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Mehmet SO⁄ANCI (TMMOB YÖNET‹M KURULU BAfiKANI)

Say›n Belediye Baflkan›m, siyasi partilerin baflkan ve temsilcileri, emek ve
meslek örgütlerinin baflkan ve temsilcileri, örgütümüzün çeflitli kademelerinde
görev yapan mesai arkadafllar›m, meslektafllar›m›z, konuklar›m›z ve bilim
insanlar›, Mersinliler. Hepiniz il koordinasyon kurulumumuzun TMMOB ad›na
düzenlemifl oldu¤u kent sempozyumuna hofl geldiniz. TMMOB yönetim
kurulunun sevgi ve sayg›lar›n› öncelikle hepinize birden iletiyorum ve aran›zda
olmaktan bu havay› soluyor olmaktan çok büyük bir onur duydu¤umu da
öncelikle söylüyorum. De¤erli kat›l›mc›lar hepimiz biliyoruz ki mühendislik
mimarl›k mesle¤i, bizim mesle¤imiz bilim ve teknolojiyi insanla buluflturan
bir meslektir. Bizim örgütümüz TMMOB oda¤›nda öznesinde insanlar›n oldu¤u
bir mesle¤in uygulay›c›lar›n örgütüdür. ‹nsan odakl› olmas› bizim mesle¤imiz
onurlu bir meslektir. Biz bir yandan insan ve insanl›¤a karfl› ifllemifl suçlara
kars› ç›kar›z. Öte yandan da insan ve insanl›¤a olan sorumluluklar›m›z› yerine
getirmeye çal›fl›r›z. Bir yandan da flüphesiz üyelerimizin haklar›n›n elde
edilmesinde taleplerinin gerçeklefltirilmesine yönelik çabalarda bulunuruz. Öte
yandan sorunlar›m›z›n toplumun ve halk›n sorunlar›ndan da asla ayr›
tutulmayaca¤›n› da biliyoruz. S›k›nt›l›, sanc›l›, sorunlu bir ülkede yafl›yor
olman›n tüm sonuçlar› mühendis mimar kimli¤i ile birlikte buradaki bulunan
herkes gibi yurttafl kimliklerimiz dolay›s›yla gelip bizi bulur. ‹flte kapitalist
küreselleflmenin yaflamakta oldu¤umuz krizin kentle ilgisi var bu hadisenin.
Hep söylüyoruz neo liberal de¤iflim süreci dünyada ve Türkiye’de her gecen
gün etkisini daha fazla gösteriyor. Yoksullar›n daha fazla yoksullaflt›¤›, siyasal
yap›da pek çok de¤iflimin gerçekleflti¤i süreç kapitalist küreselleflmenin içinde
yasad›¤›m›z küresel kriz ile karanl›k yüzünü bir kez daha gösterdi. Neo liberal
kurallar›n de¤iflmesi öngörüsü sars›l›rken, krizden kurtulmak için sistemin
taleplerine cevap vermek içinde asl›nda do¤ru olmad›¤› ortaya ç›kt›. Piyasan›n
inisiyatifine b›rak›lm›fl bir ekonomi sürekli bir kriz üretmekte faturas› insana
kesilmekte. Her fley flimdi çat›rdamakta olan piyasa tanr›s›n›n direktifleri ve
ona biat edenlerin yönlendirilmesi ve yapt›klar›n›n sonuçlar› ile gerçekleflmekte.
Küresel mali krizin tüm müdahalelere ra¤men öne al›namaz bir flekilde
derinlefliyor.

Kapitalist küreselleflme sürecinin sonucunu iflaret eden bu krizle birlikte
kapitalizmin gelece¤ini de tart›flacak hale getiriyor. Neo liberalizm tart›fl›lmaz
ve geri döndürülemez kaç›n›lmaz bir süreç olarak gösterenler dahi neo liberalizme
karfl› bir alternatif aray›fl›na girerken bu dönem neo liberalizme ma¤dur eden
insanlar aç›s›ndan, emekçiler aç›s›ndan, yoksullar aç›s›ndan da belki de baflka
türlü bir tak›m tart›fl›lmas› aç›s›ndan imkânlar sunuyor bize. Küresel krizin
nedeni olarak kimileri gücünü fazla tüketenleri suçluyor ve krizin faturas› daha
flimdiden ücretli ile çal›flan kesime ç›k›yor. Krizin sonras›nda yoksulluk ve
iflsizli¤in artaca¤›n› tahmin etmek bir kehanet de¤il.

