktörü göz önünde bulundurulmalı, 

sergileme elemanının denge korunumunda 

gerekli önlemler alınmalıdır. 

Geçici sergilerin düzenlenmesine imkân 

verecek elemanların sökülüp-takılır olmaları ile 

taşınabilirlik desteklenmelidir.

• •

•

•

•

•



Fotoğraf 18. Urban Jungle mural çalışması. (Flickr. @Memoriam: Milo Baumgartner)
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Kamusal Sanat

Kamusal (mekânda) sanat, sanatı gündelik 

hayatın merkezine yerleştiren, çağdaş sanatın 

özgürleşmiş ve yere özgüleşmiş bir biçimidir; 

kamusal yaşamdan ayrı düşünülemez. Temel 

amacı, kentsel mekânda estetik bir biçimde 

objeleri ve olayları harekete geçirmek suretiyle bir 

anlam yaratmak olan sosyal bir pratiktir. Kültür-

sanatta katılmcı yaklaşımlardan ve yaratıcı yeni 

yöntemlerden biri olan kamusal sanat, sanatçının 

planlama ve tasarım süreçlerine dahil edilerek farklı 

disiplinlerin birlikte çalışmalarıyla mekân kalitesini 

artırmanın etkili bir yolu olarak vurgulanır. Kamusal 

sanatı yeni gelişme alanlarında ve yatırımlarda göz 

önünde bulundurmak, kent mobilyalarını bu gözle 

değerlendirmek ve hatta çeşitli altyapı projelerinde 

kamusal sanat ürünlerine yer vermek tavsiye edilir.

Kentin tarihi ve kültürel mirasının parçası 

kamusal açık alan destinasyonlarında kamusal 

sanat politikasının geliştirilmesi, aynı zamanda, 

kent peyzajının tamamlayıcısı rolüyle de önem 

arz eder. Planlama ve tasarım disiplinleri için 

fiziksel, ekonomik ve sosyo-kültürel bir değişimi 

/ dönüşümü / iyileştirmeyi tetikleyici olmasının 

yanı sıra mekân hissini ve aidiyet duygusunu 

güçlendirmek, tasarım kalitesini artırmak, var 

olan kültüre sahip çıkmak veya yeni imaj ve kültür 

oluşumuna katkı sağlamak için öncelikli müdahale 

araçlarından biridir. Toplulukların tarihini ve 

çeşitliliğini yansıtmak için anlamsal bir estetiğin 

oluşmasını ve kültürel canlılığı besleyen sanat 

ögeleri veya uygulamaları; yer aldığı destinasyon 

noktalarını daha da görünür kılarken, kamusal 

geçiş hakkını kuvvetlendirecek alanları yaya 

hareketine açar.

Rehber İlkeler.

Kamusal sanat, mahalle kimliğini 

desteklemenin etkili bir yolu olması nedeniyle 

gerçekleştirildiği alandaki topluluğun tarihini 

ve kimliğini yansıtmalıdır.

Yere özel ve topluluk kimliğinin oluşumunda 

belirleyici olan tarihi ve kültürel olayların 

keşfedilmesini sağlayan kamusal sanat, 

erişilebilir ve engelsiz olmalıdır.

Demokratik ve eşitlikçi olması özellikleriyle 

kamusal sanat, farklı kamusallıkların 

yaratılmasına fırsat tanımalıdır.

Kamusal sanatla yaratılan veya yeniden 

işlevlendirilen mekânlar, mahalle sakinlerinin 

kendilerini ifade edebilecekleri alanlar olarak 

kurgulanmalı ve tasarlanmalıdır.

Kamusal sanat uygulamasının sadece 

yapıldıktan sonraki teşhir süreci değil, yapım 

aşaması da hesaba katılarak “Ne, nereye, kimin 

için yerleştirilebilir?” sorularının yanıtları da 

önemsenmelidir.

Kamusal sanat ögesi, yaya mekânı olacak 

şekilde yerleştirilmelidir. Odak noktası işleviyle  

sürpriz karşılaşmalar sunabilmelidir.

Kamusal yapılar ve açık mekânlar, sanat 

uygulamaları için önemli potansiyellere 

sahiptir. Benzer bağlamda gerçekleştirilecek 

uygulamalar için kamusal sanat çevre 

düzenlemeleriyle birlikte ele alınmalıdır. Bu tür 

uygulamalarda, sanatın yere kimlik kazandırdığı 

kadar, yer de sanata anlam katmalıdır.

•

•

•

•

•

•

•
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Fotoğraf 19. Mural çalışması. (Pinterest)
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Aydınlatma direkleri, banklar ve benzeri 

kentsel açık mekân ögelerine sanat eserleri 

dahil edilebilir. 

Kentsel aydınlatma senaryolarından kamusal 

sanat içeriğiyle yararlanılabilir. İkonik veya 

alan döşeme niteliğinde tematik ve dönemsel 

aydınlatmalarla canlı kamusallıklar sağlanabilir.

Kamusal sanat uygulamaları vandalizme karşı 

dayanıklı ve az bakım gerektiren nitelikte 

olmalıdır.

Kamusal sanat iyi bir kentsel tasarım 

uygulamasının yerini alamaz. Tematik 

içeriğiyle uygun bir duvar sanatı uygulaması 

boş bir cephenin etkilerini anlamlı bir boyuta 

taşıyabilir, ancak zararlı tasarım özelliklerinin 

varlığını en aza indirmek için girişimlerde 

bulunulmamalıdır.

Mekânsal ve sosyo-kültürel etkilerinin 

yanı sıra yerel ekonomiyi canlandırmak ve 

istihdam yaratmak gibi ekonomik etkileri de 

olan kamusal sanatın, bir müdahale biçimi 

olarak soylulaştırmanın aracına dönüşmemesi 

için kararlara ve uygulamalara dikkatle 

yaklaşılmalıdır. 

Kamusal sanatın elde ediminde yerel 

sanatçıları desteklemek ve yaratıcılığı teşvik 

etmek için yarışmalar düzenlenmesi teşvik 

edilmelidir.

Yerel halk ve okullar tarafından kamusal sanat 

tasarımı için fırsatlar yaratılmalıdır.

•

•

•

•

•

•

•
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3.2.4 Genel Tabela Yönergeleri 

Rehber İlkeler.

Bütünleyici ve tamamlayıcı tabelalar, sokak 

peyzajının karakterine ve konumlandıkları 

binaların mimarisine katkıda bulunmalıdır.

Kimlik kazandırma ve kullanım tarifleme gibi 

temel işlevlerin yanı sıra, iyi bir tabela yerleşimi, 

binaların karakterini geliştirmeli, sokak ve 

boşlukların hiyerarşisini güçlendirmeli ve 

alanın/mahallenin ambiyansına katkıda 

bulunmalıdır.

Görsel bir karmaşanın oluşmaması için 

tabelalar gereğinden fazla olmamalı, minimum 

sayıda ve boyutta tasarlanmalıdır. 

Özellikle Zağnos Paşa Meydanı gibi tarihi ve 

turistik bir alanda tabelaların herkes tarafından 

anlaşılabilmesi önemlidir.

•

•

•

•
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Politika ve Uygulama

Tasarım Hedefleri.

Çevredeki konut kullanımını rahatsız etmeyen 

ve görsel estetiği bozmayan tabelalarla 

binalar ve her bir kullanım net bir şekilde 

tanımlanmalıdır.

Konumlandığı binanın mimarisinin görsel 

çekiciliğini artırmalıdır.

Kullanıcılar (hem araç sahipleri hem yayalar) 

tarafından kolay anlaşılabilir olmalıdır.

Tasarım Standartları/Kuralları.

Aks boyunca tüm tabelalar, Balıkesir 

Büyükşehir Belediyesi İlan, Reklam ve Tabela 

Yönetmeliği ve T. C. Karesi Belediyesi Ticari 

Tanıtım Tabela Yönetmeliği’nde belirtilen 

standartlara uygun olmalıdır.

Tabelalar ölçek, orantı, renk, malzeme ve 

aydınlatma seviyeleri açısından alan karakteri 

ve mimarisiyle uyumlu olmalı ve onları 

zenginleştirmelidir.

Tabelalar, temsil ettikleri faaliyeti ifade etmelidir.

Tabelalar yüksek kaliteli ve dayanıklı 

malzemelerden yapılmalıdır.

Tabelaların malzeme, renk, tipografi ve 

ikonografik form kullanımında grafik tasarım 

ve aydınlatma tasarımı kullanmalıdır.

Tabela aydınlatması, ilişkili olmadığı bitişik 

binaları aydınlatmayacak şekilde yapılmalıdır.

Tabela ve aydınlatma, yapısal tasarım 

ögeleridir. Bu nedenle tabela sahiplerinin logo, 

tema ve renk kullanımları mimari tasarımla 

birlikte düşünülmeli ve Yönergeyle ve belirtilen 

standartlarla uyumlu olmalıdır.

Tabelalar etrafındaki kullanımları rahatsız edici 

olmamalıdır.

Tabelalar, işlevleriyle ve konumlarıyla orantılı ve 

ölçeklendirilmek üzere tasarlanmış hiyerarşik 

bir sistemin veya bir bütünün parçası olmalıdır.

Aydınlatmanın gerekli olduğu durumlarda 

dolaylı ve harici ışık kaynakları tercih edilmelidir.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Konum

Tasarım Hedefleri.

Tabelalar, sokak peyzajını görsel 

olarak karmaşıklaştırmayacak biçimde 

düzenlenmelidir.

Tasarım Standartları/Kuralları.

Tabelalar, mimari detayları gizlemeyecek veya 

örtmeyecek şekilde yerleştirilmeli ve mimari 

tasarıma entegre edilmelidir.

Tabela yerleşimleri, sokak ağaçlarının ve 

yol üzerindeki diğer unsurların konumlarını 

dikkate almalıdır.

Tabelalar, binanın ayrılmaz ve aynı zamanda 

göze çarpan bir parçası olmalıdır.

Yeni binalar, tabelalar için uygun yerler 

sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır.

• •

•

•

•
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Tasarım 

Tasarım Hedefleri.

Aksın karakterine uyan ve mimariyi olumsuz 

etkilemeyen veya mimarinin güçlenmesini 

teşvik eden tabela tasarımları yapılmalıdır.

Tabelalar ve kullanılan malzemeler yapısal 

ve elektronik olarak yeni bir görünüme sahip 

olmalıdır.

Tabelalar, uygun şekilde ölçeklendirilmiş ve 

hem yayalar hem araç kullanıcıları açısından 

engel teşkil etmeyen biçimde tasarlanmalıdır.

Tasarım Standartları/Kuralları.

Tabela tasarımlarında renk, malzeme, 

boyut, biçim ve aydınlatma cephe tasarımını 

tamamlama amacını taşımalıdır.

Yapı, malzemeler, detaylandırma ve güç 

kaynakları tabela kurulum gereksinimleri 

göz önünde bulundurularak tasarlanmalı ve 

kullanıcıların tabela ihtiyaçları değiştikçe 

kolayca uyarlanabilir ve onarılabilir olmalıdır.

Ticari binalardaki tabelalar, bina cephesinin 

mevcut özellikleriyle uyumlu olmalıdır.

Tabelalarda kullanımın karakterini, aksın 

kimliğini ve binanın mimarisini yansıtmak/

güçlendirmek amacıyla 2 ve 3 boyutlu form 

ve ikonografik temsiller (aydınlatma, tipografi, 

renk, malzeme vb.) yaratıcı bir şekilde 

kullanılmalıdır.

Tabelalar, bina tasarımını/mimarisini 

tamamlayan uyumlu, kolay anlaşılır grafik 

temalar kullanılarak binanın karakterini 

oluşturmaya yardımcı olacak şekilde 

tasarlanmalıdır.

Zanaatkârlık sergileyen ve işletmenin kimliğine 

katkıda bulunan ayırt edici malzemeler 

kullanılmalıdır.

Kullanılacak malzemeler Balıkesir’in yerel iklim 

şartlarına uygun olmalıdır.

Tabelalarda kullanıcıyla açıkça iletişim kuran, 

basit ve yalın ifadeler kullanılmalıdır.

• •

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Tabela malzemeleri yüksek kaliteli, dayanıklı 

ve bakımı kolay olmalıdır.

Perakende vitrin alanlarında malzeme seçimi 

ve detaylandırma, bağlama uygun tabela 

türlerinin kurulumunu içermelidir.

Tabelaların harf stilleri (tipografileri) okunaklı 

olmalıdır. Basit ve iyi orantılı yazı tipleri tercih 

edilmelidir.

Tabela unsurları, aşırıya kaçmadan veya 

gereğinden fazla temaya maruz kalmadan 

aksın bir parçası olarak tanınabilir olmalıdır.

Tabelalar maksimum etki ve değer elde 

etmeli ve birbirini destekleyecek, bir bütün 

oluşturacak şekilde tasarlanmalıdır.

•

•

•

•

•
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Görünürlük ve Aydınlatma

Tasarım Hedefleri.

Okunabilirlik için tabelalar yeterli şekilde 

aydınlatılmalıdır. 

Aksın karakterini geliştiren aydınlatma tasarımı 

yapılmalıdır.

Tabela aydınlatmasının bulunduğu alanın 

işlevine uygun olması büyük önem taşımaktadır. 

Bir bölgede örneğin; bir meydan çevresindeki 

tabelalarda tek renk ışık uygulanmalı, 

vurgulama yapmak isteniyorsa farklı renk ışık 

miktarının sınırlı tutularak, özel aydınlatma 

tasarımından hareketle gerçekleştirilmelidir.

Enerji tüketimi minimum seviyede tutulmalıdır.

Tasarım Standartları/Kuralları.

Tabelalarda hareketli aydınlatma (yanıp sönen 

vb.) kullanımı yasak olmalıdır.

Herhangi bir aydınlatılmış tabelanın veya ışık 

kaynağının oryantasyonu, ışık geçişini ve 

parlamayı azaltmak için yönlendirilmeli veya 

korunmalıdır.

Tabela aydınlatmasının istendiği durumlarda 

tabela doğrudan arkadan aydınlatılmalı (halo) 

ve dış aydınlatma kaynakları tercih edilen 

aydınlatma seçeneği olmalıdır.

İçten aydınlatmalı tabelalar yerine tabelaya 

yönelik aydınlatmayla tabela yüzeyinin 

dışından aydınlatma tercih edilmelidir.

Işık seviyeleri, aks üzerindeki veya aynı 

cephedeki diğer tabelaları etkilememelidir.

Görsel etkilerini en aza indirmek için güç 

kaynakları ve kablolar gizlenmelidir.

Tabela aydınlatma kaynakları bina 

aydınlatmasıyla uyumlu olmalıdır.

• •

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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3.2.5 Ulaşım Ağları ve Bağlantılar

“Ulaşım ağı”, organik ulaşım kapsamında tüm 

ulaşım araçlarıyla birlikte yayalar başta olmak üzere 

motorlu taşıt kullanımlarının gerçekleştiği birbirine 

bağlı sokaklar ve caddelerin oluşturduğu yol 

sistemidir. Amaçlanan hedefler doğrultusunda yer 

ve etkinliklere ulaşmayı sağlayan ulaşım ağı, doğru 

organize edilmiş arazi kullanımıyla erişilebilirlikte 

yüksek kaliteyi yakalayabilir. Erişilebilirliği kuvvetli 

kılan iyi bir ulaşım ağı, tüm kentsel donatılara 

optimum sürelerde ulaşmayı sağlar ve kullanıcılar 

için yüksek okunaklığa, rahatlığa ve güvenlik 

seviyelerine sahiptir. Kentsel yaşamı destekleyen 

sokak aktiviteleri içinde özel araç otopark 

kullanımını azaltacak mikromobiliteye dayalı 

çözümler aktif açık kamusal mekân kullanımını da 

artıracaktır.

Anafartalar Caddesi ve pazar alanının aktif ve 

devamlılık arz eden bir ticari merkez niteliğinde 

olması yakın noktalarda özel ve ticari araç 

otoparkını önemli kılmaktadır. Otopark, ulaşım 

ağının bir parçasıdır; etkinliklere ve varış 

noktalarına yakın, uygun ve kısa süreli park etme 

imkânı sağlayan paralel park biçimi kullanılmalıdır.

Yol boyu parklar araç hızını azaltarak sürücü 

davranışını etkileyebilir. Yayalar ve hareketli 

trafik arasındaki tampon alanın bir parçası olarak 

sokaklarda ayrılan park yerleri, yayalara yönelik 

güvenliği sağlamak için trafik hızlarını yönetmeyi 

kolaylaştırması açısından önemli olmakla birlikte, 

yaya geçişleri açısından da bazı durumlarda sınır 

oluşturmaktadır. 

Temel Ögeler:

1. Kullanıcılar

Yaşayanlar: Sokakların temel kullanıcılarıdır. 

Sokaklar yaşayanların ulaşımının yanı sıra 

günlük hayatlarını geçirdikleri kamusal 

mekânlar olarak ele alınmalıdır. Bu nedenle 

daha cazip, kullanışlı ve kolay erişilir mekânlar 

hâline getirilmelidir.

Çalışanlar: Çalışma alanında çok sayıda 

işyeri ve ticarethane bulunmaktadır. Alan 

dışından çalışmak için gelenlerin bu birimlere 

kolay erişimleri sağlanmalıdır. Çalışanların 

oluşturduğu yoğunluk, hareketliliğin önemli bir 

parçasıdır.

Esnaf ve pazarcılar: Kentler aynı zamanda 

birer ticaret merkezidir. Kentte çoğunlukla 

perakende satış yapılmakla beraber, bazı 

dükkânlarda toptan ve perakende satış 

bir arada da yapılabilmektedir. Kent esnafı 

sokağı bir arayüz olarak kullanmakta, ürününü 

dükkânının önünde sergilemektedir. Bölgede 

semt pazarları da kurulmakta ve sokak 

hayatına canlılık katmaktadır.

Öğrenciler: Kent içi ulaşımda öğrenci 

hareketliliği önemli yoğunluklar 

oluşturmaktadır. Çalışma alanında bulunan 

okullara kolay ve güvenli erişim bu nedenle 

oldukça önemlidir.

Ziyaretçiler: Alanda potansiyel turizm odakları 

ile sosyal donatılar ve hizmetler bulunmaktadır. 

Bu hizmetlere mahalle sakinleri kadar 

ziyaretçilerin de erişimleri sağlanmalıdır.

•

•

•

•

•
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Sokak hayvanları: Tüm kentlerde kedi, köpek, 

kuş vb. hayvanlar sokaklara renk veren 

sakinlerdir.

2. Araçlar

Yaya: Ulaşım kurgusunun temelini yayalar 

oluşturmaktadır. Bu nedenle yaya öncelikli bir 

yaklaşım benimsenmelidir.

Bisiklet: Yaya ulaşımını destekleyen ve 

yaygınlaştırılması hedeflenen hafif ulaşım 

araçlarından biri olarak ele alınmalıdır.

Otomobil: Yaya zonları ve yavaş zonlarla 

kullanımı kısıtlanacak ulaşım aracıdır.

Otobüs ve minibüsler: Rotaları belirlenmiş toplu 

taşıma amaçlı kullanılan ulaşım araçlarıdır.

Yeni nesil ulaşım araçları: Kentlerin yenilikçi 

ve akıllı ulaşım araçlarına adapte olması ve bu 

araçların kentte kullanımının yaygınlaştırılması 

hedeflenmektedir. Bu sayede kentlerde ulaşım 

kaynaklı emisyonların düşürülmesine destek 

olunabilecektir.

Elektrikli bisikletler ve scooterlar: Günümüzde 

kent içinde kullanımı yaygınlaşan mikromobilite 

araçlarındandır. 

Yaşlı ve engellilere yönelik elektrikli araçlar: 

Günümüzde kent içinde fiziksel engelliler 

ve yaşlılar arasında kullanımı yaygınlaşan 

araçlardır.

•

•

•

•

•

•

•

•
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Ulaşım Ağları, Bağlantılar ve Araç Park Etme

Rehber İlkeler.

Motorlu araç, bisiklet, yaya ve scooter gibi 

birden fazla ulaşım modunu destekleyecek 

sokak ağı oluşturulmalıdır.

Alanda yaya, bisiklet ve araç trafiği için mantıklı 

ve güvenli yollar sağlayan net bir hiyerarşi 

ve sokaklar, caddeler ve erişim noktaları ağı 

oluşturulmalıdır.

Aksların bağlantılı sokaklarla ve bir üst ölçekte 

çevredeki komşuluk birimleriyle güvenli ve 

çekici bağlantıları kurulmalıdır.  

Yürünebilir, yaya dostu bir ortam yaratılmalı ve 

araçlar ile yayalar veya bisikletliler arasındaki 

çatışmalar en aza indirilmelidir.

Evrensel standartlara ve tasarım ilkelerine 

uygun olarak bisiklet kullanımıyla birlikte 

benzer nitelikte araç kullanımlarının gözetildiği, 

yer stabilizasyonu düzgün ve iyi aydınlatılmış 

yollar düzenlenmelidir.

Ulaşım modlarının tanımlanmasında hareket 

biçimiyle birlikte gün ve hafta içi - hafta sonu 

zaman dilimlerinin farklılıkları izlenmeli ve yol 

gösterici ilkelere bağlanmalıdır. 

Yayaların ve bisikletlilerin öngörülen hacminin 

yanı sıra, motorlu taşıt kullanım hacmi 

gözlemlenmeli ve uygun otopark ihtiyacı net 

bir şekilde tanımlanmalıdır. 

Ulaşım modlarının güvenli etkileşimi 

sağlanmalı; araç sürücüleri ve yayalar ile 

bisikletçiler arasında net görüş çizgileri 

tanımlanmalıdır. 

Mikromobilite (yaya, bisiklet, scooter) hareketi 

için yüksek esnekliğe ve güvenliğe sahip yol 

tahsisleri oluşturulmalı; bisiklet parklaması için 

de aynı kriterler gözetilmelidir.  

Sınırlandırılmış, düşük hızlı motorlu taşıt trafiğini 

gözeterek, mikromobiliteyle erişilebilirlik 

güvenli ve konforlu hâle getirilmelidir.

Trafiği sakinleştirecek uygulamalara yönelik 

sokak köşelerinde yaya kaldırımı uzantıları 

kullanılabileceği gibi peyzaj ögelerinden de 

yararlanılabilir. 

Yaya trafiğinin etkin hâle getirilmesinde arazi 

kullanımına dönük etkinlik düzeyleri dikkate 

alınmalıdır.

Evrensel tasarım standartları gözetilerek 

yayalar için özellikle taşıt ile paylaşılan alanlarda 

uygun mekânsal nitelikler değerlendirilmeli, 

kaldırım genişlikleri problemli noktalarda 

taşıt-yaya ortak yol kullanımına yönelik ulaşım 

kararları etkin olarak uygulamaya geçirilmelidir. 

Yaya ve motorsuz araçlar için yolların gelecekte 

olası gelişmelere uyumuna yönelik kullanıcı 

sayısıyla birlikte yol güvenliği izlenmelidir.

Sakinlerle ve kullanıcılarla, yol türleriyle 

ve konumlarıyla ilgili kullanıcı davranışı, 

ihtiyaçları ve tercihleri hakkında ayrıntılı veriler 

çıkarılmalıdır. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Fotoğraf 20. Anafartlar Caddesi.  (Balıkesir Büyükşehir Belediyesi arşivi, 2022)
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Motorlu Taşıt Trafiği

Tasarım Hedefleri.

Alanda yaya öncelikli bir ulaşım sistemi 

stratejik hedef olarak ele alındığından, motorlu 

taşıt trafiğinin mümkün olduğunca azaltılması 

ve yavaşlatılması önceliklenmelidir.

Alan içinde motorlu taşıt trafiği, kent içi transit 

trafik akışının değil mahallede yaşayanların 

günlük ihtiyaçları gözetilerek ele alınmalıdır. 

Bu bakımdan kullanıcı grupları arasında 

“yaşayanlar” önceliklendirilerek motorlu taşıt 

ağı düzenlemesi yapılmalıdır.

Alan içindeki motorlu taşıt kapasitesinin 

düşürülmesi hedeflenmelidir.

Tasarım Standartları/Kuralları.

Alanda genel bir ilke olarak araç trafiği 

mümkün oranda tek yönlü ve tek şeritli olarak 

yeniden kurgulanmalıdır. Bu doğrultuda alan 

bütününde motorlu taşıt ağı kurgusu Harita 

1’de gösterildiği şekilde önerilmektedir.

Alan içinde yollar kendi içinde bir hiyerarşi 

oluşturmalıdır (bkz. Yolların Hiyerarşisi):

Ana arterler: Alan çeperindeki mevcut 

kentsel çift yönlü bağlantılar (Edremit Cad., 

Anafartalar Cad., Ahmet Toprak Cad., Ali 

Hikmet Paşa Cad. 1. Sümer Sk.)

Mahalle omurgası: Mahalledeki trafiği ana 

arterlere bağlayan ana akslar (Kız Ortaokulu 

Sk., Dindiren Sk., Emir Sk.)

Ara bağlantılar: Dokunun içindeki trafiği 

mahalle omurgasına bağlayan ara 

bağlantılar.

Kılcal yollar. 

Işıklar ve tabelalar, alandaki trafik 

sirkülasyonunu uzağa yönlendirmeye yardımcı 

olacak biçimde yerleştirilmelidir.

Motorlu taşıtlar ile yaya ve mikromobilite 

dolaşımı arasındaki çatışmaları en aza 

indirecek düzenlemeler yapılmalıdır.

• •

•

-

-

-

•

•

•

•
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Her otopark alanının çevresinde 400m yarı çapında yürünerek erişilebilir etki 
alanı gösterilmektedir. Alan bütününde her noktadan en fazla 400 m uzaklıkta 
yağılandırımış otopark bulunmaktadır.
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Araç Otoparkları

Tasarım Hedefleri.

Alan içinde araç parklanması büyük oranda 

“çalışan” ve “ziyaretçi” kullanıcılar tarafından 

yaratılmaktadır. Alandaki sokaklar ise daha 

çok kent merkezindeki araç parkı ihtiyacına 

yönelik kullanılmaktadır. Bu bakımdan 

alanda temel bir tasarım hedefi olarak 

otopark alanının azaltılması hedeflenmelidir. 

Otopark planlaması, mahallede yaşayanların 

ihtiyacına yönelik yapılmalı, mevcut kapasite 

artırılmamalıdır.

Yer altı ve yapılandırılmış yer üstü otoparkı, 

alanda araç park yeri sağlamak için mümkün 

olduğunca pratik bir şekilde kullanılmalıdır. 

Yapılandırılmış otopark kapasitesi artırılmalıdır.

Motorlu taşıtlar için park etme alanları açıkça 

tanımlanmalı ve merkez mahalle bağlamına 

uyan otopark yapıları oluşturulmalıdır.

Bitişik binalarla, meydanlarla ve sokak 

peyzajlarıyla karakter ve kalite olarak uyumlu, 

zemin kat ticaret veya diğer yaya odaklı 

kullanımlar ve tasarımlarla etkinleştirilen 

otopark yapıları oluşturulmalıdır.

Otopark yapılarının yaya deneyimi ve sokak 

manzarası üzerindeki görsel ve fiziksel etkileri 

en aza indirilmelidir.

Yönlendirme ve erişilebilirlik için otopark 

alanları açıkça işaretlenmelidir.

Yer üstü otoparklarının görünürlüğü 

azaltılmalıdır.

Tasarım Standartları/Kuralları.

Yapılandırılmış otoparklar:

Alana dışarıdan gelen ziyaretçilerin 

yapılandırılmış otopark alanlarını kullanması 

amaçlanır. Alanın çeperlerinde mevcut otopark 

alanları korunmalı, kapasiteleri artırılmalıdır 

(bkz. Otopark Alanları).

Alan bütününden en yakın yapılandırılmış 

otoparka maks. 400 metre yürüme mesafesi 

bulunmalıdır (bkz. Otopark Alanları).

Alan içi ve çeperindeki yapılandırılmış 

otopark alanlarının tamamına yönelik gerekli 

yönlendirme tabelaları yerleştirilmelidir.

Yağmur suyunun drene edilmesine yönelik 

otopark biçimlenişi, peyzaj kararlarıyla birlikte 

değerlendirilmelidir. 

Yol üzeri paralel parklama:

Alan içinde yol boyunca paralel parklanma, 

“yaşayanların” otopark ihtiyacı ve alandaki 

geçici indirme-bindirme faaliyetleri gözetilerek 

hesaplanmalıdır.

Yol genişliğine, sokak kullanımına ve sokak 

karakterine göre değişen oranda yol üzeri 

otopark tipleri belirlenmelidir.

Yol genişliğine, sokak kullanımına ve sokak 

karakterine uygun olacak biçimde sokaklarda 

kaldırım kurbları oluşturularak, paralel park 

alanları tanımlı hâle getirilmelidir (bkz. Sokak 

Kurgusu).

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Otopark yapılarının sebep olabileceği araç 

gürültüsü ile egzoz kokularının bitişik sokaklar 

ve kamusal mekânlar üzerindeki etkisi en aza 

indirilmelidir.

Ticaret merkezlerine en yakın park yerlerinde 

zaman sınırlamasına uygun bir organizasyon 

oluşturulmalıdır.

Küçük dağıtım ve servis araçları için cadde 

üzerinde kontrollü park yerleri tahsis 

edilmelidir. (Servis alanlarının niteliğine ve 

dağılımına yönelik ilkelere Sokak Kurgusu 

başlığında yer verilmiştir.)

Yol boyu otoparkının bisiklet yollarına bitişik 

olduğu yerlerde, otomobil kapılarını açmak 

için bisiklet şeridinin genişliğine ve bisikletlinin 

güvenli bir şekilde geçmesine yönelik kesit 

standartları oluşturulmalıdır. Bu noktada 

önemli olan, sürücü ve bisikletçi arasında 

yakın mekân kullanımına dair farkındalığın 

sağlanmasıdır. 

•

•

•

•
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Bisiklet ve Diğer Mikromobilite Araçları

Tasarım Hedefleri.

Bisiklet ve son dönemlerde kullanımı 

yaygınlaşan ve ilgili yönetmeliğin yayımladığı 

scooter gibi benzer nitelikteki araç türleri 

ağı kullanışlı, güvenli ve konforlu bir kullanıcı 

deneyiminin parçası olmakla kalmayıp 

kamusal ve yarı kamusal mekânların yaşam 

kalitesine etkisinde de önemli bir paya sahiptir. 

Söz konusu ulaşım ağı içinde kullanıcıların 

-çocuklar, gençler, yaşlılar ve engeli olanlar- 

farklı ihtiyaçları kapsayıcı tasarım çözümleri 

gerektirir. 

Alan bütününde trafik hızının yavaş tutulduğu, 

bisiklet ve yaya kullanımına alan sağlayan 

yavaş bir yol ağı kurgulanmalıdır. Yayaların ve 

sokak hayvanlarının güvenliğinin sağlanması 

için motorlu taşıtların hızlanmalarına yönelik 

kısıtlayıcı önlemler geliştirilmelidir.

Tasarım Standartları/Kuralları.

Paylaşımlı yollar:

Paylaşımlı şeritler yukarıdaki hedeflerin 

sağlanmasına destek olacaktır. Yolların 

bisikletlerle ve yayalarla paylaşılması 

yaya dostu ve güvenli bir trafik akışını 

destekleyecektir. Bu kapsamda ayrılmış 

bisiklet yolunun yapılamadığı güzergâhlarda 

paylaşımlı bisiklet yolu oluşturulmalıdr. Bu 

sistemde amaç, ilave sokak alanı gerekmeden 

ve motorlu taşıt trafiğini aksatmadan bisikletli 

ulaşımın sağlanmasıdır.

Paylaşımlı bisiklet yolları; taşıt yolu 

seviyesinde, taşıtlar ile bisikletlilerin ortaklaşa 

kullanabileceği ve yol zemininde yapılan 

işaretlemeyle belirlenmiş bisiklet yollarıdır. 

