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Detaylı bilgi için: www.msgsuplanlama.org



Tüm dünyada kentler işlevsel ve mekânsal bir dönüşümden geçmektedir. Bu süreçte, bir yandan yeni bir 
yapılaşma biçimi, yeni kentsel mekânlar ortaya çıkarken, diğer yandan kentsel yaşam da temelden 
değişmektedir. Bu arayışın ardında yeni bir ekonomik, toplumsal ve siyasi bir anlayış bulunmakta ve yeni kentsel 
politikalar olarak da adlandırılan bu anlayış, kentlerin yeniden biçimlenmesinde, kentsel yaşamın yeniden örgüt-
lenmesinde etkili olmaktadır. Kentlerin yeniden biçimlenmesi sürecinde, kentsel projelerin ön plana çıktığı 
görülmektedir. 
Türkiye kentleri de kendine özgü koşullarda bu dönüşümü yaşamaktadır. İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropo-
liten kentlerin yanı sıra Kayseri, Samsun, Adana, Bursa gibi daha küçük ölçekli kentler de bu yaklaşımdan 
etkilenmekte ve farklı ölçeklerdeki kentsel projeler yoluyla dönüşmektedir. Yalnızca kıyı alanları, parklar, mahal-
leler, kent merkezleri değil, kentlerin kimliği, yaşam biçimi ve kentlilerin yaşam koşulları da bir dönüşüme 
uğramaktadır. Kentleri yönlendiren yeni yaklaşımda, kentsel toprağın kazandığı değerin belirleyeceği olduğu 
görülmektedir. Değer artışının paylaşımı ise bu süreçteki tarafları belirlemekte, kazananları ve kaybedenleri 
ortaya çıkarmaktadır. Kentsel değer artışının paylaşılması sürecinde her kesimin kazanan taraf olma yarışı 
içinde olduğu gözler önüne serilirken, kentlerin kimliği ve tarihi, kültürel, kentsel ve doğal değerleri hızla 
yitirilmektedir. Bu müdahalenin yapılmasında kentsel tasarım projelerinin önemli araçlardan biri haline geldiği 
görülmektedir. 
Bu toplantıda amaç, Türkiye kentlerindeki dönüşümün boyutlarını, kendine has dinamiklerini ve sonuçlarını 
ortaya koymak ve tartışmak, bu süreçte kentsel projelerin rolünü irdelemek ve kentsel tasarım disiplini içinde 
farklı açılardan tartışmaktır. Kentlere müdahalede bir araç olarak kentsel projeler şu boyutlar ile ele alınacaktır:
Tarihsel boyut: Kentlerin dönüşümü bugüne özgü değildir. Özellikle Türkiye kentleri yakın tarih açısından 
bakıldığında 1980’lerde de bir dönüşüme uğramıştır. İstanbul özelinde ise daha öncesinde 1950’lerde yapılan 
operasyonlar da hatırlanabilir. Tarihsel açıdan bu döneme ilişkin boyutları kavramak önem kazanmaktadır. 
Siyasi boyut: 1980’lerden bu yana Yeni Kentsel Politikalar (New Urban Politics) olarak kavramlaştırılan 
yaklaşımlar (büyüme koalisyonları, büyüme makineleri, kamu-özel ortaklıkları, kentsel yönetişim, kentsel 
girişimcilik, vb.)kentlerdeki gayrimenkul sektörünün güçlenmesini ve kentlere yatırım çekilmesini sağlayacak 
yaklaşımlar olarak gündeme gelmiştir. Bugün Yeni Kentsel Politikaların merkezi ve yerel yönetimlerin 
politikalarından bağımsız olmadığı, hatta kamu alanının da belirleyici olduğu görülmektedir. Kentlerin biçimlen-
mesinde bu etkileşimin anlaşılması ve yeni yaklaşımların nasıl gelişebileceğinin tartışılması önem 
kazanmaktadır. 
Sektörel boyut: Kentsel ekonomide belirleyici olan farklı sektörler (inşaat, gayrimenkul, finans, vb.) kentleri 
yatırım alanı olarak görürken, bu yatırımların yarattığı istihdam ve ortaya çıkan yeni kentsel yaşam biçimleri de 
kentleri belli kesimler için çekici hale getirmektedir. Bununla birlikte üretici olmayan sektörlerin ekonomik 
kırılganlığı ve krizlerden çabuk etkilenmesi hatta krizlere yol açması da söz konusudur. Kentlerin yeniden 
yapılanmasında sektörel boyutun hem kamu aktörleri hem de özel sektör açısından tartışılması önem 
kazanmaktadır. 
Planlama ve kentsel tasarım boyutu: Planlama disiplini, kentlerin geleceğini biçimlendirmekten çok yatırımları 
yönlendiren bir araç haline gelmiştir. Planlamayı ilgilendiren kamu organlarının yetki alanlarındaki karmaşa, 
planlama hiyerarşisinin mevzi planlar, merkezi yönetim kararları, tadilatlar ve revizyonlar ile ortadan 
kaldırılması, kentsel projelerin planlamada bir araç haline gelmesi, tarihi, kentsel ve doğal mirasın korunması 
karşısında bir engel olarak durmaktadır. Planlamanın rolü ve kentsel projeler arasındaki ilişkinin tartışılması 
önem kazanmaktadır. Aynı zamanda kentsel tasarım projelerinin de çeşitli biçimlerde mekâna müdahalenin bir 
aracı olarak kullanılması da irdelenmelidir. Kentsel tasarım projeleri, kentsel mekâna müdahalede nasıl bir araç 
olarak ele alınmalıdır? Planlama süreci ile ilişkisi nasıl kurgulanmalıdır? 
Sivil toplum boyutu: Kentler dönüşürken kentsel yaşam da dönüşüme uğramaktadır. Kentsel projeler yolu ile 
değişen yaşam kalitesi, farklı toplumsal kesimleri de farklı etkilemektedir. İstanbul özelindeki deneyimler, sivil 
toplumun rolü açısından bir örnek ortaya çıkarmıştır. Bu anlamda sivil toplumun rolünün tartışılması önem 
kazanmaktadır. 
Yasal boyut: Kentlerin içinde bulunduğu yeniden biçimlenme sürecinde farklı hukuki boyutlar da gündeme 
gelmektedir. Yapılan müdahalelerin hukuki altyapısını oluşturmak için 5366 ya da 6306 sayılı yasalar ortaya 
çıkarılırken, diğer yandan kente yapılan türlü müdahaleleri yargıya taşımanın yasal dayanakları da 
değiştirilmektedir. Günümüz kentlerine yapılan müdahalenin yasal boyutunun da tartışılması gerekmektedir. 
Aynı şekilde, kentsel tasarım projeleri ya da kentsel projeler yasa ile tarif edilmemiştir. Bu durumun ortaya 
çıkardığı boşluğun  da irdelenmesi gerekmektedir. 
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Kentsel Mekâna Müdahale:  Projeler, Yaklaşımlar, Kavramlar, Boyutlar