Önümüzdeki dönem tüm dünyada krizin derinleflecek devam edece¤i, bunun
sonucu olarak da yoksullu¤un iflsizli¤in büyüyece¤i bir dönem olacak. Böylesi
bir dönem flüphesiz kapitalizm iç iliflkilerini artt›raca¤› gibi ayn› zamanda
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bunun yanl›fll›¤›n› ortaya koyanlar için de yeni mücadele alanlar› açacak bir
dönem yaflanacak. Küresel ekonomi yak›n ba¤lar› olan hiçbir ülke bu krizden
zarar görmeden kendini kurtaramaz. Özelikle Türkiye gibi kendi kaynaklar›n›
kullanamayan emperyalizme direk ba¤l› ülkeler bu krizden daha fazla etkilenir.
Ülkenin tüm kaynaklar› uluslararas› sermaye peflkefl çekilmifl ve bugün iflas›n
efli¤inde krizin göbe¤inde duran uluslararas› sermaye temsil edilmifl durumda.
Bugün kapitalist küreselleflmenin sonuçlar› ortadad›r. Bir milyon kiflinin günde
bir dolardan az kazand›¤› dünya nüfusunun zengininin yüzde ikisinin dünya
servetinin yar›s›na el koydu¤u bir dünyada yaflad›¤›m›z kuzeyle güney aras›nda,
kad›n ile erkek aras›nda, vars›llarla yoksullar aras›nda fark gittikçe aç›l›yor.
Kapitalizmin iflas›n›n ilan edildi¤i böylesi bir dönemde tüm dünyadaki
insanlardan yana, emekten haktan yana güçlerin daha demokratik daha baflar›l›
gelirini adaletli paylaflan bir dünya için mücadelesinin zaman›d›r ve ba¤l›
odalar›na flüphesiz büyük görevler düflüyor. Baflka bir Türkiye’nin baflka bir
dünyan›n mümkün oldu¤una dair daha s›k ve gür söylemeniz gerekiyor. Biz
birlik olarak bu sorumluluklar›m›z›n bilincindeyiz ve bu sorumluluklar›m›z›n
gereklerini yerine getirmek zorunday›z. ‹l koordinasyon kurulumuz da bugünkü
böylesi bir yaflam durumunda kentte foto¤raf çekme anlam›nda hakikaten
önemli bir ifllev görmektedir. De¤erli kat›l›mc›lar, yaflanan bu dünyada yaflanan
böylesi bir co¤rafyada s›k›nt›l› sorunlar sanc›lar baflka sempozyumlarda çok
daha fazla konufluruz. ‹flte tam bu noktada TMMOB çal›flmalar›n› asl›nda
kesiflme noktas› çok olan iki ana eksende yürütür. Birincisi mesle¤imizle ilgili
alanlarda enerjiden ormana, ziraatten kentleflmeye, sanayiden yer bilimlerine
kadar tüm mühendis alanlar›nda ülke gerçeklerinin tan›mlamaya çal›fl›r, sorular
tespit eder bunlara karfl› ayd›nl›k bir Türkiye için çözüm yollar› önerilir. ‹kincisi
meslek denetiminin vazgeçilmez ön koflulu olarak gördü¤ümüz bir çal›flmay›
üyelerimiz uzmanlaflmas› ve belgelenmesine yönelik çal›flmalar›m›z› sürdürürüz.
‹flte bu sempozyumda benzerleri bu çabalar›m›z›n gerçekleflmesine yönelik
çabalar›m›z›n önemli bir kesiflme noktas›n› oluflturur. Bu çal›flmalarda bilim
insanlar›n›n uzmanlar›n›n sektörle alanla ilgili gönüllülerin yo¤un emek
harcayarak oluflturdu¤u bildi¤i eriflilebilir ve ulafl›labilen bir hale getirilebilir.
Bilgi bu etkinlilerimizde paylafl›l›r. Öte yanda meslek alan› ve konu ile ilgili
ülke gerçekleri ve sorunlar yap›lan panellerde, aç›k oturumlarda konunun
taraflar› bir arada getirilerek ortaya konulur. Türkiye ve dünyan›n yaflad›¤› ne
kadar s›k›nt›l› sanc›l› bir ortam olursa olsun TMMOB’a ba¤l› odalar› ve yerel
teflkilatlar› bundan asla vazgeçmeyecektir. ‹flte Türkiye’nin tüm kentlerinde
yapageldi¤imiz kent sempozyumu ve bu anlay›fl›m›z›n bir sonucudur. Bugüne
kadar birlik olarak il koordinasyon arac›l›¤›m›z ile ‹stanbul’da, Bursa’da
Ankara’da, Bodrum yar›madas›nda, Eskiflehir’de Denizli’de ve Adana’da bu
benzeri kent sempozyumlar›n olaca¤›n› isterdik. Bu sempozyum göstermifltir
ki kentlerimize yönelik sorun ve önerilerimizi tart›flan en kapsaml› ve en duyarl›
kent ekinlikleri olmufltur. Ben eme¤i geçen bütün arkadafllar›m›za huzurunuzda
teflekkür ediyorum. Bu sempozyum sonrada hemen önceden planlad›¤›m›z
‹zmir’de, Diyarbak›r’da, Samsun’da, K›r›kkale’de ve benzeri foto¤raflar›
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çekmeye devam edece¤iz. Tam buras› yeri gelmiflken belediye baflkan›na özel
bir teflekkür ediyorum. Gitti¤imiz kentlerde kent gönüllüleri ile yapt›¤›m›z bu
söylefli toplant›lar›nda ve sempozyumlar›nda belediye baflkanlar›n› görmek
bize çok denk gelmemektedir. Durum Türkiye’nin hangi boyutlarda oldu¤unu
da siz kat›l›mc›lar›n taktirine sunuyorum. De¤erli kat›l›mc›lar, bu iki gün
boyunca burada hep birlikte gerçeklefltirece¤imiz kent sempozyumu Mersin’in
kent sorunlar› irdelenecek ve gelece¤e yönelik ak›lc› kal›c› ve topluma referans
olan önerilerin tart›fl›lmas›n› hedefliyoruz. Gelecek adl› fliirinde flehirler daha
canl› olacak insan ömrü daha uzun olacak der. Bu bir umutmuydu bilemiyorum
ama en çok günümüzdeki kentlerin daha kalabal›k, ancak yüzlerinin daha
cans›z, insan ömrünün ise daha k›sa oldu¤unu hepimiz söyleyebiliriz. Bu durum
ülkemizdeki hangi kente gidersek gidelim geçerli gibi görünüyor. Öyleyse bir
kente sadece ekonomik düzlemde bakmak toplumsal geliflme ve sa¤l›kl› kent
yaflam› için yeterli görülmemelidir.