Paylaşımlı bisiklet yolları, ayrı bir bisiklet 

yolu için yeterli genişliğe sahip olmayan 

yollarda bisiklet yolu ağının bütünlüğünün 

sağlanabilmesi ve bisikletlilerin bisiklet yolu 

güzergâhı dışındaki taşıt yolu kullanımlarını en 

aza indirmek amacıyla tercih edilmelidir.

Bisiklet Yolları Yönetmeliği uyarınca 

paylaşımlı bisiklet yolları için proje hazırlanma 

zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak 

paylaşımlı bisiklet yolları tasarlanırken göz 

önünde bulundurulması gereken hususlar 

şunlardır: Belediye ve mücavir alan sınırları 

içinde bulunmalıdır; azami 50 km/sa. hız 

sınırına sahip taşıt yollarında uygulanabilir; tek 

yönde birden fazla şeride sahip taşıt yollarında 

uygulanabilir; taşıt yolunun gidiş yönünde en 

•

•

•

•

•
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sağ şeridi kullanılabilir; yol zemininde her 50 

metrede bir paylaşımlı bisiklet yolu olduğuna 

ilişkin renklendirme ve işaretlemeler yapılır; 

sokak başlangıçlarında ve güzergâh boyunca 

100 metre aralıklarla paylaşımlı bisiklet yolu 

olduğuna ilişkin uyarı levhaları yerleştirilir; 

Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluk 

alanındaki taşıt yollarında uygulanamaz.

Yolların bisiklet kullanımına uygun biçimde 

işaretlenmesi, trafik hızının, tabelaların ve 

işaretleyicilerin bu kullanıma uygun hâle 

getirilmesi ve bu konuda kullanıcıların 

bilgilendirilmesiyle uygulama yapılmalıdır.

Araç hız limitleri: Karayolları Trafik 

Yönetmeliği’nde yerleşim yerleri içindeki 

otomobil hız limiti saatte 50 kilometre olarak 

belirlenmiştir. Ancak paylaşımlı yol uygulaması 

ve semtte yaya güvenliğinin sağlanması 

için araç hız limiti sokağın konumuna göre 

değişecek biçimde en fazla 20 km veya 30 

km.’ye kadar düşürülmelidir.

Paylaşımlı yol zemin işareti (sharrow) 

uygulaması yapılmalıdır (bkz. Şekil 1). Uyarılar; 

yol kullanıcılarının yanal konumda bisikletlilerin 

seyahat şeridi içinde kalmasını sağlar, tüm 

kullanıcılar için bisiklet yolu güzergâhlarını 

tanımlar ve bisiklet yolları boyunca yol bulmaya 

yardımcı olur. Zemin işaretleri en az 50 metre 

aralıklarla tekrarlanmalıdır.

Paylaşımlı yollara ilişkin bilgilendirici ve 

uyarıcı tabelalar, motorlu araç sürücülerine, 

bisikletlilerin potansiyel varlığını fark ettirecek 

şekilde yerleştirilmelidir (bkz. Şekil 1).

Mikromobilite yollarındaki ani seviye 

değişiklikleri en aza indirilmeli; yol bakımı 

dikkatle takip edilirken, olası bozulmalar 

sonucu ara boşluklar yaratmayacak sıkı 

malzeme uygulaması tercih edilmelidir.  

Kullanıcıların önünde gerekli mesafede görüş 

açısında netlik ve bağlantılı trafik yollarına ilişkin 

açık görüş sağlanmalıdır. Peyzaj düzenlemesi 

kapsamında ağaçlandırma mikromobilite 

yolunda söz konusu görüş ve hareket açıklığını 

sağlayacak şekilde koordine edilmelidir. 

Mikromobilite yollarında düşük parlama sağlayan 

aydınlatmalar, yansıtıcı yüzeyler veya açık renkler 

tercih edilmeli; gece bisiklet ve scooter gibi 

araçların kullanım güvenliği için engel niteliğindeki 

yüzeylerin görünürlüğü artırılmalıdır.

Bisiklet park yerleri:

Artan yoğunluğa bağlı olarak cadde üzerinde 

tanımlanmış olan araç park şeritleri günün belli 

saatleri bisiklet kullanımına bırakılabilir. 

Bisiklet park yerlerinin görünür şekilde 

ayarlanmasında okullar, kafeler ve dükkânlar 

dikkate alınmalıdır.  

Bisiklet yolları ve çok amaçlı parkurlar, toplu 

taşıma duraklarıyla ilişkilendirilmelidir.

Entegre ulaşım ağı içinde uygun bisiklet park 

yerleri ve elektrikli araçlar için şarj noktaları 

belirlenmelidir.

Alanda ara odak olarak tanımlanmış bağlantı 

noktalarında (bkz. Harita 4) bisiklet park yerleri 

yerleştirilmelidir.

Alanda okulların ve kültür donatılarının girişine 

bisiklet park yerleri yerleştirilmelidir (bkz. Harita 4).

Elektrikli mobilite araçları şarj noktaları, 
bisiklet park yerlerine entegre edilmelidir. 
Aynı kapsamda bisiklet park yerleri elektrikli 
mobilite araçlarının da kilitlenebileceği şekilde 
tasarlanmalıdır.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Şekil 1. Anafartalar Caddesi, yol zemini üzerine yapılacak işaretlemeler ve uyarı tabelaları
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Yaya Ağları

Tasarım Hedefleri.

Yaya ağları sürekli, güvenli ve konforlu olmalı; 

kapsayıcılık açısından her duyu türü için 

hareketi yönlendirici seçenekler oluşturmalıdır. 

Yaya ağları; bağlantılı, geçirgen, güvenli, 

erişilebilir olmalı ve tüm bu özelliklerin yerelin 

karakterine uygun olması gözetilmelidir.

Yaya ağları; kullanışlı, güvenli ve konforlu bir 

yaya deneyiminin parçası olmakla kalmayıp 

kamusal ve yarı kamusal mekânların yaşam 

kalitesine etkisinde de önemli bir paya sahiptir. 

Söz konusu ulaşım ağı içinde yayaların 

-çocuklar, gençler, yaşlılar ve engeli olanlar- 

farklı ihtiyaçları kapsayıcı tasarım çözümleri 

gerektirir. 

Akslar boyunca yaya yolları kesintisiz ve aynı 

kesit oranlarıyla devam ettirilmelidir. Yaya 

yollarının erişilebilir ve hizmet verebilirliğinde 

tekerlekli sandalye veya bebek arabası genişlik 

ve hareket biçimlerine ilişkin kullanım çeşitliliği 

gözetilmelidir.

Kent mobilyalarının düzenlenmesi, 

yönlendirme işaretleri ve farklılaştırılmış 

döşeme kullanımı gibi referanslar, yayaların 

öncelikli olduğunu bildiren bir mesaj gönderimi 

açısından önemlidir. 

Kaldırımlar, kentsel peyzajın doğal bir parçası 

olarak tasarlanmalı ve yeşil altyapı, sokak 

ağaçları ve/veya uygun ölçekte olması hâlinde 

ekili alan gibi kullanımları içermeli; açık havada 

yemek yeme ve yaya erişimi gibi canlı sokak 

kullanımlarını en üst düzeye çıkarmaya yönelik 

tasarlanmalıdır. 

Tasarım Standartları/Kuralları.

Yaya kaldırımları ve yaya bölgeleri, mümkün 

olduğu kadar azami ölçüde trafik şeritlerinden 

ayrı tutulmalıdır.

Kaldırım kesintilerinin sayısı en aza indirilmeli 

ve kesintiler kavşaklara yakın noktalarda teşvik 

edilmemelidir. 

Yaya yollarındaki ani seviye değişiklikleri en aza 

indirilmeli; yol bakımı dikkatle takip edilirken, 

olası bozulmalar sonucu ara boşluklar 

yaratmayacak sıkı malzeme uygulaması tercih 

edilmelidir. 

Otopark alanlarında ve peyzaj gerekliliklerini 

içeren refüjlerde yaya yollarının bulunduğu 

durumlarda, gerekli yürüme yolu genişliği 

alçak dallı ağaçlardan, bitki örtüsünden ve 

benzeri engellerden arındırılmış olmalıdır.

Arayüz çizgisinin kamusal mekân tarafında 

yaya hareketini kesintiye uğratacak engellerin 

kaldırılarak, zemin hareketini konforlu kılacak 

çözümler geliştirilmelidir. 

Yayaların önünde gerekli mesafede görüş 

açısında netlik ve bağlantılı trafik yollarına 

ilişkin açık görüş sağlanmalıdır. Peyzaj 

düzenlemesi kapsamında ağaçlandırma yaya 

yolunda söz konusu görüş ve hareket açıklığını 

sağlayacak şekilde koordine edilmelidir. 

Sürekliliği bozulan açık alanlarda, cadde geçiş 

hakları veya belirlenmiş koridorlar içinde, 

yayalaştırılmış ya da araç hız sınırına sahip 

yaya paylaşımlı sokaklar aracılığıyla bu alanlar 

birbirine bağlanmalıdır.

•

•

•

•

•

•

•
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•
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Çok amaçlı yollar her tür kullanıcı grubuna 

hizmet sağlayabilecek şekilde engelsiz 

olmalıdır.

Yerleşim genelinde, tüm sakinlerin 400 metre 

yakınında toplu taşıma duraklarına erişim 

sağlanmalıdır (bkz. Toplu Taşıma Noktaları).

Toplu taşıma duraklarında yaya hareketliliğiyle 

bağlantılı güzergâhlar belirlenmelidir.

Yaya hareketini maksimize etmek için sokakları 

birbirine bağlama fırsatları teşvik edilmelidir.

Çıkmazların olduğu yerlerde, yaya geçiş 

bağlantıları sağlanmalıdır.

•

•

•

•

•
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Sokak Kurgusu

Sokaklar, ulaşım bağlantıları olmanın ötesinde 

en temel kamusal mekânlardır. Hayat pratiği 

içinde çeşitli kentsel kullanımlara imkân 

verebilen sokakların mekânsal kurgusu, içlerinde 

bulundukları dokunun karakterini de büyük 

oranda şekillendirmektedir. Sokakların mekânsal 

kurgusu bu bakımdan karma kullanım, konut, 

kültürel faaliyetler gibi rehber içinde alana dair 

yapılan karakteristik tanımlamaları desteklemeyi 

amaçlamaktadır.

Sokakların kurgusu kentin yaşam standartlarının 

da okunabileceği tasarım alanlarıdır. Yeşil 

dokunun varlığı, engelli ve dezavantajlı bireylerin 

erişimi, güvenlik, sağlıklı yaşam, kimlikli kent 

dokusu gibi yaşam standartlarının belirleyici 

unsurları sokakların mekânsal kurgulanışıyla 

şekillendirilebilir. Sokak kurgusuna dair ilkeler bu 

açıdan yaşam standartlarının mekânsal olarak 

geliştirilmesine yönelik standartları belirlemeyi 

amaçlamaktadır.

Dumlupınar özelinde erişilebilir kamusal 

mekânların büyük bir bölümünü sokakların 

oluşturduğu gözlemlenmektedir. Bu tespitten 

hareketle sokakların tasarımı, Dumlupınar 

Mahallesi ve Çevresi Mekânsal Gelişim Çerçevesi 

Raporu’nda tanımlanmış stratejik hedeflerin 

mekânsal olarak uygulanacağı alanlar olarak 

değerlendirilmelidir. Bu başlıkta sokaklar 

kurgusunu oluşturan temel ögeler ve bu ögelerin 

standartları tanımlanmış; sokaklar kullanım 

amaçlarına ve mekânsal kapasitelerine göre 4 

tipe ayrılmış; her tip sokak için bir önceki kısımda 

tanımlanan ögelerin kurgulanma biçimi açıklanmış 

ve söz konusu kurguların tasarım ve uygulamalarını 

biçimlendirecek ilkeler ortaya konmuştur.

Rehber İlkeler.

Yaya öncelikli kurgu: Sokaklar stratejik 

hedeflere bağlı olarak yaya öncelikli bir 

mekânsal kurguya sahip olmalıdır. Sokakların 

mekânsal kurgusunda, sadece yayaların 

kolay ulaşımı ve erişim önceliği değil, 

yayaların kent hayatına katılmaları, günlük 

aktivitelerini sokakta gerçekleştirebilmeleri, 

sokağın bir etkileşim alanı olarak yaşatılması 

hedeflenmelidir.

Karma kullanımın desteklenmesi: Çalışma 

alanındaki kent içi ulaşımda, yaya dolaşımıyla 

birlikte çeşitlenen ulaşım modlarının 

bütünleşmesi ve farklı kullanıcı gruplarını 

göz önünde bulunduran bir sistemin 

bütünlüğünü sunması önerilmektedir. Böylece 

alan, birbirine mekânsal açıdan bağlanmış 

odaklardan oluşması sağlanabilecektir. 

Gündelik yaşamı zenginleştiren kentsel 

donatılar, sosyal-kültürel ve ticari kullanımlarla 

akıcı bir yaya kurgusuyla birlikte, alanı çeşitli 

yönlerde birbirine bağlayacak yeni alt odak 

noktalar yaratacaktır. Bu nedenle ticaret ve 

konut birlikteliğinin olduğu karma kullanım 

alanlarında karma kullanımı destekleyici sokak 

kullanımları oluşturulmalıdır. Stratejik hedefler 

içinde belirtilen merkezi ticaret alanlarının 

desteklenmesi için sokaklar, karma kullanıma 

bağlı etkinliklere imkân sunabilecek mekansal 

kapasiteye ulaştırılmalıdır.

•

•
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Tarihi dokuda erişilebilirlik: Tarihi yapıların ve 

çevrelerin korunmasında fiziki erişilebilirlik 

unutulmaktadır. Tarihi yapılarda ve çevrelerde 

erişilebilir koşulların artırılmasının turizme 

de katkısı olduğu açıktır. Üstelik bu şartların 

sağlanmasından sadece engelli bireyler 

değil, yaşlılar veya çocuklu ebeveynler 

veya kısa süreli sakatlık geçirenler de fayda 

sağlayabilmelidir.

Yeşil alanlara erişim: Çalışma alanında yeterli 

yeşil alan bulunmamaktadır. Bu nedenle 

sokakların yeniden organize edilmesiyle alana 

yakın yeşil alanlara erişim konforu artırılmalıdır.

Temel Sokak Bileşenleri

Sokakların etkin kullanılması ve sokağın ifade 

ettiği tüm kentsel işlevlerin dengeli biçimde 

dağıtılması amacıyla; sokaklar 5 işlevsel zona 

ayrılmıştır. Bu alt başlıkta bu 5 işlevsel zonun kendi 

içlerinde tanımları, ilkeleri ve birbirleriyle ilişkileri 

sunulmaktadır. Bu zonların birbirlerine olan oranı 

ile ölçülerindeki farklılaşmalarla oluşturulan sokak 

tiplerine ise son alt başlıkta yer verilmiştir.

Sokak zonlarında verilen ölçüler sokak tipleriyle 

ilişkilidir. Bu açıdan sokak zonlarının öneri sokak 

tipleriyle ilişkisinin daha kolay anlaşılması için yandaki 

şemada sokak tiplerine dair kısa bir tanımlama 

yapılmıştır (detaylı bilgi için bkz. Sokak Tipleri).

•

•

Şekil 2. Doktor Ahmet Toprak Caddesi üzerinde temel sokak bileşenleri kullanımı.
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Sokak bileşenleri; sokağın mekânsal, işlevsel, 

yaşamsal ve yönetimsel kurgusunu oluşturan 

ögelerdir. Bu bileşenlerin hiyerarşisi, büyüklükleri, 

birbiriyle kurduğu ilişki sokağın karakterini ve 

kullanım biçimini etkilemektedir.

Değişen kentsel ihtiyaçlar, sokağı kullanım 

alışkanlıkları ve bu noktada yaşanan sorunlar, 

sokağın tüm kullanıcılar için dengeli ve 

adil paylaşılması gerekliliği, mevcut sokak 

bileşenlerine yönelik tanımların yetersiz olduğunu 

göstermektedir. Bu açıdan sokak bileşenleri 

yeniden tanımlanmalı ve bu bileşenler mekânda 

organize edilmelidir.

a. Ulaşılabilir zon ve yaya erişim aksı

Bu zon, sokak içinde tüm yayaların serbestçe, 

hiçbir engele takılmadan hareket edebilmeleri için 

oluşturulan alandır. Sokak kesitinin bu parçasının 

yayaların sürekli hareketinin sağlandığı kısmıdır.

Yaya erişim aksı: Net genişliği, yüzey dokusu, 

yürüyüş güzergâhında mevcut eğim veya 

seviye değişiklikleri bakımından, hareket 

sorunu bulunan bireylerin kullanabilmesine 

kolaylık sağlayan yürüme alanlarıdır. Tüm 

yayaların hiçbir engelle karşılaşmadan güvenli 

bir biçimde kaldırım içinde hareket etmelerine 

olanak verecek gereklilikler bu başlık altında 

ele alınmıştır. Güvenli yaya erişimi; engelli 

ve/veya dezavantajlı bireylerin de güvenli 

dolaşımını kapsamaktadır.

b. Seyahat zonu

Bu zon, sokak kesiti içinde motorlu ve motorsuz 

taşıtların hareket ettiği kısımdır. Paylaşımın 

öncelikleri farklı yoğunluk ve işlev özelliklerine 

göre değişkenlik gösterir. Transit geçiş, seyahat, 

bekleme, duraklama, karşıya geçiş ve etkinlik vb. 

eylemler için kullanılır.

Araç yolu: Motorlu taşıt, toplu taşıma ve 

bisiklet kullanımı için oluşturulan yoldur. (Bu 

kapsamdaki düzenlemeler, 3.5.2.2 Sokak 

Tasarımı alt başlığı altında sunulmuştur.)

Yaya geçitleri: Sokağın farklı yakasına geçiş 

için kullanılır. Yaya sirkülasyonunun önemli bir 

parçasıdır.

Hız kesiciler: Yavaş sokaklarda yaya 

güvenliğini korumak için trafik hızını düşürücü 

elemanlardır.

c.Tali zon

Seyahat zonu ile donatı zonu arasında bulunan 

bu alan, sokağın içeriğine ve özelliklerine bağlı 

olarak esnek biçimde kullanılır. Araçların serbest 

veya ücretli parklanması, bisikletlerin parklanması, 

kontrollü mal indirme-bindirme, kamusal etkileşim, 

dinlenme, net geçişi artırma, bitkilendirme vb. 

amaçlar için kullanılabilir.

Kurb uzantıları ve yaya kullanımına kazandırılan 

alan: Yaya geçişi, servis ve araç yollarında 

asgari ölçüler karşılandıktan sonra kalan ve 

sokağın kamusal niteliğini artırmak üzere 

kaldırıma katılan mekânsal arayüzlerdir. Kurb 

uzantıları, geniş kaldırımlar bu kapsamda ele 

alınmıştır.

Park cepleri: Park cepleri, araçların park etmesi 

için oluşturulan alanlardır. Servis cepleri ise 
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indirme-bindirme için kullanılacak geçici 

duraklama noktalarıdır. Bisiklet ve motosiklet 

parkları bu kapsamda değerlendirilir.

Atık noktaları: Ev tipi çöplerin toplandığı 

alanlardır. Bu alanlara geri dönüşüm atık 

kutularının da yerleştirilmesi önerilmektedir.

d. Donatı zonu

  Bu zon, sokak kesiti içinde donatılara ayrılmış 

kısımdır. Işık ve sinyal direkleri, babalar, yaya 

ve aracın güvenli ayrımı için kullanılan diğer 

elemanlarla birlikte, ulaşılabilir zon ile seyahat 

zonunu güvenli biçimde ayıran tampondur. Yeterli 

genişlik olması durumunda tali zonda yer alan belirli 

kent mobilyaları donatı zonuna yerleştirilebilir. Aynı 

zamanda ayrımlı bisiklet yolları donatı zonun içinde 

değerlendirilmektedir.

Dikey elemanlar: Araç ve yaya trafiğini 

düzenlemeye yarayan; engelleyici, yönlendirici, 

bilgilendirici elemanlar ile işaretlemelerin 

yanı sıra direkleri kapsar. Tabelalar, kaldırım 

babaları, trafik işaretleri, aydınlatma direkleri 

örnek gösterilebilir.

Ayrımlı bisiklet yolları: Enkesitleri uygun 

sokaklarda motorlu taşıt ve yaya trafiğinden 

ayrılan bisiklet yollarıdır.

Duraklar: Otobüs, minibüs gibi toplu taşıma 

araçları için durak noktalarıdır.

Ağaçlar: Donatı zonuna yerleştirilen sokak 

ağaçlarıdır.

Kent mobilyaları: Donatı zonuna yerleştirilen 

kent mobilyalarıdır (bkz. Sokak Tasarımı).

e. Ön cephe zonu

Bu zon; yapılaşma biçimlerinin, yapıların işlevi 

ile fonksiyonlarının, yapı önlerinin, yapı giriş 

ve çıkışlarının sokağı etkilediği ilk bölgedir. Bu 

alanlarda yer alan işlevler sokağı doğrudan etkiler. 

İnsanları sokaklara çeken, yaya etkinliği oluşturan, 

zemin kat perakende veya yiyecek-içecek 

işletmelerinin kısıtlı kullanımındaki alanlardır. 

Basamaklar:  Mevcut yapılara ait giriş 

basamakları ve merdivenlerdir.

Su giderleri:  Mevcut yapılara ait yağmur suyu 

giderleridir.

Bitkiler:  Kişilere ait olan ve sokağa yerleştirilen 

bitkilerdir.

Bina teknik kutuları: Binalara ait doğalgaz, 

telefon, elektrik vb. altyapı hizmetlerine ait 

teknik kutular ve donanımlardır.

İşletme önü kullanımı: Binalardaki işletmelerin 

önünde, işletmenin kullanımına izin verilen 

alanlardır. Masa, sandalye, teşhir ürünlerinin 

kamusal mekânda yer alabilmesinin kurallar 

çerçevesinde belirlendiği alanlardır. İşletme 

önü kullanımı, sokağın sosyal ve ekonomik 

canlılığını artırmaktadır. Bu kapsamdaki 

ilkeler, yaya sirkülasyonunun engellenmeden 

işletme önlerinin kullanılabilmesine yönelik 

sınırları çizmeye hizmet eder. Kullanım alanları 

arasında, zemin kat perakende vitrinleri, kafe 

oturma yerleri, geçici tabelalar, sergileme 

alanları ve sokağın insanlar ve işletmeler 

tarafından etkin biçimde kullanılmasını 

destekleyen diğer faaliyetler yer alabilir.
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Vitrin ve tente:  Cephelerde yer alan vitrin ve 

tentelerdir.

Reklam ve tanıtım elemanları, tabelalar: 

Cephelerde yer alan tabela ve reklam 

elemanlarıdır.

Işıklandırmalar: Binalarda sokağı etkileyen 

aydınlatma sistemleridir.
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Sokak Tasarımı

Tasarım Hedefleri.

Sokak bileşenlerinin tasarım ilkeleri ortaya 

konmalıdır.

Sokakların güvenli yaya erişimini sağlaması ve 

birer kamusal etkileşim alanı olarak kamusal 

niteliği yükseltmeleri sağlanmalıdır.

Sokaklar üzerinde temel kentsel altyapıyı 

sağlayacak ögeler, kamusal etkileşimi 

kısıtlamayacak şekilde yerleştirilmelidir.

Sokak tasarım standartlarının farklı sokak 

tiplerinde, farklı kullanım amaçlarına imkân 

verecek esnekliği sağlaması amaçlanmalıdır.

Tasarım Standartları/Kuralları.

Araç yolları ve seyahat aksı:

Araç yolunu çöp kamyonu, itfaiye aracı gibi 

geniş enkesitli ağır taşıtlardan, motosiklet ve 

bisikletler gibi dar enkesitli ulaşım araçları 

kullanmaktadır. Yol genişliği yukarıda belirtilen 

araçların ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Sokağın 

en dar kesitini etkileyen unsur itfaiye ile çöp 

toplama araçlarının geçişidir. Bu araçların 

enkesiti 2.5 metredir.

Geniş kesitli ağır araçların güvenli seyahati 

için araç yolunda 3 metre geçişin sağlanması 

gereklidir. Araç yolları zorunlulukdan dolayı 2.5 

metreye kadar düşürülebilir.

Yol genişliklerinin artmasının araç hızını artırdığı 

bilinmektedir. Bu yüzden; dar olan sokak 

kesitini etkin kullanmak, elde edilen alanı yaya 

alanlarına sunarak yaya öncelikli yaklaşımı 

desteklemek, araçların rahat hızlanacağı şerit 

genişliklerine imkân vermemek, böylelikle 

yaya güvenliğini artırmak amacıyla araç yol 

şeritleri 3.50 metreden büyük olmamalıdır.

Yaya erişimi:

İdeal olarak sokaklar, herkes için erişilebilir 

olmalıdır. Çevrelere ve mekânlara engeller 

olmadan erişim sağlanmalıdır. Var olan 

engeller kaldırılmalı ve engelleri kolay biçimde 

aşacak öneriler geliştirilerek erişim herkes için 

kolaylaştırılmalıdır.

“Ulaşılabilir zon” tüm kullanıcılar tarafından 

sadece geçiş imkânı sağlamak için ayrılmış, 

kapsayıcı tasarım prensiplerine göre 

oluşturulmuş yaya hareket alanıdır.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Şekil 3. Doktor Ahmet Toprak Caddesi üzerinde yaya geçiş aksı gösterimi.

Şekil 4. Doktor Ahmet Toprak Caddesi üzerinde erişilebilir sokak ifadesi.
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Ulaşılabilir zon içinde yayaların engelsiz 

bir şekilde hareketi için “yaya geçiş aksı” 

tanımlanmıştır. Bu aks; üzerinde kalıcı ya 

da geçici hiçbir engelin bulunmadığı, sokak 

boyunca kesintisiz devam eden yaya erişim 

aksıdır.

Yaya geçiş aksında tekerlekli sandalye 

kullanıcısının rahat hareket etmesi, iki insanın 

yan yana geçebilmesi için gerekli olan asgari 

genişlik ihtiyacı karşılanmalıdır. Bu değer 

yüksek yoğunluklu sokaklarda 2 metre, düşük 

yoğunluklu sokaklarda 1.5 metredir. Ancak 

sokaklarda sabit bir enkesite sahip değildir. 

Buradan hareketle sokakların imkân veren 

noktalarında yaya geçiş aksının artırılarak 

minimum değerinin üzerine çıkabildiği yerlerde 

optimum sokak kesitleri uygulanmalıdır.

Yaya yollarında düşük parlama sağlayan 

aydınlatmalar, yansıtıcı yüzeyler veya açık 

renkler tercih edilmelidir.

Kaldırımlar, 90 derecelik bir kenarla değil, 

yumuşak bir geçişle birbirine bağlanmalıdır.

Kaldırımlar yükseltilmemeli, %5 eğimle 

veya döşeme farkıyla araç trafik hattından 

ayrılmalıdır.

Kaldırımlarda ve yürüme yollarında kullanılan 

birim kaplama malzemeleri sağlam ve düzgün 

olmalıdır.

Görme kısıtlılığı olan kişilere yönelik riski en 

aza indirmek için tüm güzergâhlarda bina 

yüksekliğinin ilk 2.1 metresi içinde çıkmalar, 

sarkan işaretler, dallar vb. bulunmamalıdır.

Görme engelli kişileri yönlendirecek 

ve çevredeki döşemeden kolayca ayırt 

edilebilecek kaplama malzeme türüyle yürüyüş 

güzergâhı oluşturulmalıdır. Bu güzergâhlar 

yaya geçiş akslarında aynı hizaya getirilerek 

devamlılık arz etmeli ve kaldırım yüksekliği 

olan yerlerde rampalar kullanılmalıdır.

Döşeme yüzeyleri kışa dayanıklı olmasına ve 

kayma direncine göre seçilmelidir.

Yaya geçitleri sürekli ve bitişik kaldırımlarla 

bağlantılı olmalıdır. Özellikle yayalaştırılmış 

hatların devamlılığını sağlamalıdır.

Evrensel standartlara uygun olmalıdır.

Yaya geçitleri, aydınlatmalarla ve kaldırım 

yüzey şeritleriyle açıkça belirlenmelidir.

Kent merkezleri ve tarihi kent kimliği 

güzergâhları gibi trafiğin yoğun olduğu yaya 

alanlarında kamusal sanata entegre olmuş 

yaya geçidi tasarımı tercih edilmelidir.

Kurb tasarımı:

Kurblar yaya kullanımı öncelikli değerlendirilmeli 

ve aşağıdaki amaçlar dışında kullanılmamalıdır.

Kurb uzantıları, kamuya kazandırılmış 

alanlardır. İşletme önü kullanımına dâhil 

edilemez; özel kullanım için değerlendirilemez.

Kurb uzantılarının kullanımı için bitkilendirilmiş 

alanlar, oturma ve dinlenme yerleri, sanat 

objeleri, karşıya geçişi kolaylaştırıcı uzantılar, özel 

işlevlendirilmemiş yaya geçişini destekleyen sert 

zeminler ile bu kullanım alternatiflerinin karma 

biçimde uygulandığı tasarımlar uygulanmalıdır.

• •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Kurb uzantılarının kullanım biçimlerini, 

çevresindeki işlevler etkileyebilir. 

Tarihi binaların tescilli basamaklarının olduğu 

dar kaldırımlarda, yaya geçişini desteklemek 

amaçlı kurb uzantıları kurgulanabilir.

Zemin kat konut kullanımı yoğun noktalarda 

bitkilendirme ile yeşil alan oluşturmaya yönelik 

kullanımlar öne çıkabilir.

Mahalli ticari fonksiyonların bulunduğu 

sokaklarda oturma ve dinlenme amaçlı 

kullanımlar öne çıkabilir.

Eğimli sokaklarda kurb uzantılarının 

kullanımında dinlenme amaçlı kullanımlar öne 

çıkabilir.

Ara odak noktalarında alanın kullanım 

özelliklerine uygun biçimde kurb uzantıları 

kurgulanabilir.

Tali aks:

Tali aks, seyahat aksı ile yaya geçiş aksı 

arasında bir sınır oluşturur. Bu sınır, ihtiyaçlara 

göre farklı amaçlarda kullanılabilecek esnek 

bir alan sunar.

Tali aksın iki temel bileşeni bulunmaktadır. 

Bunlardan birincisi, araç otoparkı ve servisler 

için kullanılan kurb yanı; ikincisi ise yayalara 

yönelik kamusal kullanıma kazandırılmış kurb 

uzantısıdır.

İlçede yaşayanların, yayaların, bisikletlilerin 

farklı ihtiyaçlarına göre şekillenecek tali 

aksın etkin ve aktif biçimde kullanılması önem 

taşımaktadır.

Tali aks genişliği en az 2.10 metre olmalıdır.

Tali aks için tercih edilen genişlik, kaldırımın 

bitiş hizasından itibaren 2.1 metre olmalıdır. 

Bu genişlik, yol üzeri araç parklanması için 

gerekli olan minimum ideal genişliktir. İndirme-

bindirme alanları için oluşturulacak tali aksların 

genişliği ise en az 2.4 metre olmalıdır.

Tali aksın genişletilmesine konu olacak bu 

durumlarda, sokak enkesiti içinde diğer 

zonların en az gereksinimlerinin karşılanması 

gereklidir. Yaya geçiş aksı, seyahat aksı ve 

donatı aksı için gerekli olan en az genişlik 

karşılanmadan tali aksın minimum genişliği 

artırılamaz.

Sokak kurgusu içinde bisiklet park yeri ve 

elektrikli araçların şarj noktaları gerekli görülen 

yerlerde tali aks içinde yerleştirilir. Tali aksın 

otopark olarak tanımlanan kısımlarında şarj 

noktası ve bisiklet park yeri için alan açılmalıdır.

Donatı aksı:

Yollar ve toplu taşıma durakları oturma, 

aydınlatma, atık kapları, tabelalar ve 

yönlendirici bilgiler gibi yeterli kolaylıkları 

içermelidir.