Konu Başlıkları
 

Tarihsel açıdan kentlerde dönüşümün boyutları
Siyasi açıdan kentlere müdahalede projeler

Sektörel boyut
Planlama ve kentsel tasarım boyutu

Sivil toplum boyutu
Yasal boyut

28 Nisan 2013:
11 Haziran 2013:
16 Ağustos 2013:

16 Eylül 2013:

1 Ekim 2013: 

Özetlerin gönderilmesi için son tarih
Özetlerin kabul duyurusu
Bildiri tam metinlerinin alınması ve kayıt ücretlerinin 
yatırılması için son gün
Bildiri tam metinlerinin hakemler tarafından 
değerlendirilip geri bildirilmesi
Düzeltilmiş bildiri tam metinlerinin alınması için son gün

Bildirilerin Formatı

Özetler:
Özetler en az 600, en çok 800 kelimeden oluşmalıdır. Özetlerde çalışmanın 
amacının ve yönteminin açık şekilde ortaya konması beklenmektedir. Bildiri 
özetlerinin MS Word formatında 12 punto Arial yazı karakteri ile yazılmış 
olması gerekmektedir. Sayfanın başında sunuş ile ilgili genel bilgiler (bildiri 
başlığı, yazar(lar)ın ismi, kurum adı, anahtar kelimeler) sırasıyla yer 
almalıdır.
Tam Metin:
Bildiri tam metni, görsel malzeme dahil en fazla 4000-5000 kelime olabilir. 
Sayfanın başında sunuş ile ilgili genel bilgiler (bildiri başlığı, yazar(lar)ın 
ismi, kurum adı, anahtar kelimeler) sırasıyla yer almalıdır. Bildiri metin-
lerinin MS Word formatında 12 punto Arial yazı karakteri ile yazılmış olması 
gerekmektedir.

Takvim
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Düzenleme Kurulu

 

 

Bilim Kurulu
(Soyadı alfabetik sırası ile)

(Soyadı alfabetik sırası ile)

Kayıt
Kayıt Ücreti: 250 TL

Öğrenci: 150 TL
IBAN: TR860006400000110240554678

İletişim
 

kenttas2013@gmail.com

Bahar Aksel Enşici
Dilek Aktürk
Bilge  Alpay
Güven Bilsel
Hüseyin Cengiz 
Mehmet Çubuk 
İclal Dinçer
Ebru Firidin Özgür
Pelin Gökgür 
Baykan Günay 
Hülagü Kaplan
Şule Karaaslan
Aykut Karaman
Güzin Konuk
İnci Olgun
Gülşen Özaydın 
Müge Özkan Özbek
Handan Türkoğlu 
Nuran Zeren Gülersoy 

MSGSÜ Öğretim Üyesi
MSGSÜ Öğretim Üyesi
MSGSÜ Öğretim Üyesi
EÜ Öğretim Üyesi
YTÜ MF ŞBPB Öğretim Üyesi
MSGSÜ Öğretim Üyesi
YTÜ MF ŞBPB Öğretim Üyesi
MSGSÜ Öğretim Üyesi
MSGSÜ Öğretim Üyesi
ODTÜ Öğretim Üyesi
GÜ MF ŞBPB Öğretim Üyesi
GÜ MF ŞBPB Öğretim Üyesi
MSGSÜ Öğretim Üyesi
MSGSÜ Öğretim Üyesi
MSGSÜ Öğretim Üyesi
MSGSÜ Öğretim Üyesi
MSGSÜ Öğretim Üyesi
İTÜ MF ŞBPB Öğretim Üyesi
İTÜ MF ŞBPB Öğretim Üyesi

Bahar Aksel Enşici
Dilek Aktürk
İdil Akyol
Ahmetcan Alpan
Bilge Alpay
Ebru  Firidin Özgür
Barış Göğüş
Pelin Gökgür (Bilim Dalı Başkanı)
Aykut Karaman
Güzin Konuk
İnci Olgun
Gülşen Özaydın
Müge Özkan Özbek