Aksi durum ki Do¤u Akdeniz en büyük ticaret merkezi alan›d›r. Mersin’de
bugün kent yaflam›na dair ço¤unlukla olumlu yarg›lar›m›z›n olmas› gerekirdi.
Ekonomik kalk›nma denen sürecin asl›nda yaflam kalitemize yaflam
standartlar›m›za ve toplumsal huzura katk›s› olmad›¤›n› görüyoruz. Bu durum
ya ekonomik kalk›nman›n gerçek olmad›¤›n› ya da bu durum toplumun büyük
kesimine yans›mad›¤›n›n göstergesidir. Elliler sonras›nda ekonomik ve
demokratik olarak büyüyen bu kentin gerek fiziki gerekse sosyal yaflam›na
yönelik olumsuzluklar artm›flt›r. Hepimiz bunlar› kabul ederiz. Kentte gözlenen
ve hissedilen olumsuzluklar› sadece göç sorunu ve göç eden kesimlere ba¤lamak
kolayc›l ve sorumsuz bir yaklafl›md›r. Kentte bar›nma, çal›flma, kültür, e¤itim
sanat ve spor olanaklar›n›n sunulmad›¤›, kamu kaynaklar›n›n öncelikle bu
kesimlere ayr›lmad›¤› koflullarda yaflanan sorular› d›fl etkenleri arama kolayc›l›k
ve sorunlardan kaçmak anlam›na gelecektir. Bu sorunlar› di¤er kentlerde daha
fazla yaflayan Mersin’de mühendisler, mimarlar ve flehir planc›lar› olarak bizler
kente bu kadar dar ve kolayc› bakam›yoruz. Her biri toplum ve kenti için
kayg›lar› ayn› zamanda beklentileri ve projeleri olan bu topluluk düflüncelerini
kamuoyu ile paylaflma sorununu bu sempozyuma arac›l›¤› ile yerine
getirmektedir. Bu ba¤lamda kentle enerji sorunlar›ndan tar›msal yap›ya turizm
olanaklar›ndan toplumsal yaflama mimari çevreden sanata kadar genifl bir
yelpazede bakmak ve farkl› düzlemlerde çözümler aramak zorunday›z. Yaflad›¤›
bütün olumsuzluklara ra¤men Türkiye’de ki alt› devlet ve bale operas›n›n
birinin Mersin’de olmas› kentte az›msanmayacak bir entelektüel ve duyarl› bir
kitlenin varl›¤› umudumuzun kayna¤›n› oluflturmaktad›r. Günümüze de¤in
sanatç›lar›n edebiyatç›lar›n mühendisler ve mimarlar›n politik olmak gibi bir
sorular› olmufltur. Bu durum çok kez yad›rganmas›na ra¤men kaç›n›lmaz bir
duyarl›l›¤›n sonucudur. Ancak ne siyasetçiler ne de ülkemizdeki kent yöneticisi
ço¤u zaman sanatç› edebiyatç› mühendis ve ya mimar gibi düflünme
sorumluluklar›n› alamamaktad›r.