Yerleşim ölçeğinde yönlendirme levhaları 

önemli geçiş noktalarından kent merkezine, 

Çamlık Tepesi’ne ve diğer imaj güzergâhlarına 

yön tarifi sağlayacak kamusal sanat nesnesi 

olarak tasarlanmalıdır.

Bulvarlara dikilecek ağaçlar için doğrusal ağaç 

hendekleri, toprak hücresi teknolojisi veya 

yapısal topraklar önerilir.

•

•

•

•

•

•

•
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Şekil 5. Anafartalar Caddesi üzerinde farklı sokak kurguları.
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Şekil 5. Doktor Ahmet Toprak Caddesi tali zonunun şematik gösterimi.
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Sokak Tipleri

Mekânsal gelişim çerçevesi, karakter alanları 

ve ulaşım bağlantıları kapsamında öngrülen 

yol hiyerarşisi ile kent dokusundaki mekânsal 

farklılıklar gözetilerek alan için 4 temel sokak 

kurgusu tipi önerilmektedir (bkz. Şekil 2). Bu 

sokak tiplerinin kesitlerinde bir önceki başlıkta 

tanımlanmış zonların oranları birbirinden 

farklılaşmaktadır. Her sokak tipi, ulaşım ağı 

hiyerarşisinde farklı bir katmanda, farklı bir 

kullanımı önceliklendirmeyi amaçlar. 

Standart sokaklar:  Ana ve ara yollarda taşıt 

trafiğini düzenlemeyi amaçlar.

Karma kullanımlı sokaklar: Karma kullanımın 

özendirildiği karakter alanlarında ticaret ve 

hizmetleri desteklemeyi amaçlar.

Yavaş sokaklar: Konut öncelikli karakter 

alanlarında ve kılcal yollarda yaya odaklı 

hareketi ve konutlar arasında yaya etkileşimini 

desteklemeyi amaçlar.

Yayalaştırılmış sokaklar: Dört tekerlekli araç 

trafiğine kapatılarak daha etkin kamusal 

mekânlar olarak güçlendirilecek kılcallardır.
•

•

•

•
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Şekil 6. Anafartalar Caddesi standart sokak tipi kurgusu.
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STANDART SOKAKLAR

Tasarım Hedefleri.

Standart sokak olarak tanımlanmış sokaklar, 

öngörülen ulaşım bağlantısı hiyerarşine göre 

farklılık gösteren oranlarda, alan içinde taşıt ve 

yaya hareketliliğini sağlamayı amaçlamalıdır.

Standart sokak tipi tek yönlü, tek şeritli 

paylaşımlı yol ve tek sıra yola paralel parklanma 

şeridini içerir. Bu bakımdan standart sokaklar; 

alan içinde yapılandırılmamış düzenli otopark 

alanı oluşturmayı, yavaş ve kesintisiz araç 

trafiğini ana arterlere bağlamayı hedeflemelidir.

Tasarım Standartları/Kuralları.

Yaya geçiş zonu her iki yönde minimum 1.5 

metre genişlikte bırakılmalıdır.

Seyahat zonu paylaşımlı yol olarak, bir önceki 

başlıkta sunulan paylaşımlı yol standartlarına 

uygun düzenlenmelidir.

Tali zon, tek sıra paralel parklanma ve kaldırım 

kurbu olarak kullanılmalıdır. Alan içinde yol 

boyunca paralel parklanma, “yaşayanların” 

otopark ihtiyacı ve alandaki geçici 

indirme-bindirme faaliyetleri gözetilerek 

hesaplanmalıdır.

Kurb/otopark oranı, sokağın kullanım 

yoğunluğuna göre farklılık gösterebilir. 

Kurb uzantıları (tali aks üzerinde) kaldırım 

uzantılarıdır. Kaldırımda yaya cebi 

oluşturmalarının yanı sıra, yol üzerinde pararlel 

parklanma yapılabilecek alanları tanımlamak 

için de kullanılabilir. Örneğin birinci örnekte, 

kaldırım kenarı (tali aks) köşe kurb uzantıları 

dışında sadece motorlu taşıtlara ayrılmıştır. 

Örnek 2’de %30’u yaya kullanımına, diğer 

bölümleri araç parkı ve servis noktalarına (atık 

kutusu) ayrılmıştır. Örnek 3’te, %50’si yaya 

kullanımına, diğer bölümleri araç parkı ve servis 

noktalarına (evsel atık kutusu) ayrılmıştır.

Kurb/otopark oranı, ana omurgalarda %80-

%50 arasında, ara bağlantılarda ise %50-%30 

arasında tutulmalıdır.

• •

•

•

•

•

•
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Şekil 7. Anafartalar Caddesi karma kullanımlı sokak tipi kurgusu.
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KARMA KULLANIMLI SOKAKLAR

Tasarım Hedefleri.

Karma kullanımlı sokaklar; mekânsal gelişim 

çerçevesi içinde tanımlanmış, merkezi iş 

alanlarını destekleyen çeperde, çarşıya açılan 

bağlantılarda, servisleri ve ticari canlılığını 

korumayı hedeflemelidir.

Karma kullanımlı sokaklar, tek şeritli ve tek 

yönlü bir araç seyahat aksını içermeli ve bu 

sokaklarda dükkânların lojistik ihtiyaçları 

dışında parklanmaya izin verilmemelidir.

Sokak kesiti içinde kaldırım, çok amaçlı 

kullanılmak üzere maksimum oranda 

genişletilmelidir.

Tasarım Standartları/Kuralları.

Tali zon, karma kullanımın özendirildiği 

sokaklarda, farklı kullanımlara imkân vermek 

üzere kaldırıma eklemlenmelidir. Tali aksın 

üzerindeki ticari faaliyetleri destekleyen sokak 

donatı ve kullanımlarına yer açılmalıdır.

Tali zon üzerinde, belirli aralıklarla ve alandaki 

esnafın ihtiyaçları gözetilerek, indirme 

bindirme-cepleri bırakılmalıdır. İndirme-

bindirme ceplerinin minimum genişliği en az 

2.1 metre (tavsiye edilen en az 2.4 metre), 

uzunluğu ise 10 metre olmalıdır.

Tali zon üzerinde kamusal sanat uygulamaları, 

donatı elemanları ve/veya peyzaj 

düzenlemeleri desteklenmelidir.

Bina önü zonu, karma kullanımın özendirildiği 

sokaklarda, işletmelerin kullanabilmesi için 

minimum 1 metre genişliğinde bırakılmalıdır.

İşletme önü kullanımı, işletme önlerinde izne 

tabi olarak çeşitli amaçlarla kullanılmak üzere 

kamusal mekânda verilen alan iznidir. Kaldırım 

alanlarındaki işletme önü kullanımları; yerel 

ekonomiye destek vermekte, işletmelere 

gelir yaratmakta, sokakları canlı ve yaşayan 

mekânlar hâline getirmektedir. İşletme önü 

kullanımı, belediyelerin ilgili birimlerinin 

görüşüne ve iznine tabidir. Birimler, izin 

talebinin tüm kriteri sağlandığından ve 

yerele özgü farklı detayların gözden 

• •

•

•

•

•

•

•
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Şekil 8. (üst) Doktor Ahmet Toprak Caddesi indirme-bindirme yeri örnek şeması.

Şekil 9. (alt) Anafartalar Caddesi yaya aksı örnek kullanımı.
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kaçırılmadığından emin olmalıdır. Belediyelerin 

gerekli incelemelerinden sonra işletme önü 

kullanım izni verilmelidir.

Kentsel alanlardaki mevcut yapılaşma 

koşullarının yarattığı kısıtlamalar, kentsel 

alanlardaki konut dokusu göz önünde 

bulundurulduğunda, işletme önü kullanım 

izninin belirli standartlara göre verilmesi ve 

yaya haklarının korunması gerekliliğini ortaya 

çıkarmaktadır.

İşletme önü kullanım izni için gerekli en önemli 

kriter, yaya net geçiş hakkının sağlanmasıdır. 

Yaya net geçiş hakları sağlanmadan işletme 

önü kullanım izni verilmemelidir.

•

•
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Şekil 10. Anafartalar Caddesi yavaş sokak kurgusu.
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YAVAŞ SOKAKLAR

Tasarım Hedefleri.

Yavaş sokaklar, mekânsal gelişim çerçevesi 

içinde konut bütünlüğünün korunmasının 

amaçlandığı alanlarda, mahalle ve konutlar 

arası sosyal ilişkileri geliştirmeyi hedefleyen 

yaya öncelikli akslardır.

Yavaş sokaklar, tek şeritli ve tek yönlü 

paylaşımlı bir araç seyahat aksını içermeli 

ve bu sokaklar üzerinde parklanmaya izin 

verilmemelidir.

Yavaş sokakların, yol kesitinin az olduğu 

noktalarda ve kılcal bağlantılarda kullanılması 

öncelikli tasarım hedefi olmalıdır.

Sokak kesiti içinde kaldırımlar, sosyal 

etkileşime olanak verecek şekilde maksimum 

oranda genişletilmelidir.

Tasarım Standartları/Kuralları.

Bina önü zonu, yavaş sokaklarda, konutların 

önündeki kullanımları artırmak için minimum 

1 metre genişliğinde bırakılmalıdır. Alanda 

kapı önlerinin aktif biçimde kullanıldığı 

görüldüğünden, yavaş sokaklar üzerindeki 

kapı önlerinde, net yaya geçişini engellememek 

koşuluyla yaşayanların müdahalelerine ve bina 

önü işgallerine imkân tanınmalıdır.

Tali zon, yavaş sokaklarda donatı aksına 

eklenmelidir. Sokak üzerinde engelli araç park 

yerine ihtiyaç olması durumunda özel park yeri 

cebi bırakılmalıdır.

Yavaş sokak tali zonlarında kurb/park yeri 

oranı %15’ten fazla olmamalıdır.

Donatı aksı, yavaş sokaklarda daha yoğun bir 

sokak ağaçlandırmasına imkân vermek üzere 

geniş bırakılmalıdır. Donatı aksı ve tali zon 

birleştirilerek, yavaş sokaklar üzerinde peyzaj 

düzenlemelerine alan açılmalıdır.

Yavaş sokaklar üzerinde motorlu araç trafiğini 

azaltmak ve yavaşlatmak için seyahat aksı her 

100 metrede bir şaşırtılmalıdır. Örneğin bir 

yavaş sokak üzerinde tali zon ilk 100 metrede 

akış yönünün sağındaysa, ikinci 100 metrede 

soluna denk gelmelidir.

Şaşırtma uygulamasıyla seyahat aksının 

doğrusal olarak 100 metreden daha uzun 

olmaması, yalnızca araçların yavaşlamak 

zorunda kalmaları hedeflenmelidir.

• •

•

•

•

•

•

•

•

•
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Şekil 11. Anafartalar Caddesi yayalaştırılmış sokak kurgusu.
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YAYALAŞTIRILMIŞ SOKAKLAR

Tasarım Hedefleri.

Konut dokusu içinde kamusal faaliyetlerin 

yapılmasına imkân veren yayalaştırılmış sokak 

parçaları oluşturulmalıdır.

Yayalaştırılmış sokaklar, sosyal etkileşimin 

yaratılmasını ve böylece mahalle dokusu 

içinde binalar arasında aktif kamusal mekânlar 

oluşturmayı amaçlamalıdır.

Tasarım Standartları/Kuralları.

Mahalle içinde, özellikle konut bölgelerindeki 

yayalaştırma süreçlerinde, motorlu 

taşıt sirkülasyonu göz önüne alınarak 

yayalaştırması önerilecek sokaklar geçici 

sokak kapatmalarıyla test edildikten 

sonra yayalaştırma uygulaması kalıcı hâle 

getirilmelidir.

Yayalaştırma uygulaması, ızgara plan tipine 

sahip yapı adalarında dört grup yapı adası ele 

alınarak yapılmalıdır. Bu dört grup yapı adasını 

oluşturan bir sokak yayalaştırılırken, diğer 

bir sokak motorlu taşıtların geçişine imkân 

verecek şekilde bırakılmalıdır (bkz. Şekil X).

Mahalle içinde yayalaştırılmış sokakların temel 

hedeflerinden biri, mahallelilerin komşuluk 

etkileşimini artırmak olmalıdır. Bu anlamda yaya 

dostu sokak düzenlemeleriyle aynı mekânda 

yaşayan insanların birbirleriyle iletişim 

kurmalarını sağlamak vasıtasıyla toplumsal 

bağların kuvvetlendirilmesi desteklenmelidir.

Mahallelilerin etkileşimini güçlendirecek 

eylemler, iki komşunun imece usulü yaptığı 

küçük bir aktiviteden, kamu veya sivil toplum 

tarafından tasarlanmış ortak etkinliklere kadar 

uzanabilir.

Kentlerde çocuklar için daha yaşanılır kentsel 

mekânlara ihtiyaç duyulmaktadır. Yeşil 

alanların ve çocukların rekreatif faaliyetlerini 

gerçekleştirebilecekleri kamusal mekânların 

kısıtlı olması, önemli bir sorundur. Bununla 

• •

•

•

•

•

•



346



347

birlikte çocuklar sokaklarda mekânsal 

erişilebilirlik sorunları nedeniyle özgürce 

hareket etmekte zorlanmaktadırlar. Bu 

nedenle sokaklar yayalaştırılarak çocuklar 

için öğrenme, sosyalleşme ve oyun 

mekânlarına dönüştürülmelidir. Bu kullanım 

pratikleri, geleneksel sokak oyunlarından 

yenilikçi yöntemlerle oyun teması altında 

gerçekleşecek etkinliklere kadar geniş bir 

yelpazede düşünülebilir.

Yukarıda söz konusu olan aktivitelerin 

yapılması için sokakların iklim koşullarının 

uygun olması gerekmektedir. Bu bakımdan 

yayalaştırılmış sokaklarda yeşil alan miktarı 

maksimize edilmelidir.

Yayalaştırılan sokaklar motorlu taşıtlara 

kapanmaktadır, ancak acil durum gibi gerekli 

hâllerde sokaklara erişim için acil geçiş 

koridorları açık tutulmalıdır. Bu bakımdan aksın 

ortasında minimum 3.4 metre genişliğinde acil 

durumlarda araç geçişi için de kullanılabilecek 

net yaya geçiş aksı bırakılmalıdır. Sokağın 

girişlerinde ve çıkışlarında araç ulaşımı, 

açılabilir bariyerlerle engellenmelidir.

•

•
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Bir kentsel tasarım rehberi kapsamında, ilkelerin tanımlanması kadar, bu 

ilkelerden hareketle atılacak planlama ve tasarım adımlarının uygulama, izleme 

ve güncelleme süreçlerinin tanımlanması da eşdeğer önem arz etmektedir. 

Kentsel tasarım rehberleri her ne kadar gönüllülük esasına göre uygulanması 

mümkün olan kılavuzlar olsa da tasarım sürecine etki etmesi açısından 

başarısı uygulamaya dönüştürülebilecek detaylı önerileri sunabilmesinde 

yatmaktadır. Bu nedenle kentsel tasarım sürecini etkin şekilde yönetebilmek 

üzere uygulamanın sistem içindeki kontrolünün ve rehberin uygulanmasından 

sorumlu olan kurumlarca iç denetimin sağlanması gerekmektedir. Bu kontrol ise 

tasarım ilke ve hedeflerinin diğer tüm bileşenleriyle birlikte bir bütün olarak ele 

alınarak izlenmesiyle mümkündür. Dolayısıyla özellikle izleme sürecinde, çalışma 

kapsamında öngörülen her bir mekânsal hedefe ulaşma düzeyi, göstergelerde 

tanımlandığı üzere nesnel ölçütler ve yöntemlerle belirlenmelidir.

Uygulama:

Uzman Değerlendirmesi: Yerel yönetim, gerçekleştirilecek proje çalışması 

ve uygulamalarında tasarım rehberi yönergelerini halk ve ilgili sivil toplum 

örgütleri paydaşlığında gözden geçirmelidir. Belirli bir alanda ikinci bir 

görüşe veya uzmanlığa duyulan ihtiyaç sebebiyle yerel yönetim konuya özel 

bir komisyon oluşturabilir.

Tasarım Çalıştayı: Büyük gelişmelerin tasarımına rehberlik etmek, bu 

tasarımları değerlendirmek ve tasarım ilkeleri ile uygulamalarına tavsiyelerde 

bulunmak için resmi statüde organize edilecek bir çalıştay düzenlenebilir. Bir 

başvuru sürecine dayalı olabilecek bu çalıştay; mimarlık, kentsel planlama, 

kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı alanlarında nitelikli profesyonellerden 

oluşan, konsept, şematik tasarım ve tasarım geliştirme dâhil tasarımın çeşitli 

aşamalarında tasarım uygulamalarını gözden geçirebilen katılımcılarla 

oluşturulmalıdır. Tasarımın geliştirilmesinde rehberden daha esnek bir 

kullanım sunan çalıştay  için taslak sorumluluklar ve düşünceler şu şekildedir:

Bu belgede ana hatları verilen kentsel tasarım yönergelerine uygun olarak 

geliştirilen tekliflerin gözden geçirilmesi, 

Kamusal mekânda önerilen projelerin gözden geçirilmesi (parklar, sokak 

Uygulama, İzleme ve Güncelleme 

Süreçleri 

3.3.

•

•

-

-
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düzenlemeleri, belediye tarafından kontrol 

edilen park yerleri vb.),

İhtiyaç dâhilinde tasarım tavsiyelerinin 

alınması.

Kentsel Tasarımcı: Uzman Değerlendirmesi / 

Tasarım Çalıştayı gereksinimlerinin sıklığına 

bağlı olarak yerel yönetim, kentsel tasarımcı/

lar için tam zamanlı bir/er personel pozisyonu 

oluşturmak isteyebilir. Bu, gerekli konu proje 

incelemelerinin sayısını azaltmaya yardımcı 

olabilir ve Tasarım Çalıştayı’ nın yerini alabilir.

Tasarım İlkelerinin İstisnaları: Tasarım 

yönergelerini uygularken, programıyla ve 

konseptiyle bazı projeler rehberin tanımladığı 

ilkelerin dışında kalabilir. Bu istisnanın 

gerekçesini ve kentsel mekân kalitesi 

açısından sağladığı kazanımları yerel yönetime 

göstermek, tasarımcının / geliştiricinin / 

uygulamacının sorumluluğundadır ve bu 

gerekçeyi destekleyip desteklememek yerel 

yönetimin takdirindedir. Gerçekleştirilen 

başvurunun daha fazla gözden geçirilmesinin 

gerektiği durumlarda Uzman Değerlendirmesi 

ve Tasarım Çalıştayı çerçevesinde ilerlenebilir.

Kentsel Tasarım Yönergesi Güncellemeleri ve 

İzleme:

Düzenli bilgilendirme toplantılarının ardından 

ilgili tüm yerel yönetim birimlerinden söz 

konusu toplantılarda alınan sonuçları ve geri 

bildirimleri tartışmak için katılım sağlandığı ve 

rehberin uygulanmasıyla ilgili tekrar eden tüm 

sorunların veya zorlukların değerlendirildiği 

çalışma toplantısı gerçekleştirilmelidir. Rehber 

güncellemesi hakkında genel bir dosya tutulabilir. 

Tutulması hâlinde bu dosya, rehber sorunlarının 

bir özetini içermelidir. Rehberde yapılacak 

değişiklikler, bu genel kurul toplantısının bir parçası 

olarak tanımlanmalıdır. Rehber kapsamında 

değerlendirilecek alanın sınırları büyüdüğünde 

ve/veya  konusu şu anda belirgin olmayan acil 

sorunların ele alınması ihtiyacı doğduğunda, ek 

yönergelere gereksinim olacaktır.

-

•

•
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Kentsel tasarım rehberinin yönergeleri, Dumlupınar tarihi merkezde 

gerçekleştirilen sokak sağlıklaştırma projesi programının da önemli bir 

parçasıdır. İmar planı başta olmak üzere imar mevzuatının gerekliliklerini 

dikkate alarak bu belgedeki tavsiyelere istinaden tasarım tekliflerinin/

uygulamalarının gözden geçirilmesine olanak sağlamak amacıyla 

hazırlanan Kentsel Tasarım Yönergesi Kontrol Listesi’nin (bkz. EK 1) amacı, 

geliştirilen projenin bu kılavuzdaki tavsiyeler üzerinden hızlı bir şekilde 

değerlendirilmesini kolaylaştırmaktır. Tasarımcıların projelerini Belediyeye 

teslim etmeden önce değerlendirmeleri ve başvuru ile birlikte sunulacak 

kontrol listesindeki herhangi bir uygunsuzluğu belirlemeleri tavsiye edilir. 

Bu, ilgili yerel yönetim birimi ve paydaşlarının değerlendirmelerinde 

yardımcı olacak ve inceleme sürecine şeffaflık katacaktır.

Başvuru sahiplerinin rehberin amacı hakkında detaylandırılmış bilgiye 

ihtiyaç duymaları hâlinde, kontrol listesindeki her bir madde için kılavuzda 

ilgili sayfa referansı verilmiştir. Böylece başvuru sahibi, listedeki her 

bir maddeyi yanıtlayarak yönergeleri tamamlayabilecektir. Rehber 

yönergelerinin dikkate alınmayan maddelerine ilişkin “Yönerge dışı” 

seçeneğinin işaretlenmesi durumunda ise açıklamalar kısmında muafiyetin 

gerekçesi mutlaka sunulmalıdır. Aşamalı veya geçici bir geliştirme 

başvurusu yapıldığında, başvuru sahibi, tasarımın gelecekteki geliştirme 

aşamalarının veya eklemelerin yönergeleri karşılamasını engellemediğini 

göstermelidir.

Söz konusu arazinin konumuna özgü bazı yönergeler olduğundan, başvuru 

sahibi, konumuyla ilgili tüm yönergelerin ele alındığından emin olmalıdır.

Kentsel Tasarım Yönergesi Kontrol 

Listesi

3.4.
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Terimler Sözlüğü, bu rehber kapsamında öne çıkan terimler arasından 

seçilen 100’ünün, çalışma boyunca ele alınan yaklaşımlar ve getirilen öneriler 

doğrultusunda yapılan özgün kavramsal açıklamalarının yer aldığı bir derlemedir.

Alle: İki cephesi ağaçlı, doğrusal, geniş ve düz yaya yolu, anıtsal yol veya 

cadde.

Aktif cephe: Özellikle yoğun yaya veya araç hareketliliğinin gerçekleştiği 

yollara cephe veren binaların zemin katlarında yer alan vitrinler, kafeler, 

restoranlar ve diğer servisler ile geniş pencereli ofis alanları gibi kamusal 

canlılığı sağlayan, davetkâr işlevlerin oluşturduğu cephe.

Arayüz: Kentsel ölçekte farklılaşan mekân ara kesitlerinde (iç-dış, özel-

kamusal vb.) yapıların birbirine veya parçası olduğu mekâna dair konumları 

ile kompozisyonlarını içeren, kent dokusu içinde tasarlanmamış sınırların 

arasında kalan, etkileşim ve/veya geçiş rolünü üstlenen esnek ve işlevsel 

bağlantı noktaları ya da alanları.

Bitkilendirme: Bitkilerin büyümeleri için yetişme ortamına dikilmesi, bitki 

tesisi. 

Bitki materyalleri: Ağaç, ağaççık, çalı, sarılıcılar, yerörtücüler, çiçekler, çim 

vb. tüm bitkiler.

Biyoçeşitlilik: Tüm canlı organizmalar (bitkiler, hayvanlar, böcekler, 

mantarlar, mikroorganizmalar vb.) ile bunların birbirleri içindeki ve arasındaki 

çeşitlilik.

Donatı alanları:   İmar planı kararıyla toplumun kültürel, sosyal ve rekreatif 

ihtiyaçlarının karşılanması üzere mevzuatça belirlenen standartlara uygun 

olacak biçimde kamu veya özel sektör tarafından yapılan ve kamu kullanımına 

ayrılan eğitim, sağlık, dini, kültürel ve idari tesisler, açık ve kapalı spor tesisleri 

ile park, çocuk bahçesi, oyun alanı, meydan, rekreasyon alanı gibi açık ve 

yeşil alanlar.

Donatı elemanları: Zemin döşeme kaplamaları, oturma birimleri, aydınlatma 

elemanları, işaretler ve bilgi tabelaları, kiosklar, trafik bariyerleri gibi 

sınırlandırıcılar, duraklar, gölgelikler, peyzaj ögeleri, konteynırlar, atık kutuları, 

mikromobilite araç parkları, kamusal sanat eserleri gibi kent mobilyaları.

Terimler Sözlüğü3.5
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Donatı zonu: Sokak kesiti içinde donatılara ayrılmış 

kısım; ışık ve sinyal direkleri, babalar, yaya ve aracın 

güvenli ayrımı için kullanılan diğer elemanlarla 

birlikte, ulaşılabilir zon ile seyahat zonunu güvenli 

biçimde ayıran tampon.

Döşeme kaplama malzemesi: Yaya veya araç 

yolunda, üzerine basılan tüm yüzeylerde kullanılan 

zemin malzemesi.

Duvar sanatı: Doğrudan bir duvara, tavana veya 

herhangi bir büyük ve kalıcı yüzeye, genellikle 

yerleştirme, boyama veya resmetme tekniğiyle 

uygulanan kamusal sanat eseri.

Fiziksel çevre konforu: Tasarım, yapım vb. 

uygulamalarda değerlendirilmek üzere doğal 

ve yapılı çevrede sıcaklık, nem, aydınlık, gürültü 

seviyesi gibi ölçülen verilerin sağladığı konfor.

Geçirimli / Geçirimsiz yüzeyler: Bir tarafından 

diğer tarafına sıvıyı (su) veya gazı geçiren / 

geçirmeyen malzeme, zemin.

Geçiş alanı / koridoru: Açık kamusal alanları 

erişilebilirlik temelinde birbirine bağlayan ara 

mekân. 

Geleneksel doku: Bir yerleşimin tarihsel 

katmanlarını, sosyal ve kültürel birikimini, kimliğini, 

topografik niteliklerini, coğrafi ve iklimsel 

özelliklerini yapılı çevrede ve sakinlerinin yaşam 

tarzında gösteren özgün düzen.

Geleneksel merkez:   Çarşılar bölgesiyle birlikte 

geleneksel üretim ilişkilerinin devam ettiği, 

perakende ve toptan ticaretin yoğunlaştığı, 

mekân organizasyonu bakımından hâlâ 

geleneksel dokunun özgün izlerini taşıyan, yaya 

sirkülasyonuyla çekim gücü yüksek tarihi kent 

merkezi.

Gündelik yaşam: Yaşamın ve ‘şey’lerin modern 

kentte zaman-mekân ilişkiselliğinde rutin olarak 

yeniden üretilmesi.

Hız kesiciler: Yavaş sokaklarda yaya güvenliğini 

korumak için trafik hızını düşürücü elemanlar.

Hobi bahçesi: Bireyler veya topluluklar tarafından 

şifalı bitkilerin, sebze ve meyve yetiştiriciliğinin 

ticari kaydı olmaksızın yapılabildiği alan/arazi, 

organik bahçe. 

Isı ve ışıma değerleri: Mevsim döngüsünde 

güneşin neden olduğu bölgesel ısı ve radyasyon 

değerleri. 

Izgara plan: Birbirini dik kesen caddelerin 

veya sokakların arasında kalarak ızgara şeklini 

ortaya çıkaran dikdörtgen veya kare biçimli yapı 

adalarından oluşan plan türü veya kent dokusu.

İşletme önü kullanımı: Binalardaki işletmelerin 

önünde, işletmenin kullanımına izin verilen; masa, 

sandalye, teşhir ürünlerinin kamusal mekânda yer 

alabilmesinin kurallar çerçevesinde belirlendiği 

alanlar.

Kamusal canlılık:   Kültürel alışverişle yer kimliğinin 

yanı sıra sosyal faaliyetler için daha fazla seçenek 

sunma kapasitesine sahip güvenli, cezbedici 

kamusal alan canlılığı.

Kamusal mekân: Herhangi bir ayrım yapılmaksızın 

toplumdaki her bireyin erişimine ve kullanımına 

açık, daha geniş bir perspektifte kamusal alanın 
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yaratımında ve çeşitliliğinde rol üstlenen ve aslen 

kentselliğin özünü oluşturan açık ve/veya kapalı 

mekânlar.

Kamusal sanat: Kentsel kamusal mekânda estetik 

ve/veya politik kaygılarla gündelik yaşamın bir 

parçası olarak yere özgü üretilen çağdaş sanat 

uygulamaları, enstalasyonları veya performansları.

Kanopi: Binaların dış mekânlarında veya açık 

kamusal mekânlarda kullanıcıları güneş, yağmur, 

kar gibi hava olaylarından korumaya yarayan 

gölgelik, tente, saçak, örtü.

Karakter alanı: Yerleşimin morfolojik dokusunun 

ve sürekliliğinin belirlediği; kimlikli mekânların 

yaratılmasında kentsel tasarım rehberi 

çalışmalarının altlığını oluşturan; tarihi, kültürel, 

ekolojik, sosyal ve ekonomik açılardan dinamik 

potansiyel fırsat alanları.

Karbon yutak yüzeyi: Karbondioksiti atmosferden 

yutarak depolamaya yarayan orman alanları, 

denizler, toprak tabakası gibi doğal veya insan 

yapımı yapay sistemlerin yüzeyi.

Kent dokusu: Bir kentin yaşama, çalışma, 

sosyalleşme alanlarının yer aldığı, tarihi veya 

geleneksel olabileceği gibi modern plan sistemleri 

doğrultusunda da oluşabilen arazi kullanım 

düzeninin yansıdığı morfolojik yapı.

Kent mobilyaları:   İçinde bulunduğu kentin 

kimliği, kullanıcı profili, sosyal ilişkileriyle ilgili 

pek çok ipucu vererek kentlilerle etkileşim içinde 

olup çeşitli kolaylıklar sağlayan; bilinçli, gerekli 

disiplinlerden paydaşların katılımıyla tasarlanması 

gereken özellikli, kolay algılanabilir, dayanıklı ve 

özgün donatı elemanları.  

Kentsel bellek: Sosyal ve fiziksel çevreden 

bağımsız olmayan belleğin, kent sakinleri ve 

kullanıcıları tarafından kentsel mekân içinde kolektif 

olarak deneyimlenerek, kentteki değişimlerin veya 

sürekliliklerin oluşturduğu hafıza.

Kentsel ısı adası: Kentleşmeyle değişen toprak 

yapısı, betonlaşmayla azalan yeşil alanlar, fazla 

enerji kullanımıyla açığa çıkan ısı, binalarda 

kullanılan ısı tutucu malzemeler gibi insan 

faaliyetleri nedeniyle çevresine göre daha yüksek 

sıcaklıklara ulaşan kentsel alan.

Kentsel peyzaj: Sosyal, kültürel, ekonomik boyut 

çerçevesinde insan ile yapılı çevre arasındaki 

etkileşimin bir sonucu olarak fiziksel faktörlerin 

kalitesiyle somutlaşan kent manzarası. 

Kentsel tasarım yönergesi:   Bir yerin, tarihi ve 

mimari karakteri ile kültürel kimliğini koruyarak 

gelişimini sağlayacak yönlendirici tasarım ilkeleri 

bütünü.

Kentsel tipoloji:   Kentsel yerleşimlerde ve 

yapılarda yaygın olarak bulunan özelliklerin 

makroform, gelişim yoğunluğu, biçimsel yapı, 

ölçek gibi farklı kategorilerle olan ilişkilerine göre 

sınıflandırılması. 

Kentsel yeşil alan sistemleri:   Doğal kaynakların 

korunması için sürdürülebilir ekosistem yönetimini 

destekleyecek şekilde farklı tip, mesafe ve 

ölçeklerdeki yeşil alanların oluşturduğu birbiriyle 

bağlantılı sistem.   
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Kiosk: Açık veya kapalı kamusal nitelikli 

mekânlarda hizmet veren, bilgilendirme amaçlı 

internet sistemlerini içeren satış birimi, büfe. 

