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• Kentsel Tasarım



• Kentsel tasarım, çağdaş yaşama hizmet eden
yapılar ve kamusal mekan arasında ilişki
kurma sanatıdır (Lang, 2005).



• Kentsel tasarım, kamusal mekanın tasarımıdır.
Kentsel tasarım, kenti oluşturan meydanlar,
cadde, sokak ve kaldırımlar gibi açık alanların,
yapılarla ve birbiri ile ilişkilendirilmesini sağlar.



• Kentsel tasarım çok faktörlü, çok yönlü, etki
alanı geniş, farklı ölçekleri içeren ve ekip
çalışması gerektiren bir disiplindir.



• Kamusal mekan



Kentte serbest kullanımı olan ve kamusal bir niteliği
ifade eden erişilebilir boş alan (Gökgür 2009)



Kamusal mekan, kamuya ya da özele ait kamusal hayatı
destekleyen veya sosyal etkileşime olanak sağlayan
mekanlardır(Camona vd., 2003)



• Kent içinde halkın tüm üyelerine açık yerler(sokak,
yaya geçidi, park, meydan vb.) kamusal mekanlardır



• Her bireyin kullanımı düşünülerek yapılmış
açık veya kapalı mekanlardır.



Son yıllarda kent merkezleri, AVM’ler ve yeşil alanlar ve sanayinin
dönüşümü ile ortaya çıkan alanların kent içinde artan bir öneme
sahip oldukları görülmektedir.



• Yaşanan küresel ekolojik kriz doğaya verilen önemin artması
ile birlikte kentte doğayı ve doğanın temsil biçimlerinin önemi
artmıştır. Bu kapsamda kentte yeşil alanın bir kamusal alan
olarak önemi daha çok tartışılmaya başlanmıştır



• Yeşil alanın kamusal nitelik kazanması



• Kent içinde spontan biçimde bulunan yeşil alanlar hep var.
Ancak bu alanların kamusal alan anlamında tasarlanması ile
daha çok endüstri devrimi sonrasında karşılaşıyoruz. Bu
döneme kadar hep belli bir toplumsal gruba hizmet eden,
başka bir deyişe kamusal niteliği göze çarpmayan yeşil alanlar,
endüstri devrimini takip eden dönemde dönüştüler ya da
baştan tasarlandılar ve her yaş, cinsiyet ve statüden insanın
kullanımına açıldılar.





















• Katılım



• Kişilerin ya da grupların kendi beklentilerini dile
getirmek ve gerçekleştirmek amacıyla planlama
süreçlerinde yer almaları(Friesecke, 2011).



• Küresel ve yerel düzeyde toplum yapısında ve sosyo –
ekonomik ilişkilerde meydana gelen değişimler
karşısında yurttaşın edilgen bir konumdan aktif bir
konuma taşınmasının bir zorunluluk haline gelmiştir.



• Kökleri demokrasiye kadar dayandırılabilecek olan katılım
kavramının 1970’lerden sonra dünya gündeminde etkin olarak
yer aldı. Bu bağlamda, söz konusu zaman kesitinde yaşanan
değişimleri, yerelleşme eğilimleri, katılımcılık ve yönetim
yapılarını temelinden etkileyen, siyasi hayatın yeni seyrini
belirleyen yönetişim kavramı ile ilişkilendirmek mümkündür.



OET
(OYUN ENGEL TANIMAZ)



Paydaşlar



• Amaçlar
Kamusal mekanın tasarım sürecine katılım
Demokrasi kültürünü geliştirmek
Kent ve kentlilik bilincini geliştirmek
Engellilerin eşit biçimde kamusal mekanları kullanabilmesine 
katkıda bulunmak



Hedef
• Engelli ve engelli olmayan çocukların bir arada

oynayabilecekleri bir çocuk oyun alanı tasarımı ile ilgili
kullanıcı beklentilerini meslek profesyonellerine aktarmak.

• Tüm bu hazırlık ve uygulama süreçlerinin sonucunda ortaya
çıkan tasarımı uygulamaya geçirmek.



• Neler yapıldı?



Çalışma grubunda bulunan altısı 6’sı engelli olmak üzere toplam
30 çocuğun inisiyatifleri projeye yön verdi. Yaşları 8 ve 14
arasında değişen çocuklar, iki eğitim dönemini kapsayan sürecin
ilk döneminde kent ve kentlilik kültürü ile ilgili uzmanlardan
önemli bilgiler aldılar.