Bütün yöneticiler yan› zamanda duyarl› bir vatandafl ayd›n sanatç› ve
mühendis ve mimar olmak gibi bir sorumlulu¤u da bulunmaktad›r. Aksi durumda
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bu kiflilerden kentlerde arzu etti¤imiz yaflam olanaklar› ve standartlar›na
ulaflt›racak yat›r›m ve uygulamalar› beklemek beyhude bir çaba olur. Di¤er
yandan yöneticiler kadar kentlerin de hassasiyetleri, entelektüel brikimi ve
ütopyas› olmal›d›r. Burada bulunan bütün bireylerin ad› konulmufl yada
konulmam›fl birer ütopyas› mutlaka vard›r. Bilimsel oldu¤u kadar bilim öncesi
araçlarda faaliyet geçirilmeye çal›fl›lan ve bilimsel kuram üzerinde sonuçta
prati¤e dökmeden baflka hedefi olmayan toplumsal politik bir tasar›m bir proje
olarak tarif etmektedir. Bu nedenle bilimsel bir düflünceye önem veren nitelikli
bir kentsel yaflam üzerine kayg›lar› ve umutlar› olan bu toplulu¤un, bu kente
dair çok sözü olaca¤›na inan›yorum. S›ralanan sorunlar ancak baflka bir türlü
düflünce yap›s›yla ortadan kald›r›labilir. Bildi¤iniz üzere son y›llarda büyük
flehirlerde t›rnak içinde ideal yaflam çevrelerinde gelifltirdiklerini iddia eden
müteahhitlik firmalar› ayn› zamanda kentlerimize karfl› suç ifllemektedir.
Kamunun ortak alanlar› olarak planlanan ekilen zamanla firmalara pazarlanmakta
ve kentin büyük kesimlerinin yaralanaca¤› alanlar yok edilmektedir. Baz›lar›na
çevreler huzurlanmaktad›r. Ta ki baflta olmak üzere özellefltirme idareleri TCDD,
Turizm Bakanl›¤› ve Maliye Bakanl›¤› gibi birçok kurum kamu arazilerinin
sat›lmas› konusunda yar›flt›r›lmaktad›r. 2001 krizi sonras›nda yaflanan ve
ekonomik geliflmelerin temel kaynaklar› d›fl borç özellefltirme ve inflaat sektörün-
deki canlanmad›r. Ülkemizdeki büyük bir iddia ile ortaya at›lan mortgate
sisteminin, baflta ABD olmak üzere ve dünyada ne tür bir krizi tetikledi¤ine
hep birlikte flahit olduk. Ülkemizde ise bütün bu sorumsuzluklar bilinmesine
ve görülmesine ra¤men bir yanda üretmeyen bir toplum modeli çizilmekte,
di¤er yandan arazi sat›fl›, özellefltirme, d›fl borç d›fl›nda kayna¤› olmayan yapay
bir kamu finansman modeli sunulmaktad›r. Di¤er yandan büyük kentlerin
ço¤unda en temel insan hakk› olan içme suyu baflta olmak üzere, bar›nma ve
ulafl›m gibi kentsel gereksinimleri bile karfl›lanamamaktad›r. Yoksulluk sokakta
yaflayan bireyler adli suçlardaki art›fl hala sürdürülüyor ise sürülebiliyor ise
ekonomik politikas› baflta olmak üzere uygulanan hemen her türlü politikan›n
reddedilmesi gerekmektedir.
Bu sahte modellere karfl› bilimsel, teknik ve topluma karfl› duyarl› modellerimizi
sürmek zorunday›z. Sanayi, enerji, turizm, tar›m, ulafl›m, sa¤l›k, çevre, e¤itim,
kent, kültür ve sanat politikalar› bir arada gerçeklefltirilmedikçe ve her birine
efl de¤er önem verilmedikçe arzu etti¤imiz bir kent yaflam› asla
gerçekleflmeyecektir. TMMOB olarak düzenlemekte oldu¤umuz kent
sempozyumu ile kentlerimize yönelik farkl› perspektifler sunmak ve kal›c›
çözüm önerileri gelifltirmeyi amaçl›yoruz. Tarihsel bir sorumluluk olarak
görüyoruz bunu. Böylece sanayi turizm ve tar›m olanaklar›n›n
ak›lc› bir yöntemle de¤erlendiren ça¤dafl ulafl›m ve alt yap› olanaklar›na
kavuflmufl kültür ve sanat yaflam› canl› kentler için önemli bir ad›m at›lm›fl
olaca¤› inanc›nday›z. Bu nedenle az önce sevgili sekreterimizin söyledi¤i gibi
kendimize nas›l bir kentte yaflamak istiyoruz ve nas›l bir Mersin sorusunu
mutlaka yöneltmemiz gerekiyor.