Kimlik mekânı: Mahalle, kamusal mekân, sokak, 

yapı gibi farklılaşan ölçeklerde ve diğer kentsel 

sistemlerle ilişki içinde ele alınan; özgün mimarinin, 

peyzaj standartlarının, kentsel ögelerin ve donatı 

elemanlarının değerlendirildiği; karakter alanları 

dâhilinde yere özgü kimliği kuvvetli potansiyel 

fırsat mekânları.

Korniş: Bina ya da kapı, sütun, pencere gibi bir 

mimari ögelerin tepesinde yatay bir şekilde yer 

alan dekoratif silme.

Koruma: Tarihi yapılar veya mekânların çevreleriyle 

birlikte günümüz koşullarına uyumlandırılarak 

yapısal ve işlevsel devamlılığını sağlamak amacıyla 

onarımı, konservasyonu, iyileştirilmesi ve yönetimi 

için gerekli eylem ve işlemler.

Koruma alanı: Tanınan tarihi, doğal veya kültürel 

değerleri nedeniyle “taşınmaz kültür veya tabiat 

varlığı” olarak betimlenen varlıklar ile bu varlıkların 

içinde bulundukları çevrenin korunması için 

yapılaşması kontrol altında tutulması gereken alan.

Kurb: Kaldırımın araç yoluna genişletilmesiyle 

oluşturulan yaya alanları.

Kültür: Bilgi, inanç, sanat, ahlak, hukuk, adet, 

gelenek ve toplumun bir üyesi olarak kişinin 

yaşayarak kazandığı alışkanlıklar ile yeteneklerin 

karmaşık bir bütünü.

Kültür varlığı: Toplumun sosyo-kültürel tarihine 

tanıklık etmiş; bilim, sanat, kültür, inanç değerleriyle 

ilgili çok boyutlu niteliklerinin yansıdığı; geçmişten 

günümüze tamamı ya da bir kısmı ulaşabilmiş; 

korunması gerekli taşınır veya taşınmaz yapıtlar, 

eserler.

Kültürel miras: İnsan-mekân arasındaki 

etkileşimin bir sonucu olarak sosyal ve fiziki 

çevrenin özelliklerini içeren; geçmişten bugüne 

ulaşabilmiş; toplumun tarihi, sosyal, ekonomik, 

dini, manevi, simgesel, politik, estetik, sanatsal vb. 

değerlerinin, bilgilerinin ve geleneklerinin yansıdığı 

somut ve somut olmayan tüm varlıklar.

Mahalle kimliği: Bir mahallenin makroformu, doğal 

ve fiziki özellikleri, morfolojik yapısı, sokak dokusu, 

mekân organizasyonu ve tarihi, sosyal, ekonomik 

ve kültürel nitelikleri gibi bileşenlerinin oluşturduğu 

özgün ve yerel kimlik.

Mahalle kültürü: Farklı toplumsal gruplardan 

oluşan mahalle sakinlerinin, geçmişten günümüze 

çokkültürlü yapılarını yansıttıkları sosyal ve fiziki 

çevrenin anlam ve algı dünyalarında yaşanma 

biçimi.

Mekânsal aidiyet: Bireylerin, sahip oldukları 

‘ben’ kimliği ile yer kimliğinin birbirlerinden 

sürekli etkilenerek oluşturduğu sosyo-mekânsal 

davranışlarla yere bağlılık hâlleri.

Mekânsal gelişim: Sosyo-ekonomik gelişmelerin 

yayılma etkisine bağlı olarak kent parçası, kent 

veya bölge ölçeğinde çeşitli parametrelerin 

değerlendirilerek hangi fonksiyonların yer 

alacağına dair öneriler içeren planlama politikaları, 

stratejileri ve kararlarının oluşturduğu gelecek 

senaryosu.
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Mekânsal kalite / Mekân kalitesi: Kentsel 

politikalar, stratejiler ve planlama ve/veya tasarım 

kararları doğrultusunda mekânları etkin kullanımla 

buluşturacak yapım, düzen, işlev, estetik ve kimlik 

gibi niteliklerin tümü.

Mekânsal niş: Kendine özgü fiziksel şartları içinde 

kamusal kullanıma yönelik özel koşulları sağlayan 

kentsel mekân.  

Mekânsal odak: Taşıdığı işlevlerle ve yere özgü 

kimliğiyle hareketin yoğunlaştığı merkez nokta. 

Meydan: Tarihi yapıların, anıt eserlerin, önemli 

mimarlık örneklerinin çevresinde oluşturulan; 

genellikle yayalaştırılmış; gerek rekreasyonel 

gerek siyasal amaçlarla kullanılabilen; mekânsal 

olduğu kadar tarihsel, toplumsal, kültürel 

özellikleriyle de yerin kimliğine katkı sunan geniş, 

karakteristik kamusal mekân.

Mikroklima: Diğer yerleşim yerlerinden farklı 

yüksekliğe ve yeryüzü şekillerine sahip bölgelere 

has, zeminden yaklaşık 2 metre yükseklikteki etki 

alanıyla sınırlı, küçük alanlı iklim tipi.

Mikromobilite: Saatte en fazla 25 km.’lik bir hızı 

amaçlayarak bireysel kullanım için 500 kg’dan 

az olacak biçimde tasarlanmış bisiklet, scooter, 

kaykay, tek teker gibi küçük, hafif ve elektrikli 

de olabilecek taşıtlarla gerçekleştirilen ve ideal 

yolculuk mesafesinin 10 km. civarında olduğu 

hareketlilik. 

Mimari miras: Kültürel mirasın en önemli 

bileşenlerinden biri olarak farklı ölçek ve nitelikteki 

mimari değerleriyle insanlığın ortak malı sayılan 

ve günümüze ulaşmış tüm özgün nitelikleriyle 

geleceğe aktarılması amacıyla korunması gereken 

yapı veya yapı grubu.

Modern mimarlık mirası: Ulusal veya uluslararası 

yönelimleri ile yenilikçi yöntem ve teknolojileri 

örnekleyen ve korunması gerekli mirasın bir 

parçası olarak kabul edilen modernist mimarlığın 

20. yüzyılda üretilmiş yapı, yapı grubu veya 

yerleşimleri.

Odak kültür alanı: Yerleşim merkezinde kamusal 

canlılığıyla ön plana çıkan ve kentsel dokunun 

belirleyici sosyo-kültürel karakter ögelerinin bir 

arada bulunduğu alan. 

Organik ulaşım:   Kentsel dokunun sosyal, fiziksel 

ve çevresel bileşenlerinin değerlerinin korunduğu; 

sağlıklı bireyler ve yaşam alanları için insan 

hareketliliğini merkeze alan; birbirlerine entegre 

olmuş karma trafik uygulaması dâhilindeki yaya, 

bisiklet, toplu taşıma ve otomobil kullanımı.

  Ön cephe zonu: Yapılaşma biçimlerinin, yapıların 

işlevi ile fonksiyonlarının, yapı önlerinin, yapı giriş 

ve çıkışlarının sokağı etkilediği ilk bölge.

Özgün cephe: Yere özel tipolojik nitelikleriyle 

özgün mimari kimliğe sahip yapıların oluşturduğu 

cephe. 

Paralel parklanma: Yolda seyahat şeridine paralel 

olarak yapılan araç parklanması.

Parapet: Çatı, teras, balkon, hemzemin olmayan 

yaya geçidi/yolu, köprü gibi yapılara koruma 

amacıyla koşullara uygun yükseklikte tuğla veya 

beton gibi çeşitli malzemeler kullanılarak eklenen 

bariyer niteliğindeki kısa duvar. 
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Park cepleri: Araçların park etmesi için oluşturulan 

tanımlı alanlar.

Pasaj: Özel-kamusal mekân ilişkisinde sokak 

kimliğiyle geçiş işlevini üstlenen ara mekân tipi.

Paylaşımlı bisiklet yolları: Ayrı bir bisiklet yolu 

için yeterli genişliğe sahip olmayan yollarda 

bisiklet yolu ağının bütünlüğünün sağlanabilmesi 

ve bisikletlilerin bisiklet yolu güzergâhı dışındaki 

taşıt yolu kullanımlarını en aza indirmek amacıyla 

tercih edilen; taşıt yolu seviyesinde, taşıtlar ile 

bisikletlilerin ortaklaşa kullanabileceği ve yol 

zemininde yapılan işaretlemeyle belirlenmiş 

bisiklet yolları. 

Pencere oranları: Pencere çerçeveleri veya 

söveler dışında yalnızca camlı alanların masif 

duvara oranı, cephenin camla kaplanmış miktarı.

Rekreasyon alanı: Kentlerin veya bölgelerin 

planlanmasında veya tasarımında, herhangi 

bir ayrım yapılmaksızın toplumun her 

kesiminden bireylerin dinlenmeleri, eğlenmeleri, 

sosyalleşmeleri için açık ve yeşil alan ihtiyaçlarını 

karşılamak üzere kişi başına belli bir büyüklükten 

daha az olmamak kaydıyla ayrılan kamusal alanlar.

Sert peyzaj: Taş, ahşap, beton vb. malzemelerden 

oluşan döşeme kaplamaları ile duvarlar, 

merdivenler, yollar vb. alanlar gibi peyzajın sert, 

dayanıklı ve cansız materyalleriyle oluşturulan 

peyzaj.

Servis cepleri: İndirme-bindirme için kullanılacak 

geçici duraklama noktaları.

Seyahat aksı: Motorlu ve motorsuz taşıtların sokak 

kesitinde hareket etmelerine olanak sağlayan 

kısım.

Sokak peyzajı: Bir sokağın ya da caddenin fiziksel 

yapısını oluşturan ve özgün karakterini tasvir eden 

manzara, cephe, döşeme/kaplama ve donatı 

elemanları gibi sahip olduğu unsurların tümü.  

Sokak sağlıklaştırma: Tarihi çevre koruma 

yöntemlerinden biri olarak sokağa ve sokağa 

bağlı açık kamusal mekânlara bakan yapı 

cepheleri ile sokak dokusunu tanımlayan kültür 

varlıklarının rölöve, restitüsyon, restorasyon ve 

kentsel planlama/tasarım projeleri doğrultusunda 

gerçekleştirilen uygulamalar bütünü.

Sosyalleşme mekânı: Sosyo-kültürel veya 

ekonomik herhangi bir ayrım olmaksızın, toplumu 

oluşturan her bireyin birlikte vakit geçirmek üzere 

ortak kullanımına açık mekân.

Su yönetimi: Suyu kalite ve ekolojik açıdan 

korumak ve miktarını verimli ve faydalı kullanmak 

için kaynakların yetkili idarelerce kontrolü.

Tali zon: Araçların serbest veya ücretli parklanması, 

bisikletlerin parklanması, kontrollü mal indirme-

bindirme, kamusal etkileşim, dinlenme, net geçişi 

artırma, bitkilendirme vb. amaçlar için kullanılabilen; 

seyahat zonu ile donatı zonu arasında bulunan; 

sokağın içeriğine ve özelliklerine bağlı olarak esnek 

biçimde kullanılan alan.

Tarihi çekirdek: Kentin makroformuna yön veren 

ve çoğunlukla tarihi ve kültürel miras ögelerini 

barındıran ilk yerleşim alanı, geleneksel merkezi. 
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Tarihi kentsel peyzaj: Geniş bir bağlam içinde 

tarihsel düzlemin kültürel değerlerinin, ögelerinin 

ve yapılarının yer aldığı; somut ve somut olmayan 

kültürel mirasın boyutlarını içeren; her birinin 

topografyaya, morfolojiye, arazi kullanıma, mekân 

organizasyonuna, alt ve üstyapıya, mimari dokuya, 

kamusal mekânlara ve sosyal ilişkilere etki ettiği; 

zamanda ve mekânda süreklilik arz eden kentsel 

alanlar.

Tarihi konut stoku: Yerleşim genelinde tarihi sivil 

mimarlık örneği konut yapılarının oluşturduğu 

toplam.  

Tarihi ve kültürel miras:   İnsanlar tarafından 

geçmişten günümüze tarihi ve kültürel bağlamda 

oluşturulmuş ve güçlenmesine katkı sunduğu “yer 

kimliği” ile “topluluk duygusu” saikleriyle koruma 

altına alınarak devamlılığının sağlanması gerekli 

somut ve somut olmayan özgün ögeler toplamı.

Tarihi yapı:   Geçmişten bugüne ulaşmış ve 

günümüzde tamamı ya da belli bir bölümü ayakta 

kalmış, genellikle tarihteki bir olayla, dönemle veya 

kişiyle ilişkilendirildiği için tarihi değere sahip yapı.

Tasarım hedefleri: Üst ölçek kentsel politikalar 

ve stratejiler doğrultusunda plan kararlarını 

uygulamayla buluşturacak şekilde mekânın 

gelecek öngörüsü üzerine geliştirilen tasarım 

amaçları. 

Tasarım standartları / kuralları: Yere özgü 

yaklaşımları içerecek biçimde mimarlık, planlama, 

tasarım ve peyzaj mimarlığı gibi disiplinlerin 

ortaklaştığı ilkelerden hareketle mekânsal gelişimi 

şekillendiren, tanımlanmış standartlara uygun 

tasarım ögeleri ile niteliklerini açıklayan bir dizi 

tasarım ifadesi ve görüntüsü.

Tescilli yapı: Kültür ve Turizm Bakanlığınca 

tespiti yapılan ve  Koruma Bölge Kurulu kararıyla 

belirlenerek koruma altına alınan taşınmaz kültür 

varlıkları.

Topluluk duygusu: Bireyin karşılıklı bağımlılık 

ilişkisi kurduğu toplumun bir parçası olduğu hissiyle 

ortak algının, anlayışın, tutumların ve deneyimlerin 

tümünü kapsayan, istikrarlı toplum yapısına dair 

duyduğu güveni içeren aidiyet duygusu.

Topografya: Bir arazi yüzeyinin dış hatlarından 

bitki örtüsüne tabii veya suni tüm detaylarının 

oluşturduğu şekil.

Vista noktası: Kent veya doğa manzarası 

görünümü elde etmek üzere değerlendirilen 

gözlem, izlem, bakı noktası.

Yapay iklimlendirme: İklimlendirme cihazlarının 

veya sistemlerinin kullanımıyla bir yerin bağıl nem 

oranının sabitlenmesi.

Yapılandırılmış otopark: Yer altında, zeminde ya 

da çok katlı yapılarda, araç parklanması için inşa 

edilmiş otoparklar.

Yaya erişim aksı: Net genişliği, yüzey dokusu, 

yürüyüş güzergâhında mevcut eğim veya 

seviye değişiklikleri bakımından, duraklamadan 

yürümeye olanak sağlayan yaya hareket alanı.

Yaya hareketi ağı:   Yaya öncelikli engelsiz, rahat 

ve güvenli ulaşım hatlarının sürekliliğinde oluşmuş 

dolaşım ağı.
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Yeniden işlevlendirme: Tanımlı bir kültür varlığının 

geçmişte kullanılmış özgün işlevi dışında, 

günümüzdeki sosyo-mekânsal ihtiyaca yönelik 

başka ve yeni bir işlev için kullanılmaya devam 

etmesi yönünde alınan karar doğrultusunda gerekli 

müdahalelerin, onaylı restorasyon/koruma projesi 

kapsamında uygulanarak ilgili kültür varlığının 

yapısal ve işlevsel sürekliliğinin sağlanması.

Yer duygusu: Sembolik değere haiz bir yerin 

bilgisine sahip olarak hayal edilmesiyle, özlem 

duyulmasıyla, hatırlanmasıyla hissedilen ve 

mekâna karşı öznel ifadelerle geliştirilerek kurulan 

bilişsel aidiyet.

Yerel ekosistem: Belirli yerel bir ortamdaki tüm 

cansız unsurlar ile canlı türlerin bütünü.

Yerel kimlik: Ait olduğu yerin ayırt edici mekânsal 

özelliklerine sahip, sakinlerinin veya kullanıcılarının 

algı ve anlam eğilimleriyle karakterize edilen kimlik. 

Yeşil çatı: Başta bina çatıları olmak üzere tüm 

yapıların üstünü kaplayan bitkilendirilmiş yüzeyler.       

Yeşil duvar: Bitkilendirilmiş duvar yüzeyi; canlı 

duvar, dikey bahçe.

Yeşil-mavi altyapı: Su kaynakları ile toprağın 

birbirine bağımlı olduğu ve birbirlerinin yardımıyla 

büyüdüğü planlı sistem.

Yumuşak peyzaj: Ağaçlar, çalılar, yerörtücü 

bitkiler gibi peyzajın canlı bitkisel materyalleriyle 

oluşturulan peyzaj.

Yüzey altı su akışı: Su döngüsünün bir parçası 

olarak yer yüzeyinin altındaki su akışı.
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Kentsel Tasarım Yönergesi Kontrol 

Listesi

Ek-1

Rehber Başlık: 3.1 Miras Karakter Yapıları

Rehber Başlık: 3.1 Miras Karakter Yapıları

Miras Yapı Bağlamı

Miras Yapıları

Miras alanında yeni binalar, mevcut binaları 
taklit etmemelidir.

1*. Uygun  2*. Kısmen Uygun  3*. Uygun Değil  4*. Uygulama Dışında Bırakılmış

Miras binalarına düzenli olarak bakım 
yapılmalıdır.

Bina restorasyonlarında kültürel miras 
konusunda bir uzman yer almalıdır.

Mevcut yapı bileşenlerinin değiştirilmek 
yerine restore edilmesi tercih edilmelidir. 

Uygun yapı biçimini belirlemek için eski 
fotoğraflar, dönem araştırması ve mevcut yapı 
stoku ilham kaynağı olarak kullanılmalıdır.

Eklerle birlikte restorasyonlar, yapının orijinal 
üslubuna ve tercihen amacına uygun olmalıdır. 
Miras mülküne yapılan eklemeler veya 
yenilemelerde, orijinal yapıya uyan veya onu 
geliştiren malzemeler kullanılmalıdır (ör. renk, 
doku, ölçek, vb.).

Miras alanıyla  etkileşimi kuvvetli ölçek, kütle, 
yükseklik ve yapı bileşenlerine sahip olmalıdır.

Yeni binalar, mevcut binalara benzer bir 
yükseklik-genişlik oranına sahip olmalıdır.

Perakende alanlarında, vitrin tasarımı tutarlı 
bir cephe ritmi sağlamalıdır.

Uygun yerlerde uyarlanabilir yeniden kullanım 
teşvik edilmelidir.

a.

b.

a.1

b.1

b.2

b.3

b.5

b.4

a.2

a.3

a.4

a.5

01. YAPILI ÇEVRE

İlkeler 1* 2* 3* 4* Ek Notlar
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Erişilebilirlik iyileştirmeleri, yapının miras 
niteliğine zarar vermeyecek şekilde 
yapılmalıdır.

Tasarım ve malzeme kalitesi tutarlı; yapı 
malzemeleri ve bitişleri ise tamamlayıcı 
olmalıdır.

b.6

b.8

Malzemeler kaliteli ve dayanıklı olmalıdır.

Geniş cepheler görsel olarak daha küçük 
birimlere bölünmelidir.

Geniş, boş cephelerden kaçınılmalıdır.

b.7

c.2

c.3

Rehber Başlık: 3.2 Yeni Yapılar

Yeni Yapılar

Cephelerde çeşitli mimari stiller teşvik 
edilmeli; ancak tamamlayıcı ayrıntılara, 
malzemelere ve kaliteye öncelik verilmelidir.

Binalar, aynı seviyede hava koşullarına 
karşı detay çözümlerine dayalı koruma 
sağlamayabilir.

Görünürlüğü güçlendirmek için şeffaf cam 
tercih edilirken, sokak seviyesinde aynalı 
camlardan kaçınılmalıdır.

Konutlarda aktif kullanılan yaşam alanları 
kamusal sokağa bakmalı ve %30-40 pencere 
yüzey alanına sahip olmalıdır.

Ana girişler, kamusal mekânlara hitap etmeli; 
kaldırımdan doğrudan erişilebilir olmalıdır.

Daha büyük binalarda, bireysel hemzemin 
bağımsız girişler sağlanmalıdır.

Ana girişler hava koşullarına karşı koruma 
sağlamalıdır.

Konut dışı binalarda, zemin kattaki ve bina 
taban seviyelerindeki cephenin önemli bir 
kısmı, iç mekân kullanımlarının görülebilmesi 
ve yayalar için görsel ilgi yaratabilmesi için 
şeffaflaştırılmalıdır.

c.

c.1

c.4

c.6

c.7

c.8

c.9

c.10

c.5
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Düz çatılar ile çatı teraslarının özel ve ortak 
açık teras ve bahçe olarak kullanılması teşvik 
edilmelidir.

Çekme mesafelerinin meydana geldiği 
durumlarda, kullanılabilir dış teraslar 
sağlanmalıdır.

Özgün ve nitelikli öneriler için hafif tasarım 
değişiklikleri teşvik edilmeli, ancak binalar 
arasında ölçek ve orantı sürekliliği sağlanmalıdır.

Tasarım ve malzeme kalitesi tutarlı; yapı 
malzemeleri ve bitişleri ise tamamlayıcı 
olmalıdır.

Çatı üstü mekanik donanım bina tasarımına 
entegre edilmeli veya binayı tamamlayıcı 
malzemeler kullanılarak perdelenmelidir.

Bitişik bir binadan 3 kat daha yüksek olan 
öneri yapılarda gölge analizi yapılmalıdır.

Malzemeler kaliteli ve dayanıklı olmalıdır.

Yapı malzemeleri, diğer malzemeleri taklit 
etmek için kullanılmamalıdır.

Yapının parçası olarak balkonlar, sundurmalar, 
kanopiler, merdivenler erişim, konfor alanı ve 
hava koruması sağlayan geçiş unsurları olarak 
teşvik edilmelidir.

Geniş kaldırımlarda sosyalleşme mekânları 
oluşturmak ve daha çekici bir sokak manzarası 
sağlamak için çekme mesafelerinde küçük 
değişiklikler teşvik edilmelidir.

Tercih edilen kaplama malzemeleri arasında 
tuğla, taş, metal, cam, yerinde beton ve ön 
döküm beton bulunmalı; taklit malzemeler 
kullanılmamalıdır.

c.12

c.15

c.17

c.18

c.13

c.16

c.19

c.21

c.11

c.14

c.20
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Rehber Başlık: 3.3.1 Erişilebilir Açık Kamusal Mekânlar ve Kentsel Peyzaj

Doğal Yapı

Doğal miras özellikleri korunmalı ve 
geliştirilmelidir.

Doğal alanların miras değerlerine ilişkin 
farkındalık sağlayacak araçlar geliştirilmelidir.

Açık alanlardaki araç bağlantıları, acil durum 
ve bakım araçlarıyla sınırlandırılmalıdır.

a.

a.1

a.5

b.5

02. ERİŞİLEBİLİR AÇIK KAMUSAL MEKÂNLAR

Kentsel ölçekte doğal nitelikleriyle parklar ve 
açık alanlar sistemi; aktif ulaşımı desteklemek 
için bağlantılı yaya yolu ağıyla örtüşmelidir.

Açık alanlar, kentsel imaj güzergâhı ve diğer 
önemli koridorlar boyunca yaya erişim ağı 
oluşturulmalıdır.

Yerleşim yeri plan ve tasarımlarıyla açık 
kamusal mekânlardan doğal alanlara görsel 
yönlendirme ve yaya bağlantıları geliştirilmelidir.

Kentsel peyzaj bütünlüğünde algılanabilir 
nitelikte açık alanlar özellikle yaya hareketine 
uygun sokaklarla erişilebilir olmalıdır.

Doğal alanların yakın çevresinde imar 
faaliyetleri ölçeği ve niteliğiyle uygun 
arayüzler sağlamalıdır.

Açık alanları birbirine bağlayan ağ kurgusu 
yerleşimin miras değerleri başta olmak üzere 
tematik içerikle buluşturulmalıdır.

Uygun noktalarda, yerel ticaret alanları ve 
kafe gibi kullanımlar doğrudan parklara ve 
açık alanlara bakmalıdır.

Sürekliliği bozulan açık alanlarda, cadde geçiş 
hakları veya belirlenmiş koridorlar içinde, 
yayalaştırılmış ya da araç hız sınırına sahip 
yaya paylaşımlı sokaklar aracılığıyla bu alanlar 
birbirine bağlanmalıdır.

a.2

b.1

a.3

b.2

a.4

b.3

b.6

b.4

Rehber Başlık: 3.3.1 Erişilebilir Açık Kamusal Mekânlar

Konum, Erişilebilirlik ve Arayüzb.
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Rehber Başlık: 3.3 Açık Kamusal Mekân Arayüzü ve Kentsel Peyzaj

Kullanım ve Tasarım

Topluluk bahçeciliğini ve kentsel tarımı 
desteklemek için alanlar oluşturulmalıdır.

Acil durum toplanma alanı olarak belirlenmiş 
yerlerde umumi telefonlar yer almalıdır.

Yağmur suyu yönetimine ilişkin düzenlemeler 
gerçekleştirilmelidir. 

Yetişkinlerin egzersizlerini destekleyen 
aletler uygun kamusal açık mekânlara dahil 
edilmelidir.

Uygun açık alanlarda konumlandırılacak oyun 
alanı ekipmanları; farklı yaş grup kullanımlarına 
uygun, mümkün ölçüde evrensel olarak 
erişilebilir ve bakımı kolay olmalıdır.

Açık alanlarda yönlendirme amaçlı 
bilgilendirme ögeleri organize edilmelidir.

Uygun nitelikte alanlarda gölge ve karbon 
emilimi için ağaçlandırma yapılmalıdır.

c.

c.2

c.6

c.3

c.4

c.5

b.9

b.8

Uygun kentsel boşluklar daimi veya geçici 
hem aktif hem de pasif rekreasyona ev 
sahipliği yapmalıdır.

Dört mevsim kullanımı destekleyecek şekilde 
tüm açık kamusal mekânlarda etkinlikler 
düşünülmelidir.

Yeni geliştirilecek veya kamusal canlılığı 
artırılacak açık alanlar, tasarım atölyelerinin 
veya tasarım yarışmalarının konusu olarak 
değerlendirilmelidir.

Parkların çevresi, parka bakan binalarla 
ilişkilendirilmeli, sırtı parka bakan konut 
tasarımından kaçınılmalıdır.

c.1

b.10

b.11

b.7
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Rehber Başlık: 3.5.1 Ulaşım Ağları, Bağlantılar ve Araç Park Etme

Yol

Sürekliliği bozulan açık alanlarda, cadde geçiş 
hakları veya belirlenmiş koridorlar içinde, 
yayalaştırılmış ya da araç hız sınırına sahip 
yaya paylaşımlı sokaklar aracılığıyla bu alanlar 
birbirine bağlanmalıdır.

a.

a.1

03. BAĞLANTILAR

Çok amaçlı yollar her tür kullanıcı grubuna 
hizmet sağlayabilecek şekilde engelsiz 
olmalıdır.

Yerleşim genelinde, tüm sakinlerin 400 
metre yakınlarında bir toplu taşıma durağına 
erişimleri sağlanmalıdır.

Entegre ulaşım ağı içinde uygun bisiklet park 
yerleri ve elektrikli araçlar için şarj noktaları 
belirlenmelidir.

Yollar ve toplu taşıma durakları oturma, 
aydınlatma, atık kapları, tabelalar ve 
yönlendirici bilgiler gibi yeterli kolaylıkları 
içermelidir.

Yönlendirme levhaları, önemli geçiş 
noktalarında kent merkezine, Çamlık 
Tepesi’ne ve diğer imaj güzergâhlarına yön 
tarifi sağlayacak kamusal sanat nesnesi 
olarak tasarlanmalıdır.

a.2

a.3

a.6

a.7

a.8

Toplu taşıma duraklarında yaya hareketliliğiyle 
bağlantılı güzergâhlar belirlenmelidir.

Bisiklet yolları ve çok amaçlı parkurlar toplu 
taşıma duraklarıyla ilişkilendirilmelidir.

a.4

a.5

Ortak erişimli araba yolları, bisiklet ve yaya 
yolculuğunu engelleyen kaldırım kesimlerini 
en aza indirmek için teşvik edilmelidir.

Geçiş hakkı genişliğinin izin verdiği yeni 
veya iyileştirilmiş caddelerde bisiklet şeridi 
sağlanmalıdır.

b.1

b.2

Rehber Başlık: 3.5.1 Ulaşım Ağları, Bağlantılar ve Araç Park Etme

Arter ve Toplayıcı Yollar     b.
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Yaya hareketini maksimize etmek için sokakları 
birbirine bağlama fırsatları teşvik edilmelidir.

Çıkmaz sokakların olduğu yerlerde, yaya geçiş 
bağlantıları sağlanmalıdır.

c.1.

c.2.

Bulvar genişlikleri, çok amaçlı işlevleri 
desteklemek ve sağlıklı ağaç büyümesini 
teşvik etmek üzere yeterli alan sağlamak için 
optimize edilmelidir.

Görme kısıtlılığı olan kişilere yönelik riski en 
aza indirmek için, tüm güzergâhlarda bina 
yüksekliğinin ilk 2.1 metresi içinde çıkmalar, 
sarkan işaretler, dallar vb. bulunmamalıdır.

Görme engelli kişiler için yönlendirici 
ve çevredeki döşemeden kolayca ayırt 
edilebilecek kaplama malzeme türüyle 
yürüyüş güzergâhı oluşturulmalıdır. Bu 
güzergâhlar yaya geçiş noktalarında aynı 
hizaya getirilerek devamlılık arz etmeli ve 
kaldırım yüksekliği olan yerlerde rampalar 
kullanılmalıdır.

Bulvarlara dikilecek ağaçlar için doğrusal ağaç 
hendekleri, toprak hücresi teknolojisi veya 
yapısal topraklar önerilebilir.

Kaldırımlar yükseltilmemeli, %5 eğim ve 
döşeme farkıyla araç trafik hattından 
ayrılmalıdır. 

Kaldırım ve yürüme yollarında kullanılan birim 
kaplama malzemeleri sağlam ve düzgün 
olmalıdır.

Yerleşim yapısının imkân verdiği ölçüde 
kaldırımlar, engelsiz erişime yönelik 
standartlara uygun olmalıdır. Özellikle hareket 
yardımcıları kullanan kişiler için 1.5 metre 
genişliğe sahip olan hatlara yönlendirici 
işaretler sağlanmalıdır.

d.1

d.6

d.7

d.2

d.3

d.5

d.4

Rehber Başlık: 3.5.1 Ulaşım Ağları, Bağlantılar ve Araç Park Etme

Kaldırımd.

Rehber Başlık: 3.5.1 Ulaşım Ağları, Bağlantılar ve Araç Park Etme

Sokaklar   c.

Döşeme yüzeyleri kışa dayanıklılık ve kayma 
direncine göre seçilmelidir.

d.8
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Yaya geçitleri sürekli ve bitişik kaldırımlarla 
bağlantılı olmalıdır. Özellikle yayalaştırılmış 
hatların devamlılığını sağlamalıdır.

Mevcut ve gelecekteki tüm bisiklet yol 
ve güzergâhlarında sık sık bilgi levhaları 
bulunmalıdır.

Tüm bisiklet yollarını ve güzergâhlarını ayırt 
etmek için semboller ve kaldırım işaretlemeleri 
teşvik edilmelidir.

Şehir merkezleri ve tarihi kent kimliği 
güzergâhları gibi trafiğin yoğun olduğu yaya 
alanlarında kamusal sanata entegre olmuş 
yaya geçidi tasarımı tercih edilmelidir.

Yaya geçitleri, evrensel standartlara uygun 
olmalıdır.

Yaya geçitleri, aydınlatmalarla ve kaldırım 
yüzey şeritleriyle açıkça belirlenmelidir.

e.1

f.3

f.4

e.4

e.2

e.3

Rehber Başlık: 3.5.1 Ulaşım Ağları, Bağlantılar ve Araç Park Etme

Yaya Geçitlerie.