Eğitim süreci, çocukların içinde bulundukları yaşın özelliklerine
göre sıkılmayarak katılım sağlamalarını sağlamak üzere
kurgulandı. Örneğin çocuklar, konunun uzmanı akademisyenlerin
düzenlediği drama ve oyun etkinlikleri ile birbirleri ile
tanıştırıldılar. Kent ve kentlilik kültürü, mimarlık, peyzaj mimarlığı
ile ilgili konuların anlatımı sırasında çocuklar, zaman zaman
uzman yetişkinleri şaşırtacak performanslar sergilediler.





Eğitim süreci sürerken eğitmenler haftalık çalışmaların kritiğini
yaparak bir sonraki haftanın programlarındaki detayları tartıştılar.



• Çalışmanın ikinci döneminde çocuklar temel tasarım bilgileri
aldılar, üzerinde çalışacakları alanı ziyaret ettiler ve 14 hafta
boyunca nasıl bir park istediklerini kendilerine anlatılan
yöntemlerle ifade ettiler.







• Final sunumu

















• Şimdi ne yapıyoruz ?









Ya sonra?



• Katılım ve katılım kavramının sistematize edilmesi de
kentsel tasarım kavramının ortaya çıktığı yıllarda
tartışılmaya başlandı.



• Bu noktada Arnstein’in 1960’lı yıllarda geliştirdiği
Halk Katılımı Basamakları tipolojisinden söz etmek
gereklidir.



• Arnstein’e göre proje hakkında bilgilendirme yapıldıktan sonra
mülakatlar, anketler, toplantılar, sözlü ya da yazılı beyanlar
şeklinde kamuoyu görüşü almak sembolik bir katılımdır. Ayrıca
karar verme süreçlerinde proje sahipleri ve kamu iletişimi
adına basın bültenleri, basın konferansları, sergiler ve basılı
belgeler niteliğinde çalışmalar örgütlenebilir; yine de bu
süreçte yorum yapma ya da karar verme süreçlerini
etkileyebilecek nitelikte bir katılım düzeyinden bahsetmek
mümkün değildir.



• Arnstein‟in Yatıştırma (Placation) olarak adlandırdığı bir diğer
sembolik düzey ise bir üst basamakta yer almaktadır, çünkü bu
seviyede temel kurallar ve sınırlar çerçevesinde farklı
görüşlerin sunduğu öneriler dikkate alınır ancak yine de karar
verme iradesi güç sahiplerinde saklı tutulur (Arnstein, 1969).



• Daha üst basamaklarda, “halk iradesi” devreye girer, ortak
karar verme yaklaşımlarında artış izlenir. Bu düzey güç
sahipleri ile müzakere ortamlarının yaratılacağı “ortaklıklar”
çerçevesinde olabileceği gibi daha üst düzey katılım olan
“yetkin irade” ve “halk denetimi” basamakları aracılığıyla
halkın karar verme süreçleri yürütülebilir (Arnstein, 1969).



• Yasal olarak bağlayıcılığı olan katılım*
Yasalarla tanımlanmış bir zorunluluğa dayanır

• Yasal bağlayıcılığı olmayan katılım*
• Yasalarla tanımlanmış bir zorunluluğu olmayan ve farklı durum

ve mekanlara göre çerçevesi değişen katılım. *(Friesecke
2011)



• Katılım nasıl başarılı olur ?
• Katılımın ne düzeyi ve niteliği planlama ve tasarım sürecinin 

başında belirlenmelidir.
• Doğru katılım türü seçilmelidir.
• Katılım süreci belirlenmeli ve finansman kaynakları güvence 

altına alınmalıdır.
• Her paydaşın ortaya çıkacak durumla ilgili sorumlulukları ve 

görev tanımları belirlenmelidir.
• Gerekli ön tespitler zamanında yapılmalıdır.
• Sürecin dokümantasyonu sağlanmalıdır.



• Yapılması gerekenler…
• Yasal bağlayıcılığı olan katılım süreçlerini iyileştirmek

• Yasal bağlayıcılığı olmayan katılım süreçlerini geliştirilmek



Teşekkürler…