TMMOB Mersin Kent Sempozyumu

12



Sevgili arkadafllar, de¤erli kat›l›mc›lar;

Sözlerimi bitirirken bu etkinli¤in düzenlenmesinde çok önemli bir ifllev
gören il koordinasyon kurulumuza ve sekreterimize, eme¤i geçen
meslektafllar›m›za ve etkinlik kapsam›nda katk› sunacak bilim ve meslek
insanlar›na ve flüphesiz sözleriyle bu ifli büyütecek, sesi gürlefltirecek Mersinlilere
çok teflekkür ediyorum. Arzulad›¤›m›z kent yaflam›na ulaflmak için bir önsöz
olarak kabul etti¤imiz mersin kent sempozyumunun baflar›l› geçmesini iliyorum.
Her gitti¤imiz yerde söylüyorum. Kentin sakini de¤il sahibi olal›m arkadafllar.
Bu sözde yetmez. Bunun için mücadele edelim arkadafllar. Hepinize sayg›lar
sunuyorum.
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AÇILIfi B‹LD‹R‹LER‹

“PLANLAMADA B‹L‹M VE DEMOKRAS‹”
Yük. Mimar Oktay EK‹NC‹

“MERS‹N’‹N KENTSEL GEL‹fiME SÜREC‹;
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PLANLAMADA B‹L‹M VE DEMOKRAS‹
Yük. Mimar OKTAY EK‹NC‹, MSGSÜ

Planlama “Gelecek” içindir;
Gelece¤in Güvencesi

Ak›l, Bilim ve Demokrasidir...

Mimarl›¤›n tarihi binlerce y›ll›k, kent planlamas›n›n tarihi ise birkaç yüz
y›ll›kt›r. Ancak bu gerçe¤e dayanarak, planlama ile mimarl›k aras›nda “birikim”
k›yaslamas› yap›lamaz...

Çünkü planlaman›n, 18.yüzy›ldan önce ortaya ç›kmas› mümkün de¤ildi.
“Plan”lamak için insano¤lunun “kader”cilikten kurtulmas›, yani gelece¤i
belirleme yetisinin önemini kavramas› ve sadece insana has olan bu de¤erinin
varl›¤›n› “ak›l etmesi” gerekiyordu...