Rehber Başlık: 3.5.1 Ulaşım Ağları, Bağlantılar ve Araç Park Etme

Bisiklet Yolları     

Bisiklet yolları, kentsel ulaşım ağına entegre 
edilmelidir. 

Bisiklet yolları, her mevsim şartında sürüş 
güvenliğine uygun nitelikte tutulmalıdır.

f.

f.1

f.2
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Açık kamusal mekânlarda ağaç ve çalılar için 
tercih edilen türler, bölge iklim koşullarına 
uygun, istilacı olmayan türler arasından 
seçilmelidir.

Sulama ve bakım gereksinimlerini en aza 
indirmek üzere ortalama bir aralıktaki çimler 
için kuraklığa dayanıklı tohum karışımları 
kullanılmalıdır.

Bitki materyalinin doğal olarak sulanmasını 
sağlamak ve yağmur suyu akışını azaltmak 
için biyo-kanallar veya sızıntı hendekleri 
kullanılmalıdır.

Sulama ve bakım gereksinimlerini en aza 
indirmek için hat genelinde uygun alanlara 
kuraklığa dayanıklı ve yerin flora kimliğinin 
parçası tohum karışımları kullanılmalıdır.

Bitki materyalinin doğal olarak sulanmasını 
sağlamak ve yağmur suyu akışını azaltmak için 
uygun alana sahip yerlerde biyolojik hendekler 
veya sızıntı hendekleri kullanılmalıdır.

a.1

a.2

a.3

b.4

b.5

Rehber Başlık: 3.3.2 Peyzaj Elemanları ve Bitki Materyalleri

Yeşil Açık Kamusal Mekânlar  a.

04. PEYZAJ TASARIMI

Sokak düzenlemelerinde gölgelik alanların 
genişletilmesi için kent çapında ağaçlandırma 
teşvik edilmelidir.

Sokaklardaki ve sokağa arayüz oluşturan özel 
mülkiyete ait bahçelerdeki sağlıklı ağaçlar 
korunmalıdır.

Yağmur suyu yönetimi açısından yüzey akışı 
miktarını en aza indirecek geçirgen kaplama 
malzemesi teşvik edilmelidir.

Toprak hacmini en üst düzeye çıkarmak için 
sürekli ağaç çukurlarından yararlanılmalıdır. 
Ağaçlar sert yüzey kaplamasına dikildiğinde, 
bir toprak hücre sistemi tercih edilen 
seçenektir. Asma döşeme sistemi veya yapısal 
toprak dolgu alternatif seçeneklerdir.

b.1

b.2

b.6

b.3

Rehber Başlık: 3.3.2 Peyzaj Elemanları ve Bitki Materyalleri

Sokak Peyzajıb.
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Geliştirilecek yapı tasarımı ve konumu, 
sürdürülebilir ağaç büyümesini 
engellemeyecek şekilde koordine edilmelidir.

Ağaç sayısı arttıkça, belediyenin budama 
için artırılmış bir bakım programı oluşturması 
gereklidir.

b.8

b.9

Sokak ağaçları, araç görüş hatlarını 
engellememelidir.

b.7

Tercih edilen türler, bölgenin iklim koşullarına 
uygun istilacı olmayan türler kullanılarak mülk 
sahibi tarafından seçilmelidir.

Yola bitişik yer üstü otoparkların bulunduğu 
yerlerde peyzaj düzenlemesiyle hem 
görünüme hem de karbon emisyonuna 
yönelik çevre düzenlemesi yapılmalıdır.

Yerleşim alanlarında özgün kentsel peyzaj 
alanlarını oluşturmak için renk eklemek ve 
caddenin genel kalitesini artırmak için tampon 
bitkilendirme kullanılabilir.

Çok çeşitli kuraklığa dayanıklı, uyarlanabilir 
veya yerel bitki materyalleri tercihte öncelikli 
olmalıdır.

Özel alanlara yapılan tüm ağaç dikimlerinde 
kullanım yol hakkına uyulmalıdır.

c.1

e.1

e.2

c.3

c.2

Rehber Başlık: 3.3.2 Peyzaj Elemanları ve Bitki Materyalleri

Rehber Başlık: 3.3.2 Peyzaj Elemanları ve Bitki Materyalleri

Özel Mülkiyet Alanlarında Peyzaj 

Tampon Ekim

c.

e.

Mikro iklim bahçeleri alana kolay adapte 
olabilen, biyoçeşitliliği destekleyen, yerel 
türlerle tasarlanmalıdır.

Malzeme seçiminde doğaya ve çevreye saygılı, 
geçirimli ve uygulanması kolay olması ön 
planda olmalıdır.

Peyzaj tamponlarına çok çeşitli kuraklığa 
dayanıklı, uyarlanabilir veya doğal bitki 
materyali eklenebilir.

d.1

d.2

e.3

Rehber Başlık: 3.3.2 Peyzaj Elemanları ve Bitki Materyalleri

Mikro İklim Bahçelerid.
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Oturma elemanları, ihtiyaç duyulan alanlarda 
teknolojiyle desteklenerek kullanılmalıdır. 

b.3

Kent mobilyalarında, performatif ve 
sürdürülebilir niteliklerine göre malzeme 
seçimi yapılmalıdır.

Kent mobilyalarında, yüksek kaliteli, dayanıklı 
malzeme kullanımıyla bakım ve onarım 
kolaylığı, güvenlik, konfor öncelikli olmalıdır.

Yönlendirme ve bilgilendirme elemanları, 
sokak manzarasını görsel olarak karmaşaya 
sürüklemeyecek şekilde tasarlanmalıdır.

a.4

a.5

c.2

Oturma elemanları, tanımlandıkları alan içinde 
sabit olarak kullanılmalı, taşınmamalıdır. Alana 
yerleşim doğru planlanmalıdır.

Oturma elemanlarının tespit edileceği döşeme 
malzemesi uygulamasında engelsiz kullanımı 
destekleyen detaylar seçilmelidir.

Oturma elemanları, sırtlık ve kolçak  
yüzeyleriyle aydınlatma armatürü ekleme 
ihtiyaçlarına uygun olarak değiştirilebilir, 
geliştirilebilir altlıkta düşünülmelidir.

b.1

b.2

b.4

Rehber Başlık: 3.3.3 Kent Mobilyaları

Oturma Elemanlarıb.

Rehber Başlık: 3.3.3 Kent Mobilyaları

Rehber Başlık: 3.3.3 Kent Mobilyaları

Bağlam

Yönlendirme ve Bilgilendirme Elemanları

a.

c.

05. KENT MOBİLYALARI

Kent mobilyaları, yaya hareketliliğinin yüksek 
olduğu alanlarda yoğunlaştırılmalıdır.

Yönlendirme ve bilgilendirme elemanları, 
çevredeki kullanımları rahatsız etmemelidir.

Kent mobilyaları, yaya veya araç dolaşımını 
engellememelidir.

Kent mobilyaları, kaldırım bakım ve onarımına 
engel teşkil etmemelidir.

a.1

c.1

a.2

a.3
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Yönlendirme ve bilgilendirme elemanları, ·   
diğer donatılarla ve çevreyle yükseklik, ölçek, 
oran, renk ve malzeme anlamında uyumlu 
olmalıdır.

c.3

Yönlendirme ve bilgilendirme elemanları, yaya 
ve araç sirkülasyonuna bağlı olarak her iki 
kullanıcı için de okunur olmalıdır.

Yönlendirme ve bilgilendirme elemanlarının 
formları, karakterleri ve malzemeleriyle ayrıntı 
düzeyleri, oranları sokakla dengelenmelidir.

Yönlendirme ve bilgilendirme elemanları, 
taşınma gerektiren durumlar öngörülerek 
mobilite imkânı sunacak basit detaylarla 
zemine sabitlenmelidir.

c.5

c.6

c.7

Yönlendirme ve bilgilendirme elemanları, bina 
cephelerine temas ettirilmemelidir.

c.4

Bahçecilik aktivitelerinin yapıldığı alanlarda 
kullanılacak sınır elemanlarında, boşluklu ve 
geçirgen bir tasarım yaklaşımıyla görünürlük 
desteklenmelidir. 

d.1

Rehber Başlık: 3.3.3 Kent Mobilyaları

Sınır Elemanlarıd.

Sınır elemanlarının yüksekliği ve malzemesi 
farklı yaş gruplarından kullanıcılar 
düşünülerek evrensel tasarım ilkelerine göre 
tanımlanmalıdır.

d.3

Sınır elemanları gerekli durumlarda 
bitkilendirmeyle desteklenmelidir.

d.2

Bisiklet park elemanları, genel dokudan farklı 
renk ve malzeme kullanımıyla dikkat çekici 
olmalıdır.

Bisiklet park elemanlarında, belirli alanlarda 
güneş enerjisiyle çalışan şarj ünitelerinin 
bulunması düşünülmelidir.

e.1

e.2

Rehber Başlık: 3.3.3 Kent Mobilyaları

Bisiklet Park Elemanlarıe.



377

İlkeler 1 2 3 4 Ek Notlar

Atık kutuları, hareketli sokak köşelerinde 
bulundurulmalı ve yaya sirkülasyonunu en 
aza indirmek için Kent Mobilyaları ve Peyzaj 
Bölgesi içine yerleştirilmelidir.

Toplu taşıma durakları, hava koşullarına karşı 
koruma ve kolaylık (oturma ve aydınlatma) 
sağlamalıdır. Sokak aydınlatmasına bitişik 
yerlerdeki duraklarda aydınlatma gerekli değildir.

f.1

h.1

Rehber Başlık: 3.3.3 Kent Mobilyaları

Kiosklarg.

Rehber Başlık: 3.3.3 Kent Mobilyaları

Rehber Başlık: 3.3.3 Kent Mobilyaları

Atık Kutuları

Toplu Taşıma Durağı

f.

h.

Atık kutuları, evrensel olarak erişilebilir olacak 
şekilde tasarlanmalıdır.

f.3

Atık kutuları, kamunun sıklıkla eriştiği kentsel 
donatıların yakınına (örn. okullar, marketler vb.) 
yerleştirilmelidir.

Gölge oluşturucu, rüzgâr kesici ve çekici bir 
ortam sağlamak için durağa bitişik ağaç dikimi 
sağlanmalıdır.

Durak çatılarından yağmur suyu akışları 
bitişikteki ağaç çukurlarına veya peyzajlara 
yönlendirilmelidir.

Atık kutuları için fiziksel hava şartlarına 
dayanıklı malzeme seçimiyle, kolay 
temizlenebilir ve bakımı kolaylaştırıcı detaylarla 
kent çapında bir tasarım geliştirilmelidir. 

Bilgisayar, multimedya ve internet sistemlerini 
içeren bilgilendirme ve hizmet amaçlı kullanım 
alternatifi sunan kiosklarda, yeterli donanım 
sağlanmalıdır. 

f.2

h.2

h.3

f.4

g.3

Kiosklar, satış birimi işlevi yanında sosyal hayatı 
canlandıracak, insan iletişimini destekleyecek 
çevre düzenlemesiyle birlikte ele alınmalıdır. 

g.2

Kiosklar, herkes tarafından ulaşılabilir konumda 
tanımlanmalıdır. 

g.1
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Toplu taşıma duraklarının, kent bilgi panellerini 
ve alana özgü kamusal sanat enstalasyonlarını 
içermesi teşvik edilmelidir.

h.6

Kaldırımlar doğrudan toplu taşıma duraklarına 
bağlanmalıdır. Genişliğin bağlama göre 
değişebileceği bir yolcu indirip bindirme alanı 
sağlanmalıdır.

Toplu taşıma durakları, güvenliği sağlamak için 
görsel geçirgenliğe sahip olmalıdır.

Otobüs duraklarının konumu rüzgâr yönüne 
kapalı olmalıdır.

h.4

h.5

h.7
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Rehber Başlık: 3.3.3 Kent Mobilyaları

Sokak Aydınlatmaları a.

06. AYDINLATMA

Aydınlatma tasarımı ile konumlandırmada, 
sürdürülebilirlik ve ışık kirliliği etkileri dikkate 
alınmalıdır.

Tüm aydınlatmalar, sokak mobilyaları ve peyzaj 
bölgeleri içinde veya gerektiğinde refüjler 
içinde yer almalıdır.

Yaya hareketinin yoğun olduğu yerlerde 
aydınlatma, yaya ölçeğini gözetecek biçimde 
aşağı doğru sağlanmalıdır.

Özel mülk aydınlatması, park alanları ve 
bina girişleri dâhil olmak üzere güvenli ve iyi 
aydınlatılmış yaya alanlarını sağlamalıdır.

Sokak aydınlatma armatürleri, belirlenmiş 
standartlara uygun olarak seçilmeli ve bakım 
takibi ile onarımı kolaylıkla yapılabilecek şekilde 
tercih edilmelidir.

Aydınlatma elemanlarına ait tüm kablolar ve 
transformatörler yayaların görmeyecekleri ve 
temas etmeyecekleri güvenli bir şekilde toprak 
altında olmalıdır. 

Işık kirliliğini en aza indirmek için tüm yaya ve 
sokak aydınlatmaları “karanlık gökyüzü” dostu 
olmalıdır. Mevcut standartların bu yönergelere 
uymadığı durumlarda, bir sonraki yükseltmede 
dikkate alınmalıdır.

a.1

a.2

a.3

a.5

a.6

a.7

a.4

Kent tarihinin bir parçası olan ve mahalle 
kimliğini yansıtan simgesel yapıların 
aydınlatılması için ışık tasarımına yönelik 
uzmanlıklardan yararlanılmalıdır.

Meydan, park ve benzer nitelikte kamusal 
kullanıma yönelik alanlarda gerçekleştirilecek 
aydınlatma için gece kullanım içeriğiyle 
birlikte düzenlenecek etkinlikler çerçevesinde 
geliştirilecek tematik aydınlatma senaryoları 
dikkate alınmalı, tasarımına yönelik 
uzmanlıklardan yararlanılmalıdır.

b.1

b.2

Rehber Başlık: 3.1 Miras Karakter Yapıları ve 3.3 Açık Kamusal Mekân Arayüzü ve Kentsel Peyzaj

Miras Değerleri ve Açık Kamusal Mekânlarb.
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Rehber Başlık: 3.3.5 Kamusal Sanat

Kamusal Sanat

Fiziksel ve görsel açıdan erişilebilir mekânlar 
için kamusal sanat teşvik edilmelidir. 

a.

a.1

08. SANAT

Kamusal sanat uygulamaları veya 
yerleştirmeleri; yere özgü olmalı, mekânsal 
kimliği desteklemeli ve aidiyet hissini 
güçlendirmelidir.

Kamusal sanat eserlerinin yaratımında yerel 
sanatçılar desteklenmelidir. Yeniliği teşvik 
etmek için kamusal sanat eseri edinimi, 
tasarım yarışmalarının konusu olmalıdır.

Kamusal sanat uygulamaları veya 
yerleştirmeleri, çevre düzenlemesiyle birlikte 
ele alınmalıdır. 

Kamusal sanat uygulamaları veya 
yerleştirmeleri, dayanıklı olmalı ve az bakım 
gerektirmelidir.

a.2

a.5

a.3

a.4

Miras değerleri, mahalle kimliğini yansıtan 
simgesel özellikler dahil olmak üzere mimari 
ve peyzaj karakterleriyle korunarak ortaya 
çıkarılmalıdır.

Yönlendirme levhaları, önemli geçiş 
noktalarında kent merkezine ve diğer imaj 
güzergâhlarına yön tarifi sağlayacak kamusal 
sanat nesnesi olarak tasarlanmalıdır.

b.1

b.2

Rehber Başlık: 3.1 Miras Karakter Yapıları

Miras Değerlerib.
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Rehber Başlık: 3.5 Ulaşım Ağları ve Bağlantılar

Bisiklet Parkı

Şehir sokakları boyunca, ticari alanlarda 
bina girişlerine yakın bisiklet park yerleri 
oluşturulmalıdır.

Yaya hareketliliğinin yoğun olduğu alanlarda 
güvenli, uzun süreli bisiklet park yerleri ve 
depolama tesisleri sağlanmalıdır.

Bisiklet park yerleri yaya sirkülasyonunu 
engellememelidir

a.

a.1

a.2

a.3

09. PARKLAMA
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Rehber Başlık: 3.4 Genel Tabela Yönergeleri

Bilgilendirme Tabelaları

Kent için kapsamlı bir yönlendirme stratejisi 
geliştirilmelidir.

Bilgilendirme tabelaları, trafiğin yoğun olduğu 
alanlara yerleştirilmelidir.

a.

a.1

a.2

10. TABELALAR

Yönlendirme levhaları, önemli geçiş 
noktalarında kent merkezine ve diğer imaj 
güzergâhlarına yön tarifi sağlayacak kamusal 
sanat nesnesi olarak tasarlanmalıdır. 

a.2

Ticari tabelalar, sokak manzarasının 
görünümünü boğmamalı; ağaçların 
yerleşimini kısıtlamamalıdır.

b.1

Rehber Başlık: 3.4 Genel Tabela Yönergeleri

Reklam Tabelalarıb.

Yaya hareketinin yoğun olduğu alanlarda ticari 
tabelalar yaya ölçeğinde olmalıdır.

İşaretler, araç görüş hatlarını ve yaya 
hareketini engellememelidir.

Kent mobilyaları reklam içermemelidir.

b.2

b.3

b.4
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4. Eylem Planı
Mekânsal Gelişim Çerçevesi Hangi 
Projelerle Hayata Geçecek?





Konut dengesini 
koruyan mahalle

Ana aks

Mekansal 
gelişim 
hedefleri

Stratejik 
ilkeler

Ana odak İşlevlerin 
entegrasyonu

Ara odaklar Etkinlik 
senaryosu

Kültür  bağlant ı s ı

Merkez işlevlerini 
destekleyen 
mahalle

Kamusal niteliği 
yüksek mahalle

Yaya odalı 
mahalle

Yeşil alanlarla 
entegre mahalle

Kimlikli mahalle

Ana aksın kamusal 
niteliğini artırmaya yö-
nelik tasarım ilkelerinin 
belirlenmesi. Ana aksta 
yaratılan hareketin 
doku bütününe yansı-
ması. Ana aks üzerinde 
tanımsız boşluklara 

müdahale edilmesi.

Mahalle ölçeğinde ka-
musal etkileşim imkanı 
yaratan bir meydanın 
düzenlenmesi.

Atıl alanların tanımlı 
kamusal odaklara 
dönüştürülmesi.

Doku içindeki insan 
hareketinin artırılması.

Kentsel mekanlarda 
etkileşimin artırılması.

Kamusal mekan ka-
zanımı.

Kamusal etkileşimin 
donatılar ile sağlan-
ması.

Ana aks üzerinde trafik 
ve otopark düzenleme-
leri yapılması. 

Kaldırımların ve yaya 
ulaşım arayüzlerinin 
planlanması.

Pazar yeri içinde oto-
mobil parklanmasının 
düzenlenmesi.

Yaya akışlarının 
düğümlendiği odağın 
tasarımı.

Otopark olarak kul-
lanılan atıl alanlaraa 
yönelik alternatifler 
geliştirilmesi.

Sokaklarda güvenliğin 
artırılması.

Yaya odaklı etkinlikler 

için alan açılması

Mahalle ölçeğinde, 
ihtiyaçlara karşılık 
veren sosyal ve kültürel 
donatıların tesisi.

Ana aks için peyzaj 
ilkelerinin belirlenmesi. 

Aks çevresindeki yeşil 
alanların birbirine bağ-
lanması.

Çamlık Tepesi ile kent 
merkezini bağlayan 
yaya aksının üzerinde 
odak noktası oluştu-
rulması.

Ana aks çevresin-
de geleneksel sivil 
mimarinin korunmasını 
gözeten tasarım ilkeleri 
önerilmesi. 

Sağlıklaştırma sürecinin 

desteklenmesi

Meydan çevresinde-
ki cephelere yönelik 
tasarım ilkelerinin 
önerilmesi.

Geleneksel konut doku-
su içinde durak nokta-
larının yaratılması.

Geleneksel konut 
dokusu içinde durak 
noktaları yaratılması.

Dokunun yaşatılmasına 
yönelik faaliyetlerin 
desteklenmesi.

Mekan aidiyetini güç-
lendirecek kentsel faa-
liyetlere alan açılması.

Dokunun yaşatılarak 
korunması

Kamulaştırılmış tarihi 
eserlerin bütüncül bir 
şekilde işlevlendirilerek 
yaşatılmaları.

Kamusal mekanların etkileşim niteliğinin artması,
Yaşayan aktif mekanlar,

Kent merkezi ile ilişkinin güçlendirilmesi,
Kültür aktörlerine alan açılması,
Kullanımların çeşitlendirilmesi.



Doğa bağlant ı s ı

Rekreasyon 
alanı

Ara odaklar Ara akslar Yapı adaları Topluluk 
oluşturma

Çamlık Tepesi bağlantı-
sının kamusal faaliyet-
lerle kurulması.

.

Mahalle dokusu içinde 
etkileşim noktaları 
oluşturulması.

Kentsel akışlar içinde 
ara odakların kurgu-
lanması.

Kamusal mekanları 
destekleyek yapılaşma 
ilkelerinin belirlenmesi.

Sosyal etkileşimin ve 
topluluğun güçlendi-
rilmesi.

Kamusal niteliği yüksek 
etkileşime imkan veren 
sokakların oluşturul-
ması.

Yaya dostu sokakların 
tasarımı. 

Sokaklarda trafik ve 
otopark düzenlemeleri

Yeşil sokakların tesisi

Yeşil alanların birbirine 
bağlanması

Akslar üzerinde mahalle 
kimliğini ön plana çı-
kartacak tasarım ilkele-
rinin ortaya konulması.

Kamusal mekanda 
yaya kullanımına yer 
açılması

Çamlık Tepesi rekreas-
yon alanları ile bağlantı 
kurulması. Bu alandaki 
mevcut yeşil alanalrın 
mahalle kullanımına 
açılması.

Doluluk-boşluk ve kütle 
oranlarının belirlenmesi.

Ada içi ve çevresine 
yönelik yeşil alan ilkele-
rinin belirlenmesi. 

Mahalle dokusu içinde 
mikro yeşil alanlar 
oluşturulması.

Kentsel tarım ve bah-
çecilik faaliyetleri için 
mekan kazanımı.

Kent hayatında ve 
mekan aidiyetinde yeri 
olan Çamlık Tepesi’nin 
kullanımının, mahalle ile 
entegre edilmesi.

Topluluk oluşturulması, 
mahalle içi etkileşimin 
artırılarak mekan aidi-
yetinin güçlendirilmesi.

Doku oranlarının ko-
runması.

Kent silüetinin korun-
ması

Sivil ekonominin ve 
inisiyatif alan sivil ör-
gütlenmenin güçlendi-
rilmesi.

Mekan aidiyetinin güç-
lendirilmesi 

Mahalle karakterinin sosyal ve mekansal olarak güçlendirilmesi,
Konut kullanımını destekleyece altyapının tesisi,

Topluluk oluşturma ve katılım faaliyetleri,
Sağlıklı ve güvenli kamusal mekanlar,

Mahalle ölçeğinde tasarım/donatı/yeşil alan. 
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4.1. Sivil işbirlikleri

Koordinasyon komisyonu ilgili kurumlardan 
temsilcilerle belirli aralıklarda, belirli bir gün-
dem kapsamında bir araya gelerek çalışır.

Kimler?

Alandaki farklı paydaşlar canlandırma sürecin-
de farklı roller üstlenecektir. Aşağıda ilk etapta 
ele alınan paydaşlar ve rolleri tanımlanmıştır.

1- Kent Konseyi: Balıkesir Büyükşehir Kent 
Konseyi ve Karesi Kent Konseyi canlandırma 
sürecinin ana aktörleridir. 

Belediye ile sivil toplum arasında köprü rolü 
oynarlar. Uygulama projeleri, etkinlikler, sivil 
toplum faaliyetleri gibi farklı içeriklerdeki prog-
ram hedeflerinin eşgüdümünü sağlarlar.

2- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Kare-
si Belediyesi: Yerel yönetimler programların 
uygulayıcısı konumundadır. Belediyelere bağlı 
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Fen İşleri Mü-
dürlüğü, İmar Müdürlüğü, Park Bahçeler Mü-
dürlüğü gibi birimler, fiili mekansal uygulama-
ları yürütür. Programlara ayni destek sağlar. 

Müdürlüklerin kendi iş planlarında sorumlu ol-
dukları rutin işler (yol/kaldırım onarımı, park 
yapımı vs...) bütüncül plan ve hedefler gözeti-
lerek gerçekleştirilir.

Yerel yönetim ayrıca kamu kurumları ile ilişki-
lerin kurulması, proje başvuruları ve kurumsal 
ilişkilerde öncülük eder. 

3-Belediyeye bağlı özerk kurumlar: Bu kap-
samda BAÇEM ve BALMEK ele alınmıştır. Bu iki 
kurum belediyeden bağımsız olarak sivil aktör-

Dumlupınar’da canlandırma sürecini yürütecek sivil işbirliği ağının 
yerel ve ulusal aktörlerle birlikte kurulması. Dumlupınar canlandırma 
sürecini yürütecek çok paydaşlı bir komisyonun kurulması.

Kentsel ölçekte bir canlandırma, bir uygulama 
projesinin ötesinde devam eden dinamik bir 
sürecin yönetilmesi ile mümkün olacaktır. 

Bu kapsamda alanda inisiyatif alabilecek farklı 
aktörlerin koordinasyon halinde çalışması he-
deflenir. Hali hazırda Dumlupınar’da mahalleye 
dokunan farklı faaliyetleri yürüten kamu, yerel 
ve sivil örgütlenmelerin, söz konusu faaliyetle-
rini bütüncül bir stratejik hedefin parçaları ola-
rak yürütmesine imkan sağlayacak işbirlikleri 
kurulmalıdır.

Bu sayede alandaki kaynakların birleştirilmesi 
ve daha verimli kullanılması, faaliyetlerin zen-
ginleştirilmesi, yaygın ağlara erişim ve katılımcı 
bir yönetişim biçiminin benimsenmesi mümkün 
olacaktır. 

Bu bağlamda öncelikli bir hedef olarak alanda-
ki tüm paydaşları bir araya getiren bir koordi-
nasyon komisyonu kurulmalıdır.

Koordinasyon komisyonu:

• Dumlupınar’a yönelik kamu ve sivil prog-
ramlar oluşturur. Programları yürütür.

• Halkın projelere katılımını sağlar.

• Dış kaynaklar ve proje fonlarına başvu-
ru yapacak kurumsal işbirliklerini örgütler. 
Proje yazar.

• Projelerin etki değerlendirmesini yapar. 

• Alana dair sorun ve fırsatları değerlendi-
rerek yeni proje ve program önerilerinde 
bulunur.   
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ler arasında ele alınmıştır. BAÇEM ve BALMEK 
alandaki kamu programları ve eğitim faaliyet-
lerini proje bazlı olarak önerir ve yürütür. 

Bu kapsamda Eylem planı altındaki başlıklardan 
bir bölümü BAÇEM ve BALMEK altında kurgu-
lanmıştır. 

4-Üniversite: Balıkesir Üniversitesi Güzel Sa-
natlar ve Mimarlık Fakültesi Bölümleri, proje-
lerin teknik değerlendirmesi, öğrenci projeleri-
nin programlara entegre edilmesi, ortak proje 
geliştirilmesi ve yönetilmesi sürecinde program 
içinde yer alır.

5-Müzeler: Alanda belediye ve kamuya bağlı 
çalışan müzeler (Kuvai Milliye Müzesi, Planlan-
makta olan Arkeoloji Müzesi) kültür aktörleri 
olarak programların içinde yer alır. 

6-Yerel Sivil Toplum Örgütleri: Dumlupınar 
içindeki yerel sivil toplum, programlar oluştu-
rur ve yürütür. Mevcut programlarının yürütül-
mesinde işbirlikleri kurarlar. Eylem planı içinde 
önerilen proje ve etkinlikler bu örgütlerin mev-
cut kaynakaları gözetilerek sunulmuştur. 

Bu kapsamda şu kurumlar komisyonun parçası 
olarak değerlendirilmiştir:

• BASAF (Balıkesir Fotoğraf Sanatı Derneği)

• TMOOB Balıkesir Mimarlar Odası

• Türk Anneler Derneği Balıkesir Şubesi

• Türk Ocakları Balıkesir Şubesi

• Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti

• Balıkesir Liseliler Derneği

7- Kamuya bağlı kurumlar: Bu kapsamda Dum-
lupınar’da bulunan eğitim kurumları, gençler 
ve çocuklara yönelik programlar oluşturulması, 
mekansal gelişim hedefleri kapsamındaki eği-
tim çalışmalarıın yapılması, kültürel etkinliklerin 
planlanması ve yürütülmesi aşamasında katkı 
sağlayacaktır. Bu kapsamda:

• Karesi Halk Eğitim Merkezi

• Ece Amca Kütüphanesi

• Mahallede bulunan okullar

Sürecin doğal üyesidir. Eylem planı içinde özel-
likle Karesi Halk Eğitim Merkezi aktif biçimde 
kullanılmıştır.

8-Yaygın sivil toplum: Proje bazlı olarak prog-
ram içindeki faaliyetlerde ulusal ve uluslararası 
sivil toplum ve akademiden destek alınacaktır. 
Bu kurumlar projenin niteliğine ve kapsamına 
göre farklılık gösterecektir.

Urban.koop Kent Çalışmaları Kooperatifi yay-
gın sivil toplum ile ilişki kurulmasına yönelik, 
köprü kuran aracı kurum olarak yer alır. 
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4.2. Katılımcı Örgütleme/
 Dumlupınar Kent Bahçecileri Ağı

konuda sosyal kapasite bulunduğu gözlemlen-
miştir. Ayrıca ülkemizdeki geçmiş deneyimler 
bahçecilik faaliyetleri odağında bir araya gelen 
örgütlenmelerin farklı yaş/cinsiyet/sosyal sınıf-
lara erişebilme potansiyeli taşıdığından daha 
kapsayıcı olduğunu göstermektedir. 

Proje sonucunda Dumlupınar içinde bahçeci-
lik faaliyetleri çevresinde bir sosyal örgütlenme 
oluşturulması sağlanacaktır. Bu örgütleneme 
projenin sosyal olarak devamlılığını sağlama, 
gerektiğinde katılımcı arayüzü yaratma, mahal-
lelilerin ihtiyaçları ve beklentileri ile diğer pay-
daşlar arasında köprü vazifesi görme hedefini 
taşır. 

Süreç nasıl işleyecek?

1- Mahalle bahçecileri ağı için en fazla 10 ki-
şiden oluşacak bir çekirdek örgütlenme kuru-
lacak. Bu kapsamda öncelikle hali hazırda alan 
içinde bahçecilik faaliyetleri yapan gönüllü ola-
bilecek mahalleliler tespit edilecek. Bu çekirdek 
ekip ile tanışma toplantıları düzenlenecek. Or-
tak yol haritası belirlenecek.

2- Sosyal medya kullanılarak bahçeciler ağı 
görünür hale getirilecek. Bu kapsamda tanıtım 
çalışmaları yapılacak.

3- Çekirdek ekibin çalışmalarını desteklemek 
amacıyla, bu ekipteki mahallelilerin bahçelerine 
belediye tarafından sembolik yardımlar yapıla-
cak. Bu kapsamda toprak/gübre yardımı, to-
hum yardımı gibi destekler planlanabilir. 

4- Mahalle bahçeleri ve genel olarak Yeşil 
Dumlupınar programı içinde gerçekleştirilen 
tüm faaliyetlerde bahçeciler ağı bir paydaş 

Mahalle içinde bahçecilik faaliyetleri ile uğraşan mahallelilerden sivil 
bir örgütlenme kurulması ve bu örgütlenmenin proje süreçlerini 
yürütebilecek yeterliliğe ulaştırılması.

Dumlupınar içinde topluluk odaklı bir sivil ini-
siyatif oluşturmak için bahçecilik faaliyetlerinin 
araç olarak kullanılmasını amaçlanmaktadır. Bu 
kapsamda mahalle bahçeleri projesine dahil 
olan sivil ortaklardan oluşan bir dayanışma ağı 
kurulması hedeflenir. 

Dumlupınar çalışma alanı içinde halk ile katı-
lımcı planlama çalışmalarında köprü rolü oy-
nayacak mevcut bir formal sivil toplum örgüt-
lenmesi bulunmamaktadır. Mahalle bahçecileri 
ağı, mahalle bahçeleri çevresinde oluşan faali-
yetleri araç olarak kullanarak bu tip bir daya-
nışmacı örgütlenmenin temelini atmayı amaç-
lamaktadır.

Bu bakımdan bahçeciler ağı kısa ve uzun va-
dede iki amaca hizmet etmektedir. Öncelikle 
mahalle bahçelerinin bakımını sürdürecek sos-
yal dayanışma ağını kurmayı hedefler. Bahçe-
cilerin deneyimlerini ve kaynaklarını paylaşabi-
lecekleri bir iletişim ağının temelini atar. Uzun 
vadede ise gelecek katılımcı çalışmalarda ma-
hallenin kamuoyunu yansıtan, mahalle ile sos-
yal köprü oluşturacak, aktif bir katılımcı ağın 
oluşturulması amaçlanır. 

Ne sonuç elde edilecek?

Mahalle odaklı katılımcı çalışmalarda, mahal-
le odaklı temsili örgütlenmeler uzun vadede 
sürdürülebilir değildir. Bu bakımdan gerektiği 
zaman mobilize olabilen dayanışmacı örgüt-
lenmelerin daha verimli çalıştığı görülmektedir. 
Bu kapsamda bahçecilik faaliyetleri söz konusu 
dayanışma aracını oluşturabilir. Dumlupınar’da 
öncelikle mevcutta bahçecilik faaliyetleri zaten 
sürdürülmektedir. Bu bakımdan mahallede bu 
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olarak yer alacak. Her faaliyet ile birlikte ağın 
genişletilmesine olanak aranacak. Yeni faaliyet-
lerin içinde yer alan mahallelilerin ağa katılımı 
desteklenecek.

5- Belediye bünyesinde ilgili birimlerle bah-
çeciler ağının doğrudan temas kurması sağla-
nacak. Bu açıdan mahallelilerin ihtiyaç ve gö-
rüşlerini yerel yönetime aktarabileceği köprü 
oluşturulacak. Bahçecilik faaliyetlerine basit 
yardımlar sürekli olarak devam edecek.

6- Mahalle odaklı katılım çalışmalarında ağın 
temsilcileri davet edilecek. Tüm canlandırma 
süreci içinde bahçeciler ağı inisiyatif alabilme-
lidir. 

7- Bahçeciler ağının uzun vadede, Dumlupı-
nar’daki tüm bahçecilik faaliyetlerini yürütebi-
lecek sivil kapasiteye kavuşması amaçlanmak-
tadır. Bu bakımdan belirli dönemlerde ağın 
örgütlenme kapasitesini artıracak kısa eğitim/
atölye çalışmaları organize edilecek. 

Proje çıktıları:

Bahçeciler ağının oluşturulması dinamik bir sü-
reç olup, yıllar içinde kendi devam etmesi; inisi-
yatif alabilen bir sivil örgütlenmeye dönüşmesi 
arzulanmaktadır. Kısa vadede projenin çıktısı 
canlandırma çalışmalarında yerel yönetimin 
doğrudan ilişki içinde olabileceği bir çekirdek 
kadronun oluşturulması olacaktır. Bu çekirdek 
gönüllü kadrosu yerel yönetimin mahalle için-
deki saha örgütlenmesi gibi çalışabilecek, süre-
çin sahada yürütülmesini sağlayacaktır.

1.yıl hedefi: 

Katılım çalışmalarında köprü kuracak çekirdek 
gönüllü örgütlenmesinin kurulması

Kimlerle yapılacak?

Ana aktör: Yaşayan halk

Ağın mahalleyi temsil eden bir sivil aktör hali-
ne getirilmesi amaçlanır.

Belediye: Kurumsal bir şemsiye oluşturur. Sos-
yal ağ ile irtibat halinde kalır.

Sivil ortaklar: İlk katılımcı çalışmaları organize 
eder. İlk gönüllüleri bir araya getirir.  Bahçeci-
ler ağının örgütlenme kapasitesini artırmaya 
yönelik atölye/eğitim ve danışmanlık desteği 
verir.
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4.3. Mikro Müdahaleler Programı

4.3.a. Mahalle Bahçeleri

Ne sonuç elde edilecek?

Mahalle bahçeleri çalışması sonucunda doku 
içinde saptanmış özel mülkiyet olan atıl alanlara 
geçici kullanım önerileri getirilerek işlevlendiril-
meleri sağlanacaktır. 

Bu kapsamda atıl alanların, kalıcı strüktür kulla-
nılmadan, mahalle halkıyla birlikte basit müda-
halelerle temizlenmesi, güvenliğinin sağlanması 
ve kamusal kullanımının artırılması sağlanacak-
tır. Proje sonucunda konut karakter bölge-
si içindeki atıl alanların işlevlendirilmesi ve bu 
alanlara sahip çıkan dayanışma temelli bir sos-
yal ağ oluşturulması hedeflenir. 

Süreç nasıl işleyecek?

1- Mahalle Bahçeleri tespit edilen potansi-
yel atıl alanlar arasından 2 temel kritere göre 
seçilecektir. a) Hali hazırda içinde ya da yakın 
çevresinde bahçecilik faaliyetleri yapılıyor ol-
malı. Mahalle içinde bu alanlarda ekim yapanlar 
bulunmalıdır. b) Mal sahibi ile iyi niyet mutaba-
katına varılabiliyor olmalıdır.

2- Bahçelerin mülk sahipliği durumu araştırıla-
rak, mal sahibi ile geçici kullanım mutabakatına 
varılır. Bu kapsamda atıl alanların boş kaldıkları 
süre boyunca temizlenerek bakımının yapıla-
cak, alanlara kalıcı strüktür yerleştirilmeyecek, 
mal sahiplerinin mülkiyet hakları korunacaktır. 

3- Her alanda başta hali hazırda ekim yapan-
lardan ve alanın en yakın çevresinde yaşa-
yanlarlarla temasa geçilecek; alan içinde tüm 
tarafların katılımıyla bir hazırlık çalıştayı düzen-
lenecektir.

Mahalle dokusu içindeki atıl alanların kentsel tarım ve bahçecilik 
faaliyetleri için kullanılması. Bu kapsamda tasarım, uygulama, 
örgütlenme çalışmalarının yürütülmesi

Mahalle Bahçeleri, konut dokusu içinde atıl 
kalmış boşluklar ve pasif yeşil alanlar içinde 
gerçekleştirilecek topluluk odaklı kentsel ta-
rım uygulamalarını kapsamaktadır. Dumlupınar 
içinde mahalle dokusunda yaşlayanların kendi 
imkanlarıyla küçük bahçecilik faaliyetleri ger-
çekleştirdikleri görülmekte. Saha içinde atıl 
boşlukların büyük kısmında, yaşayanların so-
rumluluk alarak düzenledikleri ve küçük ölçek-
te kentsel tarım faaliyetleri gerçekleştirdikleri 
bahçeler çok yaygındır.

Topluluk odaklı bahçecilik faaliyetleri iki te-
mel sebepten dolayı Dumlupınar için öngörü-
len canlandırma stratejisine hizmet etmekte. 
Öncelikle bahçeler atıl alanların yeşil dokuya 
katılarak tanımlı hale getirilmesine hizmet et-
tiğinden, stratejik çerçevede amaçlanan nite-
likte mekansal iyileşmeye imkan vermektedir. 
Bunun da ötesinde kollektif bir üretim mekanı 
olarak bahçeler, topluluk oluşturma, mahalle 
içi dayanışmayı kuvvetlendirme ve sosyal ağları 
onarma imkanı vermektedirler.

Bu kapsamda Mahalle bahçeleri projesi, Dum-
lupınar’da konut odaklı gelişim öngörülen ka-
rakter alanlar içindeki atıl noktalarda, mahal-
lelilerle birlikte bahçeler oluşturmayı amaçlar. 
Proje ile atıl boşlukların kamusal kullanımı artı-
rılarak tanımlanması, mahalle dokusunda aktif 
yeşil alan miktarının artırılması kollektif bahçe-
cilik uygulamaları ekseninde kamusal canlılık ve 
etkileşim sağlanması amaçlanır.  
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Mahalle içinde kent bahçesi olarak değerlendirilebi-
lecek potansiyel atıl alanlar.

Dumlupınar’da halihazırda yaşayanlar kendi imkanlarıyla 
küçük kent bahçeleri oluşturmakta. Bu bahçeciliğin bir 

müdahale aracı olabileceğini göstermekte.
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4- Teknik paydaşların (Üniversite, BaÇem, Ur-
ban.koop) katılımıyla alan için planlama yapılır. 
Bu kapsamda bahçe içinde ekim alanları, kom-
post toplama mekanları, oturma alanları önce-
likli planlanacak ögelerdir. 

5- Alanda ekim öncesinde belediye desteği ile 
temizlik çalışması yapılır. 

6- Her alanın ilk dikimi ve düzenlenmesi bir et-
kinlik olarak kurgulanacaktır. Mahallelilerin fiilen 
uygulama içinde olmaları sağlanır. Etkinliğe sivil 
paydaşların katılımı ve yürütücülüğü sağlanır.

7- Yeni yapılan alan ile ilgilenen mahalleliler 
“mahalle bahçeleri ağının” bir parçası olarak 
inisiyatif alarak alanın sürekli bakımını sağlarlar. 
Alanın takibi söz konusu bahçeler ağı üzerin-
den yapılacaktır.

Proje çıktıları:

Her yıl en az bir mahalle bahçesinin temizle-
nerek ağa katılımı amaçlanır. Aktifleştirilen atıl 
alanlar projenin çıktısıdır. Bu alanlar üzerinde 
yapılan etkinlikler sosyal medya kanallarından 
duyurulur. Aktifleştirilen mahalle bahçeleri ge-
lecekte topluluk odaklı diğer projeler için de 
zemin oluşturacaktır.

1.yıl hedefi: 

1 adet atıl alanın mahalle bahçesi olarak dü-
zenlenmesi.

Kimlerle yapılacak?

Ana aktör: Sivil toplum (urban.koop)

Sürecin yürütülmesi ve sosyal organizasyonu, 
paydaşlar arasında işbirliği kurulmasını, yeni 
dış aktörlerle proje bazlı ortaklıklar geliştir-
mesi

Yaşayan Halk: Belirlenen atıl alanların çevre-
sinde yaşayan ve gönüllü olarak bahçecilik 
faaliyetlerine katılım sağlamak isteyen ma-
halle halkı projenin ana paydaşı görevindedir. 
Bahçelerin sorumluluğu mahalle halkındadır. 
Atıl alanların mal sahipleri ile geçici kullanıma 
yönelik iyi niyet mutabakatına varılması.

Belediye: Bahçecilik faaliyetlerine yönelik lo-
jistik destek, atıl alanların temizlenmesi, ayni 
malzeme yardımı yapılması.

Üniversite: Bahçelerin planlanması. Katılım 
çalışmaları düzenlenmesi.
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Örnek Proje:

Kent bahçeciliği özellikle son 20 yıllık sü-
reçte dünya kentlerinde kendilerine ge-
niş yer bulmaya ve her geçen gün daha 
sık tartışılmaya başlandı. 

Günümüzde NewYork, Berlin, Toronto, 
Paris, Londra gibi metropollerde kent 
bahçeleri girişimleri doğrudan yerel yö-
netim desteği ile hayata geçirilmekte. 

Geleceğin kentlerinin vazgeçilmez bir 
ögesi haline gelen kent bahçeleri, insan 
etkileşiminin giderek sanal arayüzlere 
kaydığı dünyamızda, komşuluk bağları 
ve yüzyüze ortak üretimin halen mekan-
da sağlandığı alanlar.

Ülkemizde de Cihangir Roma bostanı, 
Tarlataban bostanı, Kuzguncuk bostanı, 
Beykoz kent bostanları sayıları her ge-
çen gün artan kent bahçelerinin önde 
gelenleri arasında sayılabilir.



4.3.b. Yaya Sokakları

Adalar arasında kalan sokak parçalarının, kamu-
sal kullanıma ve yaya etkileşime imkanlar veren 
küçük kamusal mekanlar olarak tasarlanması 
sağlanacaktır. 

Bu şekilde doku içinde, binaların arasında or-
tak kullanıma imkan veren kamusal etkileşim 
alanları yaratılacaktır. Hali hazırda bu alan için-
de kapı önü kullanımlarının yaygın olduğu gö-
rülmektedir. Proje ile bu dinamiği kullanarak 
aşağıdan yukarı bir metodoloji ile hali hazırdaki 
yoğun konut dokusunun içinde ihtiyaç duyulan 
kamusal açıklıkların; küçük meydancıkların ya-
ratılması sağlanacaktır.

Müdahale süreci sokak üzerinde yaşayanlarla 
birlikte yürütülecek bir süreç olarak ele alına-
caktır. Bu bakımdan projenin topluluk inşası ve 
katılımcı alt yapıyı güçlendirmeye de imkan ta-
nıması hedeflenmektedir. Bu bakımdan sadece 
mekan değil, sosyal bir program olarak ele alı-
nacaktır. 

Süreç nasıl işleyecek?

1- Müdahale alanları gönüllük esası ile seçi-
lecektir. önerilen 11 alan içinde halkla sahada 
görüşmeler yapılarak, mevcutta da sokak kul-
lanımının olduğu, az yoğunluklu bir sokak se-
çilebilir.

2- Seçilen sokak üzerinde trafiğin kapatılması-
na yönelik yasal düzenleme hazırlanacak.

3- Belediye ve projeye dahil edilen sivil ortak-
larla birlikte alanda, sokak sakinleri ile katılımcı 

Kentsel Tasarım Rehberi içinde önerilen ulaşım planlaması 
kapsamında yayalaştırılması önerilen sokak parçalarının üzerinde 
yaşayan halk ile birlikte kamusal mekan olarak düzenlenmesi.

Kentsel Tasarım Rehberi (Bkz. Fasikül 2) için-
de Dumlupınar için önerilen ulaşım planlaması, 
konut alanı içinde bulunan bazı sokak parçala-
rının araç trafiğine kapatılmasını önermektedir. 

Bu sokaklar Kentsel Tasarım Rehberinin söz 
konusu bölümünde Tip 4 olarak nitelendirilmiş, 
mahalle bütününde trafik akışını engelleme-
yen, küçük adaların arasında kalan sokak par-
çalarıdır. Bu parçaların yan yana getirilmesi ile 
yaya odaklı akslar elde edilmesi amaçlanmak-
tadır. 

Yaya sokakları projesi etaplar halinde bu aksla-
rın yayalaştırılmasını amaçlamaktadır. Her so-
kak parçasının bir mikro müdahale proje alanı 
olarak değerlendirilerek, her bir sokak parçası 
için çevresinde yaşayanlarla birlikte mekansal 
öneriler geliştirilmesi ve uygulanması hedefle-
nir. 

Mekansal Gelişim Çerçevesi içinde konut kulla-
nımının önceliklendirildiği alan (Doğa Bağlantı-
sı) içinde bu şekilde tanımlanmış 11 adet sokak 
parçası bulunmaktadır. (Taşlık Sokak üzerinde 
4 parça, Park Sokak üzerinde 3 parça, Pınarlı 
Sokak üzerinde 4 parça). Yaya Sokakları pro-
jesi öncelikle yaşayanların gönüllü olduğu so-
kaklardan başlayarak yayalaştırılmanın etaplar 
halinde gerçekleştirilmesini önerir. 

Ne sonuç elde edilecek?

Proje kapsamında yayalaştırılacak her sokak 
parçasının bir mikro müdahale alanı olarak ele 
alınması hedeflenmektedir. 
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Dumlupınar’da hali-
hazırda yaşayanlar 
mikro müdahaleleri 

ile kamusal etkileşim 
odağına dönüşen 

alanlar bulunmak-
ta. Yaya sokakları 
bu dinamiği sokak 

bütününe yaymayı 
amaçlıyor.

Kentsel Tasarım 
Rehberi ulaşım 
bölümünde, gridal 
plan içindeki küçük 
adalardan bazılarının 
birleştirilerek arala-
rındaki sokak parça-
larının yayalaştırıl-
ması önerilmekte.

(Bkz. Kentsel Tasrım 
rehberi s.250)



tasarım çalışmaları yapılacak. Alanın ihtiyaçları-
na göre tasarım yerinde yapılacaktır. 

Bu kapsamda üniversite öğrencileri ve sivil 
toplum örgütleri katılım sürecinde yer alırlar. 

4- Tasarımlarda acil durumlarda ve mal indir-
me-bindirme gibi ihtiyaçlar için sokağa araç 
erişimine imkan tanınacaktır. 

5- Sokaktaki uygulama belediye ekiplerinin 
yanı sıra sokakta yaşayanların da katılımı ile 
gerçekleştirilir. Bu kapsamda kamusal mekan 
kazanımına yönelik mikro müdahale yöntem 
ve araçlarından yararlanılacaktır. Sokağın ihti-
yaçlarına yönelik basit sokak mobilyaları, pey-
zaj elemanları, düzenlemeler eldeki imkanlar ile 
imece usulü gerçekleştirilir. 

6- İlk uygulamanın emsal teşkil etmesi ile gö-
nüllü sokakların sayısının yıllar içinde artacağı 
öngörülmektedir. 

Proje çıktıları:

Her yıl etaplar halinde farklı sokak parçaları-
nın yaya alanlarına çevrilmesi ile uzun vadede, 
konut dokusu içinde tanımlı yaya aksları oluş-
turulacaktır. Arka bahçeleri kullanma imkanı 
olmayan bu konut alanlarının ortasında tanımlı 
kamusal mekanlar oluşturulacaktır. 

1.yıl hedefi: 

1 adet sokak parçasının yaşayan halk, sivil top-
lum ve üniversite öğrencilerinin katılımı ile yaya 
alanı olarak düzenlenmesi.

Kimlerle yapılacak?

Ana aktör: Sivil toplum (urban.koop)

Sürecin yürütülmesi ve sosyal organizasyonu, 
paydaşlar arasında işbirliği kurulmasını, yeni 
dış aktörlerle proje bazlı ortaklıklar geliştir-
mesi

Yaşayan Halk: Belirlenen sokakta yaşayanlar. 
Tasarım, uygulama ve sonrasında alanın ba-
kımını sokak üzerinde yaşayanlar gerçekleş-
tirecektir.

Belediye: Yasal izinelrin alınarak sokağın tra-
fiğe kapatılması, trafik düzenlemesinin yapıl-
ması. Lojistik destek verilmesi, ayni malzeme 
yardımı yapılması. Sokak zemin kaplama, alt 
yapı onarımı gibi büyük inşaat işlerinin yapıl-
ması. 

Üniversite: Öğrencilerin atölye ve katılımcı uy-
gulama çalışmalarına katılımı. Bu kapsamda 
yaz okulu atölyeleri önerilebilir. 
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Örnek Proje:

Sokakların geçici ya da kalıcı olarak tra-
fiğe kapatılarak, kamusal etkileşime im-
kan veren etkinlik alanlarına dönüştürül-
mesi, gerek ülkemizde gerekse dünyada  
görülen bir uygulamadır. 

Türkiye’de Sokak Bizim Derneği’nin Ayda 
1 Gün Sokak Bizim etkinlikleri buna örnek 
gösterilebilir. Bu etkinliklerde sokakla-
rın kapatılarak çocuklar için oyun alanı, 
komşuların birlikte vakit geçirebileceği 
oturma alanları gibi daha yaya odaklı 
mekanlara dönüştürüldüğü görülmekte. 

Yaya etkileşim alanına dönüştürülen so-
kaklarda basit kentsel tasarım uygula-
maları, parkletler, geçici strüktürler, kü-
çük peyzaj düzenlemeleri, yerinde basit 
tasarım müdahaleleri ile gerçekleştirile-
biliyor. 

Bu çalışmalar özellikle mimarlık öğrenci-
lerinin ve kentsel tasarıma yönelik çalı-
şan sivil toplum örgütlerinin aktif olduğu 
tasarım alanları.  



4.3.c. Duvar Sanatı Uygulamaları

halkıyla birlikte çalışmasının sağlanması amaç-
lanmaktadır. 

Duvar sanatı çalışmaları kapsamında üniversi-
te güzel sanatlar fakültesi, yerel sanatçılar ve 
davetli duvar sanatçıları ile ortak atölyeler dü-
zenlenecektir. 

Belirlenen duvarlara yapılacak mural uygula-
maları, tasarım çalışmaları programında be-
lirtilen mikro mekan müdahaleleri ile birlikte 
değerlendirilebilir. Bu kapsamda duvarın çev-
resindeki atıl alanların da basit kentsel tasarım 
uygulamaları ile kamusal niteliğinin artırılması 
amaçlanır. 

Duvar sanatı uygulamalarının yapılmaları süre-
cinde çevreleri küçük bir etkinlik alanına dö-
nüşmektedir. Bu bakımdan uygulamalar diğer 
başlıklarda ele alınan etkinliklerle (sokakta sa-
nat festivali, sokakta film etkinlikleri) birleştiri-
lebilir.

Duvar sanatı uygulamaları bulundukları alanlar-
da kent kimliğine olumlu biçimde etki ederler. 
Bu anlamda programın Dumlupınar’ın görü-
nürlüğünü kentsel ölçekte artıracağı ön görül-
mektedir.

Süreç nasıl işleyecek?

1- Mahalle içinde uygulama yapılacak duvarlar 
belirlenecek. Duvarlar kent algısı içindeki et-
kileri, çevrelerindeki atıl alanlar ve kent silüeti 
içindeki yeri göz önünde tutularak seçilir. Du-
varların bulunduğu bina sahiplerinden izinler 
alınır.

Mahalle içinde atıl alanlara cephe veren sağır duvarların bazılarında 
mural sanatı uygulamaları gerçekleştirilmesi.

Duvar resimleri (Mural sanatı) tanımsızlaşmış 
kamusal mekanlarda küçük müdahalelerle ta-
nımlı odaklar yaratılmasına olanak verir. Bu ba-
kımdan Dumlupınar sahası içinde tespit edil-
miş atıl alanlara cephe veren sağır duvarların 
bazılarına yapılacak duvar resimleri mekanın 
görünürlüğünü artırarak kamusal niteliği yük-
seltecektir. 

Bina cephesi büyüklüğünde duvar resimleri 
olarak özetlenebilecek mural uygulamaları, ka-
musal sanat yoluyla kent algısını güçlendiren 
uygulamalardır. Duvar resimleri basit ve eko-
nomik bir çözümlerle tanımlayıcı odak nokta-
ları oluşturulmasına imkan verir. 

Duvar sanatı uygulamalarının ayrıca ilgi çekici 
olduklarından güçlü iletişim ögeleridir. Alanın 
görünürlüğünü ve tanınırlığını artırmada rol 
oynar. Fotoğrafı çekilip paylaşıldığından uzun 
vadeli yaygın tanıtım imkanı verir. Bu kapsam-
da ayrıca mahalle içinde topluluk oluşturma-
ya dayalı etkinliklerin gerçekleştirilmesi için de 
kullanılabilecek bir araç olacaktır.

Mahalle içinde estetik olarak doku bütününü 
bozan büyük sağır yüzeylerin yaratıcı biçimde 
rehabilite edilmesine imkan sağlar. 

Ne sonuç elde edilecek?

Proje kapsamında mekansal dokuya zarar ve-
ren ve çevresinde tanımsız atıl mekanlar bulu-
nan sağır cephelerden bir kısmına, bina büyük-
lüğünde murallar yapılacaktır. Bu kapsamda 
yerel, ulusal ve uluslararası sanatçıların mahalle 
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2- Duvar resimleri çok geniş bir yelpazeye ya-
yılır. Bu anlamda kent dokusunu tamamlayacak 
desenler, resim, fotoğraf manüplasyonları, yeşil 
duvar uygulamaları gibi farklı tarzda duvar sa-
natı uygulamaları bulunmaktadır. Seçilen duva-
rın yeri ve niteliğine uygun olarak alanda çalı-
şacak sanatçılar seçilir ve davet edilir. 

3- Duvar için davet edilen sanatçının yerel sa-
natçılar ve üniversite öğrencileri ile birlikte ça-
lışabileceği atölyeler düzenlenir.

4- Duvarın çevresinde oturanlarla sanatçıların 
bir araya getirildiği katılım toplantıları düzen-
lenir. 

5- Duvar uygulamaları yaklaşık 4-5 günlük bir 
süreçte gerçekleşecektir. Bu süreçte alanda 
çalışma güvenliği sağlanır. Duvar sanatı uygu-
lamaları için cherry-picker vinçler kullanılır. 

6- Uygulama sürecinde duvar çevresinde ço-
cuklara ve gençlere yönelik küçük etkinlikler 
gerçekleştirilir. 

Proje çıktıları:

Proje kapsamında, belirlenmiş atıl alanlardan 
bazılarının kamusal sanat aracılığı ile canlandı-
rılması ve yeni çekim noktaları yaratılması sağ-
lanacaktır. Projenin ürünü duvar resimleri yapı-
lan sağır cepheler olacaktır.

1.yıl hedefi: 

Dumlupınar içinde 1 adet sağır cepheye mural 
sanat uygulaması yapılması.

Kimlerle yapılacak?

Ana aktör: Sivil toplum (Urban.koop)

Sanatçıların organize edilmesi, iş programı 
yapılması, halk ile katılımcı çalışmaların yürü-
tülmesi, uygulama takibinin yapılması

Üniversite: Güzel sanatlar fakültesi bölümleri-
nin sürece katkı vermesi, yerel sanatçıların ve 
öğrencilerin katılımının sağlanması

Belediye: Lojistik ve ayni destek sağlanması. 
Yasal izinlerin alınması.

Halk: Yapılacak uygulamalarla ilgili katılım 
toplantıları düzenlenmesi.  

.
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Örnek Proje:

Kadıköy’de düzenlenen Mural-İst Duvar 
sanatı festivali, ülkemizde duvar sanatı-
nın kentsel tasarımda aktif olarak kulla-
nıldığı örneklerden.

Kentin atıl kalmış ve kamusal hareket-
liliğinin az olduğu alanlarda 2012 yılın-
dan beri yapılmaya devam eden duvar 
resimleri bulundukları çevrede geçen 10 
yıl içinde kayda değer bir canlanma ya-
rattı. 

Günümüzde içlerinde bulundukları alan-
larda kimliğin bir parçası haline gelen bu 
resimlerin altlarında ve yakın çevrelerin-
de odak noktaları oluşmakta. 



4.3.d. Sokak Fotoğraf Sergisi

bulunduğu alanın kamusal niteliğine katkı sağ-
lamaktadır. 

Proje sayesinde Basaf’ın fotoğraf odaklı et-
kinliklerinin görünür kılınması ve alanda yeni 
etkinlikler yapılması için alan açılması, mahalle 
içinde dinamik bir kamusal sanat unsuru yara-
tılması, kamusal mekana yayılmış ve doku ile 
bütünleşmiş bir gezi güzergahının oluşması he-
deflenmektedir.

Süreç nasıl işleyecek?

1- Sergileme elemanları, tasarım rehberinde 
belirtilen ilkeler ışığında tasarlanıp üretilecek. 

2- Alan içinde tespit edilmiş 24 adet sergileme 
noktasına sergileme elemanları yerleştirilecek. 
Ara odak noktalarının düzenlemesi kapsamın-
da değerlendirilebilecek bu süreçte, her sergi 
noktası sokak mobilyaları ve kent peyzajı ile 
bir bütün olarak ele alınmalıdır. Söz konusu 24 
adet ara odak noktası sayfa 117’de sunulmak-
tadır.

3- Basaf serginin yürütücüsü ve küratörü olarak 
sorumluluk alır. Yıllık bir program içinde mahalle 
içinde fotoğrafların çekimi, seçimi, sergilenmesi 
organizasyonunu gerçekleştirir. Bu kapsamda 
fotoğraf atölyeleri, rehberli sergi gezileri gibi 
etkinlikler programa eklenebilir. 

Sergi kapsamında mahallenin günlük hayatı, 
anıtsal yapıları, tarihi dokusunu yansıtan güncel 
fotoğrafların yanı sıra, eski fotoğrafların sergi-
lendiği tematik sergiler de planlanabilir.

4- Sergileme noktalarının sürekli bakımı ve te-

Mahallenin farklı noktalarına yayılı biçimde, büyük boy fotoğraf 
baskılarının sergilendiği, belirli periyotlarla değiştirilen, Dumlupınar 
temasında bir fotoğraf sergisinin açılması. 

Sokakta fotoğraflar sergisi projesi, doku için-
deki tanımsız ara odaklarda kamusal sanat 
aracılığı ile mikro-çekim noktaları yaratmayı 
amaçlamaktadır. Kamusal sanat mahalle için-
deki kültürel kaynakların artırılmasının yanısıra, 
kent kurgusu içinde algılanabilir mekanlar ya-
ratmak için de araç olarak kullanılır.

Sokakta oluşturulacak dinamik bir fotoğraf 
sergisi, mahalle içindeki fotoğraf müzesinin 
çalışmalarını kamusal mekana yayma imkanı 
yaratmaktadır. Bu bakımdan mekansal gelişim 
çerçevesinde ortaya konulan hedeflerle doğ-
rudan bağlantılıdır. 

Kent kimliğinin yaşatılması ve görünür kılınması 
için de fotoğrafın kullanılma imkanını sağlaya-
caktır. Bu açıdan proje hem mekansal bir kent-
sel tasarım müdahalesi hem de kent kimliğine 
katkı sağlayacak kültürel bir etkinlik olarak de-
ğerlendirilebilir.

Ne sonuç elde edilecek?

Proje ile mahalle dokusu içinde belirlenmiş ara 
odaklarda sergileme noktaları oluşturulacaktır. 
Sergileme noktaları, büyük boyda basılmış bir 
(ya da önlü arkalı iki) fotoğrafın sergilenmesine 
imkan veren kent mobilyalarıdır. Bu sergileme 
noktalarında Basaf’ın seçkisi ile her 6 ayda bir 
değiştirilen Dumlupınar fotoğrafları sergilenir. 

Bu bakımdan bütün olarak mahalle dokusu 
içine yayılmış bir fotoğraf sergisinden söz edi-
lebilir. Serginin tamamını dolaşmak için mahal-
lenin farklı noktaları arasında gezmek gerek-
mektedir. Ayrıca her sergileme noktası içinde 
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mizliği belediye tarafından gerçekleştirilir. 

5- Düzenli olarak serginin tanıtımı yapılır. Bu 
kapsamda sergileme noktalarının bir haritası 
çıkartılarak, kültür koridoru aksına eklemlenen 
bir gezi güzergahı olarak sunulur. 

Proje çıktıları:

Projenin kısa vadeli çıktısı doku içinde oluştu-
rulmuş sergileme noktaları olacaktır. Bu sergi-
leme noktalarına ek olarak düzenlenecek te-
matik geziler, atölye çalışmaları ve etkinlikler 
proje çıktılarından sayılabilir. Proje çıktısı olarak 
ayrıca sergi noktalarının haritalaması yapılarak 
kültür koridoru güzergahına eklemlendirilir. 
Uzun vadede yıllar içinde sergilenmiş fotoğraf-
lar bir yayına dönüşebilecektir.

1.yıl hedefi: 

Mahalle içinde 22 noktada fotoğraf sergi nok-
talarının oluşturulması ve haritalanması

Kimlerle yapılacak?

Ana aktör: Basaf

Basaf fotoğrafların çekimi, her ay fotoğraf 
seçkisinin yapılması ve serginin sürekli küras-
yonunu yürütür. Ayrıca alanda fotoğrafa yö-
nelik etkinlikler düzenler.