Planlama “gelece¤e karar verme” oldu¤undan, gelece¤i “tanr›”lara ya da
tanr›lar›n yeryüzündeki temsilcilerine b›rakmaman›n mümkün olabilece¤i
kavranabildikten sonra bilim dünyas›ndaki yerini de alabilmifltir.

Kent planlamas›n›n da iflte bu “özü”yle insanl›¤›n gündemine gelebilmesi
için “ayd›nlanma devrimi”nin gerçekleflmesi gerekiyordu. Kentin gelece¤i
üzerine dua etmek yerine “kestirim”de bulunmak, “geliflmeyi tasarlamak” ve
hatta yönlendirmek için, insanl›k “akl›n özgürleflmesi”ni ve “bilimin yol
gösterici l i¤inin”  önemsenmesini  beklemek zorunda kald› . . .

Bu nedenle planlama tarihi, ayd›nlanma tarihiyle bafllar ve bu nedenle
dünyan›n ilk modern anlamdaki kent planlar› da öncelikle Avrupa’da 19.
yüzy›ldan itibaren gerçekleflmifltir...

Kuflkusuz bunda, sanayi devrimiyle birlikte k›rsaldan kentlere (fabrikalara)
ifl gücü göçünün ve bundan do¤an yeni iskan alanlar›n›n kentlerin neresinde
olabilece¤ine yönelik “kentsoylu kayg›”lar›n da pay› vard›r. Özellikle ‹ngiltere’de,
“ayak tak›m›”yla ayn› semtlerde oturmak istemeyen kent soylular›n, iflçi evleri
olarak yarat›lan “apartman”lar› merkezden uzakta konumland›rd›klar›
bilinmektedir.

Ancak, bu kayg›n›n bile temelinde, kentsel geliflmeyi kaderine terk etmemek
ve ak›lla, bilimle yönlendirmek bulundu¤undan, sanayi devrimi ile ayd›nlanman›n
birlikte gerçekleflmesi de kent planlamas›n›n mimarl›kla ilintili bir bilim olarak
do¤mas›na neden olmufltur...

CUMHUR‹YET DEVR‹M‹

Nitekim, Türkiye’nin de kent planlamas›yla tan›flabilmesi için özellikle
kamu yönetimi anlay›fl›nda ayd›nlanman›n etkili olmas›, yani “Cumhuriyet
Devrimi”nin gerçekleflmesi gerekiyordu...

Avrupa kentleri 19. yüzy›l›n son çeyre¤inde planlar›na kavuflmuflken, bizim
kentlerimizin bu ça¤dafl uygarl›k göstergesiyle ancak 1923’den sonra buluflmalar›
bundand›r.
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Osmanl›n›n son dönemlerindeki kimi yol planlar›, özellikle sigorta
flirketlerince yapt›r›lan ve mevcut yap›laflma dokusunu gösteren haritalar,
kentsel geliflmeyi de¤il,kentin alt yap› imar› için haz›rland›klar›ndan, imara
yön veren plan say›lmazlar.

(O kadar ki Cumhuriyet ilan edildi¤inde, Anadolu’da sadece Kars’ta imar
plan› vard›. Çünkü, 1870-1914 aras›ndaki Çarl›k Rusyas› iflgalinde Ruslar
“yeni” Kars’› bir garnizon kent olarak kurarken, yollar›n ve caddelerin önceden
tasarland›¤› bir plan uygulam›fllard›. Kent bugün de ayn› planla yap›laflmaktad›r.)
Bu nedenle Cumhuriyeti kuran devrimcilerin ilk ifllerinden biri, kentlerimizin
ve hatta kasabalar›m›z›n bile en k›sa zamanda plana sahip olmalar›n›n
sa¤lanmas›yd›...

1930’lara var›ld›¤›nda büyük kentlerin planlar› haz›rlanmaya bafllanm›fl,
1940’larda da kasabalar›n bile planlar› yap›lmaya bafllanm›flt›; üstelik bir ço¤u
“yar›flmalar düzenlenerek”... Bu planlar aras›nda, Kemal Ahmet Aru'nun Ödemifl
plan›yla ilgili an›lar›, kentsel geliflmeye karfl› ayd›nlanma devrimcilerinin “yerel
kimliklere de¤er veren” bak›fl›n› kan›tlamas› bak›m›ndan önemlidir.