Belediye: Sergileme noktalarının bakımını ya-
par ve 6 ayda bir serginin yenilenmesini sağ-
lar.
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ön görünüş yan görünüş

plan

Serg�leme Elemanı

       Yüksek kal�tel� ve dayanıklı malzeme kullanımı

       Sökülüp-takılab�l�r öncel�ğ� �le taşınab�lme �mkanı
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4.4. Ortak Kamu Programları

4.4.a. BAÇEM Bahçecilik Eğitimleri

bostanları ve kentsel tarım faaliyetlerinin, yanı 
başlarındaki semt pazarları ile desteklendiği 
görülmektedir. Halk eğitim merkezi ile pazarın 
birbiri ile ilişki içinde çalışması her iki alan için 
de öngörülen kullanımın niteliğini artıracaktır. 

Ne sonuç elde edilecek?

Proje sonucunda Halk eğitim merkezinin tüm 
Dumlupınar’a yayılı farklı ölçeklerde ve farklı 
inisiyatiflerce sahiplenilmiş kent bahçeciliği fa-
aliyetlerinin merkezi haline gelmesi hedeflen-
mektedir. 

Hem mekansal hem işlevsel olarak, halk eğitim 
bahçecilik programlarının kalbi haline getirile-
bilecektir. Yeşil Dumlupınar Programı içindeki 
diğer faaliyetlerden farklı olarak, Halk Eğitim 
merkezinde kamunun inisiyatifinde kontrollü 
ve daha öngörülebilir projeler gerçekleştirme 
imkanı bulunmaktadır. Bu bakımdan Halk Eği-
tim Merkezi bahçesi bir örnek uygulama alanı 
olarak aktifleştirilebilecektir. 

Bu bakımdan halk eğitim merkezi, Yeşil Dumlu-
pınar Programı içinde bir eğitim, tanıtım, örnek 
uygulama, etkinlik alanı olarak konumlanır. Bu 
bahçe içinde çocuklara yönelik atölyeler, ye-
tiştikinlere yönelik aromatik bitki yetiştiriciliği, 
bahçecilik, permakültür, arıcılık, turşu yapımı, 
fidecilik gibi eğitimler yapılabilecektir. Alan 
içinde yükseltilmiş yataklar, mahalle serası, arı 
kovanları gibi unsurların ideal uygulanmış ör-
nekleri yer alabilecektir. 

Halk eğitim merkezi bahçesinde, Baçem ve Balmek ortaklığı ile 
uygulamalı bahçecilik/ aromatik bitki bakımı/ arıcılık eğitimleri 
verilmesi. Bu kapsamda Halk eğitim Merkezi bahçesinde bir 
uygulama bahçesi oluşturulması.

Yeşil Dumlupınar programı kapsamında öne-
rilen projelerin yaygın etkisinin artırılması için 
eğitimlerle desteklenmesi önem arzetmek-
tedir. Eğitimler iki açıdan programı destekle-
mektedir. Öncelikle doğrudan bir etki olarak 
kentsel tarım konusunda bilgi, yetenek ve far-
kındalığın artırılması konusunda teknik yeterli-
liği artıracaktır. Bunun ötesinde dolaylı olarak 
eğitimler topluluk inşası için fırsatlar sunabil-
mektedir. Uygulamaya dayalı eğitim, atölye ve 
kurs programları farklı yaş ve sosyal gruplar-
dan mahallelileri bir araya getirerek program 
ile amaçlanan kollektif çalışma arayüzünü ya-
ratabilmektedir.

Mahalle içinde bulunan Halk eğitim merkezi, 
belediyeye bağlı Balmek gibi eğitim kurum-
larıyla ilişki içinde, mahalle dokusu içinde aktif 
bir eğitim kurumu. Halk eğitim merkezi bina-
sının ayrıca büyük ölçüde atıl durumda büyük 
bir bahçesi bulunmaktadır. Bu bahçe Dumlu-
pınar mahalle dokusu içindeki en geniş pasif 
boşluklardan biri durumundadır. Bahçe ayrıca 
canlandırma eylem planı içinde mahalle oda-
ğı olarak işaret edilmiş pazar alanı ile birbirine 
mekansal olarak bağlanabilmektedir.

Proje ile bu bahçenin aktif kamusal kullanımı-
nın, halk eğitim merkezinin inisiyatifinde artırıl-
ması amaçlanmaktadır. 

Mahalle meydanında halihazırda kurulmakta 
olan pazar, kent bahçeleri ile doğrudan ilişki 
kurabilmektedir. Günümüzde dünyadaki kent 
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Yer yatağı

Çalılık meyve bahçesi

Yükseltilmiş sebze yatağı

depo
Açık eğitim ve aktivite alanı

Yağmur suyu 
toplama deposu

Arı kovanları

Güneş paneli

SeraKompost kutusu
Şifalı bitki yatağı

Halk Eğitim Bahçesi:
Halk Eğitim Binası bahçesi mahallede 
yaygınlaştırılması önerilen bahçecilik 
faaliyetleri için potansiyel bir eğitim 
alanı ve etkileşim mekanı olarak 
okunabilir. Baçem’in bu kapsamdaki 
deneyimi Dumlupınar için de önemli 
bir fırsattır.  
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Uzun erimli olarak mahalle meydanı ile entegre 
edilen bu alanın mahalle içinde aktif bir kamu-
sal mekan olarak kullanılması öngörülebilir. Aynı 
kapsamda belirli tematik etkinliklikler (örneğin 
kermes, tohum takas etkinliği, hasat pazarı) için 
de kullanılması sağlanabilir.  

Süreç nasıl işleyecek?

1- Halk eğitim ve Baçem arasında ortak prog-
ram hazırlanarak protokol düzenlenecek. Ba-
çem bünyesindeki eğitim programları mahalle 
ölçeğine uyarlanacak.

2- Halk eğitim merkezi bahçesi için tasarım 
projesi hazırlanacak. Bu kapsamda alanın ma-
halle meydanı ile entegrasyonu sağlanacak.

3- Mahalle bahçecileri ağının eğitimlere katılımı 
sağlanacak. Alan mahalle bütünündeki bahçe-
cilik uygulamaları için merkez olarak kullanıla-
cak. 

Proje çıktıları:

Projenin net çıktısı düzenlenerek mekansal ve 
sosyal olarak mahalle entegre edilmiş uygula-
ma bahçesi ve bu bahçede sürdürülen eğitim 
programları olacaktır. Kısa vadede Halk eğitim 
merkezinin bahçesinin düzenlenmiş ve kamusal 
kullanımların artırılması sağlanacaktır. Yine kısa 
vadede Baçem- Halk eğitim işbirliğinin kurula-
rak, mahalle bütünündeki çalışmaları destekle-
yen eğitim programının başlatılması sağlana-
caktır. 

1.yıl hedefi: 

Halk eğitim Merkezi bahçesinin bir uygulamalı 
eğitim bahçesi olarak düzenlenmesi ve 1 eğitim 
programına başlanması

Kimlerle yapılacak?

Ana aktör: Halk eğitim- Baçem

Halk eğitim merkezinin mekansal olanakları-
na Baçem’in insan kaynağı ile destek verilerek 
ortak eğitim programı organize edilecek.

Yerel yönetim: alanın düzenlenmesi ve tasarım 
uygulamalarının yapılmasını sağlamak.

Sivil toplum: Süreli etkinliklere ve atölye çalış-
malarına destek vermek

Halk: Mahalle bahçecileri ağının eğitimler çer-
çevesinde bir araya getirilmesine destek
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4.4.b. Kent Arıcılığı Programı

tek verilecektir. Bu kapsamda atıl alanların 
işlevlendirilmesi sürecinde, mahalle bahçeleri 
hazırlanırken program kapsamında arıcılık da 
ele alınacaktır. Arıcılık faaliyetleri bahçelerden 
farklı olarak bina çatıları ve teraslarda da yapı-
labilmektedir. Bu bakımdan mahalle bahçecileri 
ağına katılımı da artırabilecektir. 

Çamlık Tepesi ile Dumlupınar Mahalle dokusu-
nun entegrasyonunu sağlayacak bağlantı nok-
tasının işlevlendirilmesi için arıcılık faaliyetleri 
fırsat oluşturabilir. Bu özel tasarım alanı içinde 
mahalle kovanları tasarlanması, alanda yeşil do-
kunun yaşamasına katkı sağlayacak bir kolektif 
üretim imkanı doğuracaktır. 

Bal katma değeri yüksek bir ürün olduğundan, 
kent arıcılığı programı içinde elde edilen balın 
bir bölümün satışa çıkarılması da mümkün ola-
bilir. Bu mahalle ekonomisine küçük bir katkı 
sağlamakla birlikte, tanıtım ve markalaşma ça-
lışmalarında dikkat çekici bir unsur olarak dikkat 
çekicidir. 

Program Baçem önderliğinde, Halk Eğitim 
Merkezi ve Çamlık Tepesi eteklerinde kurulacak 
uygulama alanlarında gerçekleştirilecek eği-
timlerle desteklenecektir.

Süreç nasıl işleyecek?

1-Kent arıcılığı programı, Yeşil Dumlupınar ey-
lem hedefleri arasında tematik ve çerçevesi net 
bir program olarak projelendirilerek fonlandı-
rılacaktır. Bu kapsamda Baçem öncülüğünde 

Başta Çamlık Tepesi bağlantısı olmak üzere mahalle içinde belirli 
noktalarda kent arıcılığı için alan açılması. Balıkesir’in somut olmayan 
miras değerlerinden Balıkesir balının, yeşil mahalle hedefleri 
gözetilerek yaşatılması.

Kent dokuları içinde arıcılık faaliyetleri, günü-
müzde kentsel tarım uygulamalarını destekle-
yen önemli faaliyetlerden biridir. Paris, New-
York gibi büyük metropoller bile “şehir balı” adı 
altında kendi yerel ballarını üretmektedir.

Arıcılık kent dokusundaki yeşil alanlarda to-
humlanmayı artırdığı için bahçecilik uygulama-
larına ve çevresel yaşam kalitesinin artırılması-
na doğrudan katkı sağlamaktadır. Bunun yanı 
sıra bahçecilik gibi arıcılığın da topluluk inşası 
ve katılımcı arayüzleri oluşturmakta önemli 
araç olabildiği görülmektedir. Bal katma değeri 
yüksek bir ürün olduğu için mahalle ekonomi-
lerine de katkı sağlayabilmektedir. 

Bal, Balıkesir’in somut olmayan kültür mirasının 
da parçası olan, bölgenin önemli yerel ürün-
leri arasında sayılmaktadır. Balıkesir balı ulusal 
olarak bilinirliği olan ve tanıtılması arzulanan 
ürünler arasındadır. 

Dumlupınar’da kent arıcılığının alan genelin-
deki bahçecilik faaliyetleri kapsamında des-
teklenmesi ile yeşil dokunun çevresel olarak 
desteklenmesi, yeni sosyal etkileşim arayüzleri 
yaratılması ve kültürel değerlerin ilgi çekici bir 
proje ile tanıtılması amaçlanmaktadır.

Ne sonuç elde edilecek?

Kent arıcılığı programı ile, tıpkı bahçecilik 
programında olduğu gibi, mahalle içinde arı-
cılık yapmak isteyen mahallelilerin kendi inisi-
yatifleri ile faaliyetlerini sürdürmelerine des-
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proje hazırlanacaktır. 

2- Kalkınma ajansları, UNDP ve kentsel tarımı 
destekleyen uluslararası proje fonları araştırıla-
rak proje için kaynak oluşturulacaktır. 

3- Proje kapsamında kısa vadede a) Çamlık Te-
pesi eteklerinin işlevlendirilmesi b) Halk Eğitim 
Merkezi Bahçesinde eğitimler organize edil-
mesi c) kendi inisiyatifi ile arıcılık yapmak is-
teyen sınırlı sayıda mahalleli için atıl alanlarda 
mekan açılması ve çalışmalarının desteklenmesi 
sağlanacaktır.

4- Uzun vadede projenin yaygınlaştırılması ma-
halle bahçecileri ağı üzerinden sağlanacaktır. 

5- Mahalle içindeki tematik etkinliklerde ve 
Meyhane Boğazında planlanan yerel ürün satış 
noktalarında, Dumlupınar şehir balının tanıtımı 
yapılır. 

Proje çıktıları:

Projenin kısa vadeli çıktısı, kendini fonlayabilen 
bir arıcılık programının oluşturulması olacaktır. 
Bu program mekansal gelişim hedeflerini des-
tekleyen bir eylem olmanın yanı sıra, tanıtım ve 
farkındalık çalışmalarını desteklemeyi ve uzun 
vadede kalıcı sivil toplum işbirlikleri kurulmasına 
aracılık etmeyi sağlayacaktır. 

1.yıl hedefi: 

Dumlupınar kent arıcılığı projesinin yazılması 
ve fon başvuruları yapılması.

Kimlerle yapılacak?

Ana aktör: Baçem

Arıcılık faaliyetlerinin planlaması programların 
yürütülmesi, proje başvurularının yapılması 
Baçem bünyesinde gerçekleştirilir.

Halk: Mahalle bahçecileri ağı programın yay-
gınlaştırılması ve yürütülmesi aşamasında yer 
alır. Arıcılık faaliyetleri genel bahçecilik faali-
yetleri içinde bir alt başlık olarak yer alacaktır.

Sivil toplum: Kent arıcılığı programı, ulusal ve 
uluslararası kaynaklardan fonlanabilecek bir 
alt başlık olarak ele alınmıştır. Bu kapsamda 
sivil toplumun finansal desteği öngörülmekte-
dir.
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Örnek Proje:

Paris, yerel yönetim desteği ile yürütülen 
kent arıcılığı uygulamaları konusunda 
dünyanın önde gelen örneklerinin ba-
şında.

Paris şehir balı kamuya ait binalar ve 
kentteki tarihi yapıların çatılarına yerel 
yönetimce yerleştirilmiş kovanlarda ya-
pılıyor. Bunun yanı sıra projeye katılmak 
isteyen halk ve sivil inisiyatiflere de des-
tek veriliyor. Bu kapsamda eğitim prog-
ramları yürütülüyor.

Paris’te baskın bir ağaç türü olan ıhla-
mur ağaçlarının tozlaşması için ekolojik 
katkısı olan arıcılık, aynı zamanda özel-
likle tarihi yapıların bakım masraflarını 
karşılamaya konusunda ekonomik kat-
ma değer de yaratıyor.

Paris Şehir Balı kentte yaygın olarak sa-
tılan özellikli ürünler arasında.



4.4.c. Mahallenin Mimarları Programı

taleplerinden hareketle tasarım ihtiyaçları be-
lirlenerek bunların çözümüne yönelik projeler 
hazırlanır. Bu kapsamda halk ile katılımcı çalış-
malar yürütülerek öğrencilerin katılımcı tasarım 
konusunda deneyim kazanmaları da hedeflenir.

Mahallenin Mimarları programı kapsamında ey-
lem planı içindeki diğer hedeflere yönelik de 
tasarım çalışmaları gerçekleştirilebilir. Mahalle 
bahçeleri, etkinlik alanları, yaya sokakları gibi 
mikro müdahale hedefleri ile program birleşti-
rilerek, bu kapsamdaki tasarımlar yine katılımcı 
araçlar kullanılarak gerçekleştirilebilir.

Program kapsamında ayrıca yaygın sivil toplum 
ortaklarının katkısı ile davetli konuşmacı, yürü-
tücülerle tematik eğitim programları ve semi-
nerler gerçekleştirilebilecektir. 

Uzun vadede Balıkesir Üniversitesinin Dumlu-
pınar içinde bir atölye alanının olması, üniver-
sitenin farklı bölümlerinin mahalle için uygula-
malı eğitimleri düzenlemesi hedeflenmektedir. 
Bu kapsamda restorasyonu yapılan binaların 
işlevlendirilmesinde üniversite atölyesi / uygu-
lama merkezi potansiyel bir kullanım olarak ele 
alınabilir. 

Süreç nasıl işleyecek?

1- Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Bölümü ve Mi-
marlar Odası ile ortak program oluşturulacak 
ve atölyeler planlanacak.

2- Üniversite içinde açık çağrıya çıkılacak. 

3- Yaz dönemi başından itibaren atölyeler dü-
zenlenmeye başlanacak. Bu kapsamda muh-

Mahallenin mimarları programı, Balıkesir Üniversitesi Mimarlık 
Bölümü öğrencilerinin mahalledeki küçük tasarım sorunlarını çözmek 
üzere çalıştığı bir atölye programıdır.

Mahallenin mimarları programı üniversite öğ-
rencilerine uygulamaya dayalı öğrenme ve 
deneyim şansı sunarken, mahalle ile üniversite 
arasında aktif bir ilişki kurmayı amaçlamaktadır. 
Günümüzde mimarlık bölümü öğrencileri staj 
yeri bulmakta ve uygulamaya dayalı meslek 
deneyimi kazanmakta zorlanmaktalar. Dumlu-
pınar Mahallesinde Mimarlar Odası ve Balıkesir 
Üniversitesi ortaklığı ile düzenlenecek prog-
ram, öğrenciler için bir uygulama stajı imkanı 
sunacaktır.

Program mahallede günlük pratik sorunların 
tasarım yoluyla çözülmesine imkan verecek-
tir. Mahallede hali hazırda muhtarlıklara ve 
belediyenin farklı birimlerine yansıyan tasarım 
problemlerine hızlı çözümler bulunması amaç-
lanmaktadır. 

Mahallenin mimarları programı ayrıca mahalle 
halkı, üniversite, Mimarlar Odası ve yaygın sivil 
toplum arasında projeye dayalı aktif işbirlikle-
rinin kurulmasına aracılık edebilecektir.

Ne sonuç elde edilecek?

Program kapsamında Mimarlar Odası Balıkesir 
Şubesi binası içinde, Balıkesir Üniversitesi Mi-
marlık öğrencileri için bir çalışma alanı oluştu-
rulması hedeflenir. Atölye programına katılan 
öğrenciler bu mekanı kullanacak ve atölye ça-
lışması staja sayılabilecektir. 

Balıkesir Üniversitesi, Mimarlar Odası ve yay-
gın sivil toplumdan aktörler farklı başlıklardaki 
atölyelere moderatörlük yapar. Mahalle muh-
tarlıklarına veya yerel yönetimlere iletilen halk 
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tarlıklar ve mahalle halkı ile katılım toplantıları 
atölye mekanında düzenlenecek.

4- Öğrenciler atölye içinde geliştirilen projele-
rin sunumunu halk ve belediyeye yapacak.

5- Belediye desteği ile hazırlanan tasarımlar-
dan uygulanabilecek nitelikte olanlar seçilerek 
uygulamaları, öğrencilerin de katılımı ile ger-
çekleştirilecek.

6- Uzun vadede programın devamlılığının sağ-
lanması ile kendi atölye mekanına taşınması, 
farklı üniversitelerden katılımcı kabulü, yayın ve 
sergiler planlacak.

Proje çıktıları:

Projenin çıktısı düzenlenecek atölye çalışmaları 
ve bu atölye çalışmalarında elde edilen mahal-
ledeki sorunların çözümüne yönelik mekansal 
tasarımlar olacaktır. Bu tasarımların yapılma ve 
uygulanma sürecinin kendisi bir katılımıcı de-
neyim olarak değerlendirilebilir.

1.yıl hedefi: 

20 öğrenciyle 1 ay süren bir yaz okulu atölyesi-
nin gerçekleştirilmesi.

Kimlerle yapılacak?

Ana aktör: Balıkesir Üniversitesi ve Mimarlar 
Odası Balıkesir Şubesi

Program Mimarlar Odası ve Balıkesir Üniversi-
tesi işbirliği ile hazırlanacak. 

Yaygın Sivil toplum: Farklı ölçek ve kapsam-
larda mikro müdahaleler üzerine çalışan sivil 
toplum örgütlerinden tematik atölyeler için 
katkı alınacak. Aynı kapsamda farklı üniversi-
telerin yaz okulu programlarına da program 
içinde yer açılabilecek.

Belediye: Programa ayni destek verir. Mekan 
uygulamalarında uygulamaları yürütür.

Mahalle Halkı: Muhtarlıklar ve Bahçeciler ağı 
odağında katılımcı çalışmaların içinde yer alır.
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4.5. Etkinlik Programı

4.5.a. Sokakta Sinema Etkinlikleri

Dönemlik program içinde etkinliklerin her se-
ferinde farklı noktalarda gerçekleştirilmesi he-
deflenir. Etkinlik öncesinde alanların basit te-
mizliği yapılır. 

3- Etkinlikler ücretsiz olarak düzenlenir. Etkin-
likler boyunca sokak satıcılarının etkinlik alanına 
gelmesine olanak sağlanır.

Proje çıktıları:

Proje sonucunda canlandırma programı için-
de öncelikli olarak ele alınmış alanlarda basit 
etkinliklerle sosyal etkileşim sağlanacak ve bu 
mekanların kamusal niteliği artırılabilecektir. 
Proje çıktısı alanda düzenlenen etkinlikler ola-
caktır.

1.yıl hedefi: 

Ağustos-Eylül 2022 döneminde mahallede 4 
gece sineması etkinliği düzenlenmesi

Kimlerle yapılacak?

Ana aktör: Belediye

Organizasyon belediye tarafından düzenlenir 
ve duyurulur. 

Halk: Etkinlik duyuru ve organizasyonunda 
çekirdek gönüllü ağından destek alınır.

Yaz aylarında mahalle içinde belirlenen kamusal mekanlarda geceleri 
açık hava sineması etkinlikleri düzenlenmesi

Mekansal gelişim çerçevesi doğrultusunda ka-
musal mekanların daha aktif kullanılmasını te-
tikleyecek etkinlikler öngörülmekteydi. Sokak-
ta açık hava sineması kolay organize edilebilen 
ve yaygın etkisi olan bir etkinliktir. Program 
farklı yaş gruplarından mahalleliyi kamusal me-
kanda bir araya getirerek etkileşimi artırmayı 
amaçlamaktadır. Sokak ve mahalle hayatını 
sosyal olarak canlandırmak, kamusal mekan 
kullanımını artırmak amaçlanır.

Ne sonuç elde edilecek?

Proje ile yaz ayları boyunca bir film gösterim 
programı hazırlanarak, özellikle canlandırılması 
hedeflenen stratejik odak noktalarında halka 
açık sinema gösterimleri düzenlenecektir. Si-
nema gösterimleri için seçilen noktalarda basit 
düzenlemelerle yoğun kullanım elde edilmesi 
hedeflenmektedir. Etkinlikler sosyal bir canlılık 
yaratmanın yanı sıra küçük esnaf ve mahalle 
ekonomisi açısından ekonomik bir hareket de 
yaratabilmektedir.

Süreç nasıl işleyecek?

1- Sinema gösterimleri için dönemlik program 
yapılması.

2- Etkinlikler mekansal gelişim stratejisi içinde 
belirtilen farklı odak noktalarında düzenlenir. 
Bu kapsamda mahalle meydanı (pazar yeri), 
mahalle içindeki atıl alanlar, kültür koridoru 
aksı ve Kazım Özalp Sokak üzerindeki can-
landırılması amaçlanan atıl nişler ele alınabilir. 
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4.5.b. Onarım Pazarı

içinden ikinci el eşyaların onarımı ile ilgilenen-
ler, mahalle içinden stant açmak isteyen katı-
lımcılara mekan sağlanır. 

Kermes içinde ayrıca eylem planı içinde öngö-
rülen farklı etkinliklerin pazar ile birleştirilmesi 
değerlendirilebilir. Örneğin mahalle bahçe-
leri projelerinin fide ya da tohum takası, Halk 
Eğitim Bahçesinde yetiştirilen ürünlerle turşu, 
sebze kurusu vs.. yapılması, kent arıcılığı proje-
sinin ürünlerinin satışı, gece açık hava sineması 
etkinliği gibi etkinlikler pazara eklemlenebilir. 

Tamir pazarı ayrıca sokak sanatı etkinlikleri ile 
desteklenebilir. Kısa vadede her pazar etkinliği 
bir mahalle şenliği gibi organize edildiğinden 
çevresindeki yerel ticarete olumlu etkisi vardır. 
Mahalle içindeki etkileşim ve örgütlenme ola-
naklarını artırarak ve kamusal niteliği yükselte-
rek canlanma sürecine olumlu etki eder.

Bu süreçte ayrıca mahalle içinde ev ekonomi-
lerine küçük bir destek sağlanması mümkün 
olabilecektir. Pazarda satış yapan mahallelilerin 
yanı sıra ikinci el eşyaların bağışı yoluyla kent 
yoksullarının desteklenmesi programın kısa va-
deli ekonomik sonuçları arasındadır.

Uzun vadede tamir pazarı, kentin diğer yer-
lerinden de ziyaretçi çekebilme özelliğine sa-
hiptir. Bu açıdan alana ziyaretçilerin artması ve 
yerel ekonominin desteklenmesini sağlar.

Tamir pazarı kent içinde bisikletli ulaşımı da 

Tamir pazarı, pazar alanında ayda bir kez düzenlenen bir bit pazarı, 
kermes ve mahalle buluşmasıdır. İkinci el eşyalar alınır satılır ve tamir 
edilir. Etkinlikler düzenlenir.

Pazarlar ticari olduğu kadar kültürel etkileşim 
imkanı veren faaliyetlerdir. Tamir pazarı prog-
ramı, mahallede yaşayanların ayda bir gün pa-
zar ve ikinci el eşya takası için bir araya geldiği 
mahalle odaklı buluşmalardır. 

Tamir pazarında mahallelilerin evlerindeki bo-
zuk ikinci el alet ve kıyafetleri tamir ettirme-
leri, fazla eşyaları satmaları ya da bağışlama-
ları, kendi pişirdikleri yemekleri satmaları ya da 
paylaşmaları, bu vesile ile bir araya gelmeleri 
amaçlanmaktadır. 

Tamir pazarı, ticari bir faaliyet olmanın ötesin-
de, mahallelileri ayda bir gün bir araya getire-
cek bir açık hava aktivitesi olmayı hedefler. İs-
teyenlerin tezgah açabildiği bu etkinlik büyük 
bir mahalle kermesi gibi organize edilir. 

Günümüzde tüketime dayalı yaşam tarzı kul-
lanıp atmayı teşvik etmektedir. Öte yandan 
bozulan bir cihazın ya da kıyafetin tamir edil-
mesi, artık kullanılmayan bir eşyanın ihtiyacı 
olan birine verilmesi, mahalle içinde etkileşim 
kurmaya imkan veren dayanışma şekillerinden 
biridir. Tamir pazarı bu dayanışma şekilini ma-
halle içinde kültürel bir canlandırma aracı ola-
rak kullanmayı amaçlar.

Ne sonuç elde edilecek?

Program ile ayın bir günü, pazar alanında bir 
ikinci el pazarı kurulacaktır. Bu süreçte Anne-
ler Derneği’nin koordinatörlüğünde ikinci el 
kıyafetlerin onarımına yönelik stantlar, Balıkesir 
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destekleyecek bir platform olarak ele alınabilir. 
Bisiklet tamiri, eski bisikletlerin onarılarak yeni 
kullanıcılara verilmesi gibi etkinlikler tamir pa-
zarı içinde yer bulabilir. Bu bakımdan etkinliğin 
şehirdeki bisikletli toplulukları da bir araya ge-
tirebilme fırsatı bulunmaktadır.

Proje çıktıları:

Programın çıktısı rutin olarak düzenlenen ve 
gelenekselleşmiş bir mahalle etkinliğinin or-
ganize edilmesi olacaktır. Bu etkinlik mahalle 
içinde kültüre, sosyal ve ekonomik bir hareket 
sağlayabilecektir. Projenin somut çıktısı ger-
çekleştirilecek yerel katılımlı pazarlar olacaktır.

1.yıl hedefi: 

1 adet tamir pazarı etkinliğinin düzenlenmesi.

Kimlerle yapılacak?

Ana aktör: Anneler Derneği

Stantların ve katılımcıların organize edilmesi.

Belediye: Stant yerlerinin sağlanması, alanın 
temizlenmesi ve lojistik destek sağlanması.

Sivil toplum: Tematik atölyeler ve etkinlikler 
düzenlenmesi.
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Örnek Proje:

Berlin’deki Gütermarkt, Mayıs-Ekim ay-
ları arasında, ayda bir kez kurulan bir 
tamir pazarı. Gütermarkt bir ikinci el pa-
zarı olmanın ötesinde, kentteki topluluk-
ları bir araya getiren bir sosyal faaliyet.

Bisiklet tamiri, elektrikli eşyelerın tamiri, 
kıyafet onarımının yanı sıra eşya değiş 
tokuşu ve bağışının da yapılabildiği bir 
alan. 

Her ay düzenlenen Gütermarkt, nor-
malde kent hayatında yolları çakışma-
yan toplulukları bir araya getirirken aynı 
zamanda onarım/tamir fikri üzerinden 
yeni toplulukların yaratılmasına imkan 
veriyor. 



4.5.c. Sokakta Sanat Festivali

tüncül bir etkinlik programı gerçekleştirilecek-
tir. 

Festivalin organizasyonunda, Dumlupınar için-
deki sivil aktörlerin bir araya gelmesi sağlana-
cak, uzun vadede sürdürülebilir sivil örgütlen-
menin çekirdek yapılanmasını kurulabilecektir.

Süreç nasıl işleyecek?

1- Alandaki sivil paydaşlar, belediye ve üniversi-
te katılımıyla bir organizasyon komisyonu kuru-
lacak. Komisyon festival programı oluşturacak 
ve etkinliklerin organizasyonunu yapacak.

2-Bu kapsamda, sokakta sanat programı kap-
samında önerilen diğer eylem başlıklarının 
festival dahilinde gerçekleştirilmesi önerilebi-
lir. Örneğin festival süresince film gösterimleri 
gerçekleştirilmesi, duvar sanatı uygulamalarının 
festival süresince yapılması gibi…

3- Alandaki yerel esnafa bilgilendirme yapıla-
cak. Festivalin yaygın tanıtımı gerçekleştirile-
cek.

Proje çıktıları:

Balıkesir ve çevresinden ziyaretçi çekebilen, bu 
süreçte alanın kültürel değerlerinin tanıtıldığı, 
zamanla gelenekselleşen bir festival projenin 
çıktısıdır. Bu süreçte sivil paydaşlardan oluşan 
bir organizasyon komitesinin aktif biçimde ça-
lışmasının sağlanması da, uzun vadede katılımcı 
araçları desteyecek bir sonuç olacaktır.

Kültür Koridoru’nun Dumlupınar içinde kalan bölümlerinde, 
kamusal mekanlarda, sivil paydaşların katılımıyla bir sokak festivali 
düzenlenmesi

Kamusal mekanların etkinlikler aracılığı ile kul-
lanımının artırılması ve Kültür Koridorunun 
desteklenmesi amaçlanmaktadır. Kültür Kori-
doru olarak tanımlanan kent içi güzergahının 
deneyim ve etkinliklerle zenginleştirilmesi için, 
alanın kültürel değerleri ile öne çıkması sağlan-
malıdır. Bu kapsamda alanın sanatsal faaliyet-
ler, yeme-içme olanakları, sokak deneyimi ve 
rekreatif etkinliklerle görünür kılınması, yerel 
ekonominin canlandırılması amaçlanır.

Sokakta sanat festivali ile ayrıca alanda bulu-
nan farklı sivil toplum unsurları ve yerel esnafın 
birbirleri ile işbirlikleri kurmalarının sağlanması; 
alandaki sivil örgütlenmenin güçlendirilmesi 
amaçlanır. Festival farklı aktörlerin bir arada 
çalışması gerektirdiğinden katılımcı bir örgüt-
lenmenin aracılığını yapacaktır.

Ne sonuç elde edilecek?

Festival, Sokakta Sanat programı kapsamında 
önerilen diğer etkinlikleri de kapsayan, bütün-
cül bir etkinlik programı olarak gerçekleştiri-
lecektir. Bir kaç günü kapsayan sokak festivali 
kapsamında, tüm sivil ortakların farklı etkinlik 
önerilerini alanda gerçekleştirmeleri, Meyhane 
Boğazında yeme-içme mekanlarında tematik 
etkinlikler yapılması, yerel ticarethanelerin et-
kin katılımı, konser, performans, atölye gibi ça-
lışmaları gibi etkinliklerle alan dışından ziyaret-
çilerin gelmesinin sağlanması, alandaki müze 
ve kültür donatılarında özel tematik program-
lar organize edilmesi gibi faaliyetler önerilebilir.

Festival ile süreli olarak alanda yoğun ve bü-
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1.yıl hedefi: 

Eylül 2022 ayı içinde 2 güne yayılan bir sokak 
festivalinin organize edilmesi.

Kimlerle yapılacak?

Ana aktör: Sivil toplum (alanda yer alan sivil 
bileşenler)

Alandaki sivil bileşenler ile bir organizasyon 
komitesi kurulacak, sivil bileşenlerin inisiyati-
finde düzenlenecek farklı etkinliklerin ortak-
laştırılması sağlanacaktır.

Belediye: Alanın düzenlenmesi, belediyeye 
bağlı sosyal ve kültürel donatıların festivale 
katılımının sağlanması. Sivil paydaşlar ve yerel 
esnaf arasında iletişimin sağlanması. Tanıtım 
faaliyetlerinin düzenlenmesi.

Yerel esnaf: Festival sürecine yönelik tematik 
programlarla katılım sağlanması

Üniversite: Sanat etkinlikleri düzenleme,  
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4.6. Mekansal Altyapının Geliştirilmesi

4.6.a. Mahalle Meydanı Projesi
Yaz aylarında mahalle içinde belirlenen kamusal mekanlarda geceleri 
açık hava sineması etkinlikleri düzenlenmesi

Mekansal gelişim çerçevesi içinde ana odak 
olarak ele alınan pazar yeri öncelikli mekansal 
müdahale alanı olarak ele alınmalıdır. Mekansal 
gelişim hedefleri içinde de özetlendiği üzere, 
bu alan kuzey-güney ve dogu- batı aksları-
nın çakıştığı; mahalle dokusu içinde işlevsel ve 
mekansal bağlayıcılığı olan, mahalle ölçeğinde 
doğru oranlarda boşluk sağlayan ve çevresin-
de kendisini tanımlayan özgün cephelere sahip 
bir alandır.

Özel tasarım alanı olarak tanımlanmış mahalle 
meydanının, tasarım ve projelendirilmesi süreci 
katılımcı olarak gerçekleştirilmeli; meydan ta-
sarımı kendi içinde ayrı bir eylem başlığı olarak 
de alınmalıdır. Bu bölümde söz konusu tasarımı 
şekillendirecek temel ihtiyaçların ve programın 

ortaya konulması hedeflenmiştir.

Program:

1. Trafik: Pazar kurulan günler dışında alanın 
trafiğe kapalı, kamusal etkileşim ve boş zaman 
geçirmeye imkan veren bir meydan olarak ta-
sarlanması sağlanmalıdır. Bu kapsamda Din-
diren sokak tek yönlü, tek şeritli bir trafik aksı 
olarak bırakılacak, (Bkz. sokak tipleri)alanın geri 
kalanına araç girişi yasaklanacaktır. Alan içinde 
araç park etme imkanı olmamalıdır. Dindiren 
sokağının meydanın içinden geçen bölümün-
de kaplama malzemesi olarak trafiği yavaşla-
tan malzemeler tercih edilmeli, seyahat aksı ile 
kaldırım aynı kotta tutulmalı, seyahat aksı yaya 
alanlarından trafik düzenleyici engellerle ayrıl-
malıdır.

2. Pazar: Alanda haftanın belirli günlerinde 
pazar kurulmasına imkan sağlayacak esnek 
tasarım çözümleri önerilmelidir. Bu kapsamda 
pazarın mekansal ihtiyaçları kentsel tasarım çö-
zümlerinde göz önünde tutulmalıdır.

Bu kapsamda kurulan pazarın niteliği ve kapa-
sitesi de tekrar gözden geçirilmelidir. Meydan-
da kurulan pazarın kapasitesinin düşürülmesi 
önerilir. Bu bakımdan sadece doğrudan üreti-
cinin satış yapabildiği köylü pazarı gibi pazarlar 
önerilebilir. 

Pazar kurulan günlerde alana pazar arabalarının 
park etmesine imkan tanınmamalı. Belirli saat-
lerde mallarını boşaltan araçların semt dışındaki 
otoparklara yönlendirilmeleri sağlanmalıdır.

3. Halk Eğitim bağlantısı: Meydanın kullanım 
senaryosu içinde Halk Eğitim Binasının mey-
danaa entegre edilmesi önerilir. Halk Eğitim 
bina bahçesinin ileri eylem hedefleri içinde çok 
amaçlı kullanımını desteklemek üzere meydan-
dan girişine imkan verilmelidir. Bu kapsamda 
meydana bakan istinat duvarına eklenecek 
merdiven çözümleri önerilmelidir.

4. Farklı kotlar: Meydan , Karaoğlan sokak ve 
Dindim Sokaklarında iki ayrı kota dağıtılarak 
geniş kot farksız zeminler elde edilmeli. kot-
lar arası geçiş mekansal özgünlük bozulmadan 
Sağlanmalıdır.

5. Kent peyzajı: Meydan içinde oturma imkanı 
veren sokak mobilyaları ve düzenlemeleri öne-
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Halk Eğitim Bahçesi:
Halk Eğitim Binası bahçesi meydana entegre 

edilmeli. Bu kapsamda meydana bakan istinat 
duvarı üzerinde bir merdiven önerilebilir. Halk 

Eğitim binası bahçesi Yeşil Alan Yaklaşımları 
kapsamında ayrıca ele alınmıştır. 

Karaoğlan Cami:
Karaoğlan Cami ve bahçesi ile 

meydan bütünleştirilmeli. Cami 
meydanı tanımlayan bir kimlik 

öğesi olarak ele alınmalı.

Çeşme

Tarihi doku:
Meydana cephe veren sivil mimarlık örnekleri 
basit onarımlarla sağlıklaştırılmalı

Atıl Alanlar:
Meydan çevresindeki atıl boşluklar ve 
çıkmaz sokaklar meydan bütünü ile birlikte 
ele alınarak, meydanla bütünleştirilmeli

Ana okulu:
Meydana cephe veren ana okulu ile 

meydan bütünleştirilmeli

Balmek:
Restore edilen Balmek binası meydan ile kültür 
koridoru ve Kazım Özalp Sokak bağlantısını 
sağlamakta

Dindiren Sokak: Tek yönlü araç trafiği

Trafiğe kapalı, düzenlenmiş meydan

*

*

*

*

*

*

**

*

*

Karaoğlan Sokak: Yayalaştırılmış sokak

Merdivenler

*
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rilmeli. Meydan tasarım rehberinde belirtilen il-
keler çerçevesinde aydınlatılmalı. Kotlar arasın-
da yaya güvenliğini Sağlayacak engel, parapet 
çözümleri önerilmeli. Alanda mevcut yeşil doku 
korunmalı ve meydanın çevresel iklim koşulları 
yeni ağaçlandırmalarla, pazar kullanımını en-
gellemeyecek şekilde geliştirilmelidir.

6. Cepheler: Meydan  çevresindeki sokak cep-
heleri sağlıklaştırma kapsamında değerlendiril-
meli. Karaoğlan Cami ile meydanın entegrasyon 
sağlamalı. Aynı kapsamda bu cephe üzerindeki 
çıkmaz sokaklar ve alan çevresindeki atıl alanlar 
meydanda nişler oluşturacak şekilde tasarımla 
bütünleştirilmelidir.

Kullanım senaryoları:

Dumlupınar içinde mahalli ölçekte ana odak 
olarak öngörülen meydanın, çok amaçlı kulla-
nımına imkan verecek senaryolar tasarım içinde 
göz önünde bulundurulmalıdır. 

1-Meydan: Meydan boş haliyle, doku içinde 
toplanmaya, dinlenmeye, duraklamaya imkan 
veren bir alandır. Meydan tasarımında meyda-
nı çevresindeki cepheler ve kotlar arası rahat 
bağlantı, insani ölçekte bir boşluğu tanımla-
yacak şekilde ele alınmalı, meydanın içi yoğun 
olarak doldurulmamalıdır. Sadece basit sokak 
mobilyaları bu kapsamda yeterli olacaktır.

2-Pazar: Farklı pazar senaryoları ve ticari et-
kinliklerde, taşınabilir strüktürlerin kurulmasına 
imkan verecek tasarım senaryoları göz önünde 
bulundurulmalı. 

3- Etkinlik alanı:  Meydan, “mikro müdahaleler” 
başlığı altında sunulan etkinlikler için kullanıla-
cak bir odak noktasıdır. Bu bakımdan, konser, 
sinema gösterisi, şenlik gibi etkinliklere imkan 
verebilmelidir.

1

Mahalle meydanı

Pazar alanı

Etkinlik alanı

2

3
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4.6.b. Ara Odaklar
Mekansal Gelişim Çerçevesi içinde tanımlanmış doku içindeki ara 
odak noktaları öncelikli müdahale alanları olarak ele alınmıştır.

Dokunun içindeki ara odak noktalarının kamu-
sal kullanım niteliğinin güçlendirilmesi, dokuda 
bütüncül canlılığın ve yaya hareketinin devam-
lılığının sağlanması için öncelikli bir hedef ol-
malıdır. Kentin içinde hareketlilik, küçük odak 
noktalarının birbirine bağlanması ile yaratılır. 
Özellikle tanımlı bir mekan kurgusu için bu kü-
çük odak noktalarının ayrı başlıklar olarak ele 
alınarak güçlendirilmesi gerekmekte. Bu ara 
odak noktalarının her biri, dokunun içinde ha-
reket ederken durulacak, soluklanacak durak 
noktaları olarak düşünülebilir. 

Ara odaklar dokuyu canlandırmak için aku-
punktur  noktaları olarak ele alınmalıdır. Bu 
noktalar:

1- Sokak örüntüsü içinde kamusal faaliyetlerin 
yoğunlaştığı noktalardır.

2- Kent belleğinde yer eden sembollerin be-
lirginleştirildiği (çeşmeler, anıt ağaçlar, bina 
köşeleri vs..) kent imajının güçlendirildiği me-
kanlardır.

3- Mahalle dokusu içinde küçük toplanma nok-
talarıdır. Mahalle içinde sosyal etkileşimi sağla-
maya yönelik kamusal mekanlardır.

4- Kent dokusu içinde bulunması arzulanan te-
mel donatıların (çocuk oyun alanı, mahalle par-
kı vs...) bulunduğu mekanlardır.

5- Ticari faaliyetlerin daha görünür olduğu, 
çarşı dışında da mahalle ölçeğindeki küçük es-
nafın çevresinde toplandığı odaklardır. 

Alanda tüm kamusal aksları kapsayan geniş 
bir yenileme faaliyetinin uzun erimli bir hedef 
olduğu öngörüsünden hareketle; bir eylem 
planının parçası olarak ara odak noktaları ilk 
müdahale alanı olarak değerlendirilebilir. Bu 
noktalara yapılacak müdahaleler küçük, kısa 
zamanda gerçekleştirilebilir ve ekonomik ol-
makla birlikte, alandaki kamusal kullanıma etkisi 
büyük olacaktır. 

Ara odak noktalarının basit çevre düzenleme-
leri, temizlik, aydınlatma, sokak mobilyaları yer-
leştirilmesi gibi eylemlerle görünür ve kullanılır 
olması hedeflenir. 

Ara odak noktalarının tasarımına yönelik ilkeler 
“Kentsel Tasarım Rehberi” içinde belirtilmiştir. 
Bu noktalara yapılacak müdahallerde söz ko-
nusu belgede ortaya konan tasarım yaklaşımı, 
sokak mobilyaları ve mekan kurgusu gözetil-
melidir. 

Ara odak noktaları eylem planı ve kentsel ta-
sarım rehberi içinde ortaya konulan fotoğraf 
sergisi, bisiklet park yeri, şarj noktası gibi kent-
sel ögelerin yerleştirilebileceği alanlardır. Bu 
bakımdan mekansal gelişim hedeflerini farklı 
katmanlarda desteklemek için de araç olarak 
kullanılabilecektir. 
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Çeşmeler:

Dumlupınarda dokuya yayılı durumdaki mahal-
le çeşmeleri küçük birer odak noktası yarattı-
ğından, özgün kamusal mekan kurgusuna dair 
önemli bir işaret vermekte. Geçmişte halkın su 
ihtiyacını karşıladığı için çevresinde kamusal 
hareketlilik yaratan bu çeşmeler, halen mahal-
le içinlerinde ara odak noktaları ile çakışmakta. 
Mahalle çeşmeleri kamusal duraklar yaratmak 
için etkili birer tasarım aracı olarak ele alınabilir. 

Perspektif:

Aksların üzerinde ilerlerken, aksın sonunda gör-
düğümüz, perpektife giren görüntü bir çekim 
yaratır ve bu noktalar doğal ara odaklara dö-
nüşür. Dumlupınar’da güçlü perpektiften do-
ğan ara odak noktalarının çok sık ve zengin 
olduğu, bu bakımdan bir fırsat yarattığı söyle-
nebilir. Sokakların sonunda görülen tarihi yapı-
lar, anıtsal ağaçlar kent dokusunda her sokağa 
farklı bir özgünlük değeri sağlamakta, dokuyu 
daha algılanır kılmakta ve yaya için zengin bir 
flanör deneyimi sunmakta.

Aydınlatma

Elektrikli araç  sarj noktası

Bisiklet parkı

Oturma elemanları

Sokakta fotoğraf sergisi, 
sergi elemanı

Anıt Ağaç

Tarihi çeşme

*

*

*

*

*

* *
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4.6.c. Akslar
Akslar üzerinde cephe ve sokak sağlıklaştırma projeleri etaplar 
halinde öncelik sırasına göre gerçekleştirilecektir. 

Alan bütününde aksların mekansal olarak dü-
zenlenmesi uzun erimli hedefler arasındadır. 
Aksların mekansal iyileştirmelerinin zamana 
yayılı etaplar halinde gerçekleştirileceği öngö-
rülebilir. 

Kentsel tasarım rehberi sokak ve cephe sağlık-
laştırma projelerinde uyulması gereken ilkeleri 
ve genel tasarım yaklaşımını sunmaktadır. 

Bir eylem hedefi olarak ise sokaklarda yapıla-
cak mekansal müdahalelerin önceliklerinin be-
lirlenmesi ve uygulama prensiplerinin ortaya 
konulması amaçlanır.

Bu kapsamda akslar 3 sınıfta değerlendirilmiş-

tir:  

1. Cephe sağlıklaştırma önerilen akslar:

Birinci sınıf, daha kısa vadede ele alınması ge-
reken, mekansal gelişim hedefleri açısından 
stratejik öneme sahip alanlardır. 

Bu akslar üzerinde kamusal mekanların ve ara-
yüzlerin yanı sıra, bina cephelerinin de basit 
onarımlarla sağlıklaştırılması önerilir. 

Cephe sağlıklaştırması, sadece mekansal ge-
lişim senaryosu içinde, kent bütünü ile ilişkiyi 
kuracak, korunması uzun vadede kamu yararı 
sağlayacak sınırlı alanlar için önerilmiştir. 

Bu kapsamda hali hazırda sokak ve cephe sağ-
lıklaştırma çalışmalarının gerçekleştirildiği Ka-
zım Özalp Sokak ve Kültür Koridoru olarak ta-
nımlanan aksın tamamı, Meyhane Boğazını da 

kapsayacak şekilde önerilmiştir. Buna ek olarak, 
mahalle meydanı (pazar yeri) kentsel tasarım 
önerisini tamamlayacak, meydana bakan Kara-
oğlan Sokak üzerindeki tarihi konutlar ele alın-
malıdır. 

2. Stratejik akslar:

Özel sebeplerden dolayı cephe sağlıklaştırıl-
ması önerilen alanlar dışında, akslarda prensip 
olarak sadece kamusal arayüzlerin (kaldırım, 
yol, nişler, meydanlar) yenilenmesi. Özel mül-
kiyeteki cephelere kamu kaynağı ayrılmaması 
önerilir. Yenileme çalışmalarının kamusal ara-
yüzlerin kentsel tasarım ilkelerine uygun olarak 
gerçekleştirilmesi ile sınırlı olması önerilir. 

Alanda stratejik akslarda gerçekleştirilecek iyi-
leştirmeler kamusal kullanımı artırarak alanda 
canlanma yaratacağından, bu canlandırma ko-
ridorlarının öncelikli olarak iyileştirilmesi hedef-
lenmelidir. Bu kapsamda Kız Orta Okulu Sokak,  
Balıkavdan Sokak, Karaoğlan Sokak, iğneci So-
kak, Sunak Sokak, Ulus Sokak öncelikli müda-
hale alanlarıdır. 

Ayrıca alanı sınırlayan Anafartalar Cad. ve Zağ-
nos Paşa Cad. de bu kapsamda değerlendiri-
lebilir. 

3. Diğer akslar:

Geri kalan sokakların uzun vadede kentsel tasa-
rım rehberine uygun olarak yenilenmesi ve mal 
sahiplerinin kendi cephelerine kentsel tasarım 
rehberine uygun olarak müdahale etmesinin 
denetimi sağlanmaya devam etmeli; bu alan-
ların yenilenmesi bir süreç olarak ele alınmalıdır.
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4.6.d. Yeşil Alan Kapasitesinin Artırılması

Alanın Yeşil alan yaklaşımı mekansal gelişim 
çerçevesi içinde belirtilmiştir. Bu yaklaşım kap-
samında ele alınacak yeşil alanların tasarım 
ilkeleri kentsel tasarım rehberinde sunulmak-
tadır. Dumlupınar’da yeşil dokunun korunması 
ve sağlıklaştırılması uzun vadeli bir süreci içer-
mektedir. 

Öte yandan birer eylem hedefi olarak kısa va-
dede alanda yapılacak tanımlı ve basit bazı 
müdahaleler ile Dumlupınar’ın yeşil alan kapa-
sitesinin artırılmasının mümkün olduğu görül-
mekte. Bu kapsamda aşağıda önerilen eylem-
ler, gelecekteki projeleri tetikleyecek ve alanda 
kamusal mekan kullanımını artıracak öncü faa-

liyetler olarak değerlendirilebilir.

Kamu binalarının bahçeleri:
Dumlupınar içinde kamu binalarının bahçeleri 
potansiyel yeşil alanlar olarak değerlendirile-
bilir. Kısa vadede basit çözümlerle bu alanların 
kamusal kullanımının artması, mekansal gelişim 
hedeflerine basit eylemlerle ulaşılmasına katkı 
sağlayacaktır. 

Bu kapsamda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bah-
çesi, Kuvayi Milliye Müzesi bahçesi ve Karesi 
Halk Eğitim Merkezi bahçesi değerlendirilebi-
lecek kamu mülkünde yeşil alanlardır. Halk Eği-
tim Merkezi bahçesine bu eylem planı çerçe-
vesinde kullanım önerileri sunulmuştur. İlçe Milli 
Eğitim ve Müze bahçelerinde basit sokak mo-
bilyaları, daha geçirgen sınırlar ve aydınlatma 
ile daha çok etkileşime imkan veren aktif yeşil 
alanlar yaratılabilir.

Küçük parklar:
Dumlupınar sınırları içinde Sancar Sokak üze-
rinde 1 adet, Sümer Sokak üzerinde 2 adet 
olmak üzere toplam 3 adet ilçe belediyesi so-
rumluluğunda çocuk bahçesi/park bulunmak-
tadır. 

Bunların yanı sıra Hilmi Ziya Apak ile Güney So-
kak arasında ve Topçu ile Şevik Sokak arasında 
kamu mülkiyetinde atıl yeşil alanlar bulunmak-
tadır. 

Söz konusu kamu mülkiyetindeki yeşil alanların 
kısa vadeli bir eylem hedefi olarak yenilenme-
leri, daha aktif kullanıma yönelik kentsel tasa-
rım düzenlemelerini yapılarak kullanımlarının 
artırılması sağlanmalıdır. Bu alanlara müdahale 
edilirken kentsel tasarım rehberi içinde ele alı-
nan tasarım ilkelerine uyulmalıdır. 

Çamlık tepesi bağlantısı:
Çamlık Tepesi ile yaya bağlantısının kurulma-
sına yönelik düzenlemeler ve alana yapılacak 
müdahaleler mekansal gelişim çerçevesi içinde 
özel tasarım konusu olarak tanımlanan, uzun 
vadeli eylem hedeflerini oluşturmakta.

Öte yandan kısa vadede, Sümer Sokak’taki 
mevcut çocuk parkından Çamlık Tepesi Rek-
reasyon alanına uzanan bir yaya yolu, basit 
yönlendirme tabelaları, aydınlatma çözümleri 
ve temizlikle sağlanabilir. Bu alanda sert zemin 
kaplaması kullanılmadan açılacak bir yaya yolu, 
kısa vadede mahalle dokusu ile Çamlık Tepesi-
nin ilişkisini kurabilecektir. 

Yeşil bağlantı:
Mekansal gelişim çerçevesi hedefleri ve alan-
daki potansiyel yeşil alanlar ele alındığında, 
Çamlık Tepesi ile Zağnos Paşa Meydanı ara-
sında eğimin daha rahat olduğu bir yaya bağ-
lantısı, bu eylem planındaki farklı başlıklardaki 
projeler birbirine bağlanarak elde edilebilir. Ye-
şil bağlantı yukarıda ele alınan potansiyel yeşil 
alanların aktif hale gelmesi ve tanımlı bazı atıl 
alanların mahalle bahçesi olarak düzenlenmesi 
ile oluşturulmuş bir yürüyüş güzergahıdır.  
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Önerilen Çamlık Tepesi Bağlantısı

Mevcut park

Mevcut park

Mevcut park

(Yanındaki atıl alan ile geliştirilebilir)

Düzenlenecek 

Kamu mülkiyetinde 

yeşil alan
Kamusal niteliği 

geliştirilebilecek 

Halk Eğitim Merkezi 

Bahçesi

Kamusal niteliği 

geliştirilebilecek 

Milli Eğitim 

Müdürlüğü Bahçesi

Kamusal niteliği 

geliştirilebilecek 

Müze Bahçesi

Düzenlenecek 

Kamu mülkiyetinde 

yeşil alan

Yeşil Bağlantı

(Bkz. sonraki sayfa)



Park:

Sevik ve Topçu sokakları arasında 
kalan atıl yeşil alan, kamu mülkiye-
tinde potansiyel bir park alanıdır.

Bu alanın aktif bir yeşil alan olarak, 
tasarım rehberinde belirtilen ilkeler 
ışığında düzenlemesi yapılmalı. 

Çamlık Sokak Bağlantısı:

Çamlık ve Topçu Sokakları üzerin-
deki atıl nişlerin temizlenmesi ve atıl 
alanların değerlendirilmesi sağlan-
malı.

 

Atıl Alanlar:

Önerilen park ile Kızlar Ortaokulu 
Sokak arasında birbirine bağlanan 
atıl boşluklar ve arka bahçeler bu-
lunmakta.

Bu atıl alanlar eylem planı içinde 
önerilen mahalle bahçeleri kapsa-
mında değerlendirilebilir. Tasarım 
rehberi içinde bu alanların işlevlen-
dirilmesine yönelik öneriler sunul-
muştur.

Farklı atıl alanlar ve bahçeler birbi-
rine geçişe olanak verecek şekilde 
bağlanabilir.

Yeşil Bağlantılar



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü:

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hem ta-
rihi binası hem de geniş ağaçlı bah-

çesi ile önemli bir hafıza noktasıdır. 

Bu kamu binasının bahçesinin otur-
ma, dinlenme gibi pasif işlevler için 
daha kolay kullanılabilir olması, so-
kak bahçe ilişkisinin daha geçirgen 
olmasının sağlanması ve kamusal 

kulanımın artırılması önerilir.

Açık Otopark Alanları

Alan içindeki büyük açık otopark-
lar doku içinde tanımsız boşluklar 
yaratmakta. Bu boşlukların içinden 
yaya hareketine imkan veren tanımlı 
geçişler bırakılması otopark kullanı-

mına egel olmayacaktır. 

Karaoğlan Sokak üzerindeki atıl 
alanlar ve nişler temizlenmeli, oto-
park içinden yaya geçişi bırakılarak 

meydana bağlanmalı.

Zağnos Paşa Camii ve Meydan:

Şehitler Parkı üzerinden meydana 
bağlantı. 



4.6.e. Kültür Koridoru
Kültür Koridoru Balıkesir’in önemli kültürel odaklarını tematik olarak 
birbirine bağlayan bir güzergah önerisidir. Bu güzergahın önemli bir 
kısmı Dumlupınar Mahallesi içinde yer alır. 

Balıkesir içinde yer alan önemli tarihi yapılar, 
geleneksel kent dokusu, aktivite alanları, de-
neyim sunan özgün mekanlar, lezzet noktaları 
ve alışveriş alanları tematik bir rota etrafında 

bir araya gelemekte.

Kültür koridoru olarak ele alınan bu rota 

hem kentteki ziyaretçiler için özgün bir 

gezi güzergahı sunabilir, hem de Balıkesir’in 

kültür odaklı dönüşümü açısından omurga 

görevi görecektir. 

Arkeoloji Müzesi ve Çamlık Tepesi’den, Pro-

jelendirilmiş Eski TCDD Depoları’na uzanan 

kültür koridorunun önemli bir kısmı Dum-

lupınar Mahallesi ve çevresinde yer al-

maktadır. Bu bakımdan Dumlupınar için 

önerilecek işlevler ve müdahale yaklaşımı 

açısından da belirleyici bir rol oynayabilir.

Güzergah:

1. Arkeoloji Müzesi ve Çamlık Bağlantısı: Arke-
oloji Müzesi’nin hayata geçmesi ile Çamlık Te-
pesi ile bağlantı kurulması sağlanacaktır. 

2. Kuvayi Milliye Müzesi ve Saat Kulesi: Müze 
ve bahçesi kültürel etkinlik alanı olarak Dum-
lupınar dokusu içinde önemli bir kültür merkezi 
ve simgesel odak noktasıdır. Bu alanın yanında 
açılacak alışveriş merkezi ile odağın kullanım 
yoğunluğu gelecekte artacaktır.

3- Kazım Özalp Sokak: Proje alanının içinde 
tarihi doku bütünlüğününün en yoğun biçim-
de korunduğu sağlıklaştırma aksı. Bu aks üze-
rindeki sosyal ve kültürel donatılar ile sokak 
önemli bir kültürel çekim alanına dönüşecektir. 
Ayrıca yeni alışveriş merkezi ile kent merkezinin 
yaya bağlantısını kurmakta.

4- Fotoğraf Müzesi: Etkinlik alanı. 

5- Meyhane Boğazı: Balıkesir’in geleneksel lez-
zetlerinin yer aldığı yeme içme alanı. Bu alan 
içinde kalan 4 sokak dışarıda oturma imkanı da 
bulunan, yerel ürün dükkanları ve lokantalarının 
bulunduğu bir alandır.

6- Yeni Çarşı: Balıkesir’de modern mirasın izle-
rinin okunduğu ve özgün deneyim sunan alış-
veriş alanı. 

7- Zağnos Paşa Camii ve Meydanı: Kentin ana 
odak noktası ve anıtsal merkezi. Meydan çev-
resinde yeme-içme deneyimi

8- Geleneksel Çarşı: Milli Kuvvetler Caddesi 
girişindeki yerel ürünlerin de bulunduğu çar-
şı alanı özgün bir deneyim sunmakta. Bu alan 
içindeki küçük avlular, çayhaneler ile dinlenme 
ve alışveriş imkanı bulunmakta.

9- Milli Kuvvetler Caddesi: Kentin ana kamusal 
aksı. Alışveriş ve yeme içme alanları bulunmak-
ta. Milli Kuvvetler Caddesine açılan ara sokaklar 
üzerinde köfte, döner gibi yerel sokak lezzet-
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leri gibi deneyime dayalı yeme-içme mekanları 
bulunmakta. 

10- Alaca Mescid

11- Şeyh Lütfullah Camii

12- Devrim Erbil Sanat Galerisi: Etkinlik alanı.

13- Tarihi Tren Garı

14- Kütüphane: Eski TCDD depo ve atölyele-
rinin dönüşümü ile bu alan önemli bir kamusal 
merkeze dönüşecektir. Konut alanları ile kent 
merkezi arasında kültürel odak noktası. 

Dumlupınar Mahallesi:

Kültür Koridoru’nun Dumlupınar içinden 

geçen kısmı eylem planı içinde önerilen bel-

li başlı hedefler açısından da bütünleyici bir 

role sahiptir. 

Kültür Koridoru Dumlupınar içinde mevcut 

ve önerilen sosyal-kültürel donatıların ve 

etkinliklerin birbirine bağlanmasına olanak 

vermektedir.

Bu kapsamda Kazım Özalp Sokağı’nın Kentsel 
tasarım rehberi içinde ulaşım kararları doğrul-
tursunda bir yaya aksı haline getiirlmesi, Kazım 
Özalp üzerindeki 2 adet, Basaf’ın karşısında 1 
adet atıl alanın düzenlenerek aktif hale getiril-
mesi önerilir.

Kültür Koridoru üzerinde aşağıdaki sosyal-kül-
türel donatı alanları bulunmakta

• Kuvayi Milliye Müzesi

• Türk Ocağı Derneği Balıkesir Şubesi

• Balmek

• Basaf

• Balıkesir Yazarlar Derneği

• Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi

• Kent Arşivi

• Karesi Kent Konseyi
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Şeyh Lütfullah Camii

Eski TCDD Depoları

Sanayi Mirası
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Kuva-yi Milliye Müzesi

Tarihi Saat Kulesi

Hacı Ali Mescidi
Türk Ocağı Derneği

Balmek/ Kent Arşivi

Balmek

Balıkesir Yazarlar Derneği

Mimarlar Odası

Karesi Kent Konseyi

Fotoğraf Müzesi

Basaf

İncirli Cami
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1. Yıl Eylem Hedefleri

Kısa vadeli eylem başlıkları

Sivil toplum paydaşları ile yürütme komisyonunun toplanması

X

Katılım çalışmalarında köprü kuracak çekirdek gönüllü örgütlenmesinin kurulması

Dumlupınar kent arıcılığı projesinin yazılması ve fon başvuruları yapılması.

20 öğrenciyle 1 ay süren bir yaz okulu atölyesinin gerçekleştirilmesi.

Pazar yerinin meydan olarak düzenlenmesi

Kültür koridoru üzerinde 3 ara odak noktasının düzenlenmesi

Mevcut ve potansiyel yeşil alanların park olarak düzenlenmesi

Kamu bina bahçelerinin halka açılması

Dumlupınar Kentsel Tasarım rehberinin hazırlanması

Halk eğitim Merkezi bahçesinin bir uygulamalı eğitim bahçesi olarak düzenlenmesi ve 1 eğitim 
programına başlanması

Ağustos-Eylül 2022 döneminde mahallede 4 gece sineması etkinliği düzenlenmesi

1 adet tamir pazarı etkinliğinin düzenlenmesi.

1 adet tamir pazarı etkinliğinin düzenlenmesi.

1 adet atıl alanın mahalle bahçesi olarak düzenlenmesi.

1 adet sokak parçasının yaşayan halk, sivil toplum ve üniversite öğrencilerinin katılımı ile yaya 
alanı olarak düzenlenmesi.

Dumlupınar içinde 1 adet sağır cepheye mural sanat uygulaması yapılması.

Mahalle içinde 22 noktada fotoğraf sergi noktalarının oluşturulması ve haritalanması

1

4.b.

4.a

2

4.c

6.a

6.b

6.c

6.d

7

5.a

5.b

5.c

3.a

3.b

3.c

3.d
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Balıkesir İli Karesi İlçesi Dumlupınar Mahallesi ve
Çevresine Yönelik Kentsel Tasarım Rehberi Projesi

Mekânsal Gelişim Çerçevesi ve Kentsel Tasarım Rehberi