Prof. Aru an›lar›n› yazarken, dönemin Naf›a Vekaleti'nin Ödemifl Plan›
yap›m flartnamesindeki özellikle “binalar›n yüksekliklerini belirleme” kofluluna
dikkat çekmifltir. fiartnamedeki ilgili madde özetle flöyledir; “Ödemifl, etraf›
da¤larla çevrili verimli bir ovan›n kenar›ndad›r. Kentte yaflayanlar›n o da¤lar›
alg›lamalar›, oral› olma duygular›n› yitirmemeleri için önemlidir. Bu nedenle
planc›, özellikle meydanlarda ve ana caddelerdeki binalar›n yüksekliklerini,
da¤lar›n alg›lanmas›n› engellemeyecek flekilde belirlemelidir...”

Bugün bile asla akla gelmeyecek böylesi önemli kurallarla haz›rlanan plan›n,
ayn› zamanda yar›flmayla yap›ld›¤›n›, yani Cumhuriyetin kasaba planlar› için
bile yar›flmalar düzenledi¤ini yinelemeliyim. Nitekim Aru'nun plan› öylesine
be¤enilir ki kendisine yar›flma ödülünden ayr› bir mükafat olarak, Ödemifl'in
hemen yan›ndaki tarihi “Birgi”nin de imar plan› siparifl edilir...

Birgi ise o dönemde sadece bir “köy”dür.

ORTAK GELECEK

Planlama “gelece¤i belirlemek” oldu¤undan, bunun öncelikle bilimin ve
demokrasinin gerekleriyle gerçekleflmesi de do¤as› gere¤idir; hatta varl›k
nedeninin temel kofluludur.

Özellikle kent planlamas› orada yaflayan ve kuflaktan kufla¤a yaflayacak
olan herkesin “ortak gelece¤i”ni belirledi¤inden, bu koflullar daha da önem
kazan›r.Nitekim, ça¤dafl ve evrensel imar hukukunda, kent planlamas›n›n
öncelikle yerel yönetimlerin yetki ve sorumlulu¤unda gerçekleflmesi, kent
sakinlerinin kendi yaflamlar›n› da do¤rudan etkileyen imar süreçleri üzerinde
“kentlilik hak”lar› oldu¤u kabulünden kaynaklan›r.

Kurama göre yerel toplumun demokratik temsilcisi olan yerel yönetim, ayn›
toplumun “ortak beklentileri”ni gözetmekle yükümlü kurum olarak, kent
planlamas›n› da bu sorumlulu¤una uygun flekilde üstlenir. . .
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Ne var ki yine kent planlamas› ayn› zamanda bilimsel bir alan oldu¤undan,
özellikle temsili demokrasinin zaaflar›na, kimi farkl› beklentilerin olumsuz
etkilerine ya da kent halk›n›n olas› bilinçsiz e¤ilimlerine karfl› da önlemlerin
al›nmas› gerekir.

Ça¤dafl toplumlarda bunun sa¤lanabilmesi için hemen tüm planlama
süreçlerinde “bilimsel (akademik) ve demokratik (kat›l›mc›)  denetim süreçleri”
gelifltirilmifltir. Böylece toplumun demokratik talepleri  ile flehircili¤in temel
ilkeleri aras›nda uyumun sa¤lanmas› hedeflenmifltir.

Burada en hassas olunan nokta ise, toplumun demokratik taleplerinin, ayn›
toplumun genel ç›karlar›na ve gelecek kuflaklar›n haklar›na ayk›r› olabilece¤i
durumlard›r.

Yani ça¤dafl demokrasi, toplumun yanl›fl kararlar› de¤il do¤ru kararlar›
birlikte alabilmesinin güvencesi olmal›d›r. Planlaman›n bilimsel öncelikleri ve
genel kamu yarar›na yönelik yerel, ulusal ve evrensel koflullar› konusunda
yeterli bilgi ve bilince sahip olmayan; ya da özel beklentilerle bunlar›
önemsemeyen toplumlardaki demokratik taleplerin, flehircilik gereklerini
gözeten bir karara dönüflebilmesi, ça¤dafl planlaman›n temel konular› aras›ndad›r.

Bu ba¤lamda kimi ülkelerde akademik a¤›rl›kl› karar süreçleriyle gelifltirilen
kent planlar› üzerinde yerel yönetimlerin siyasal müdahale olanaklar› oldukça
k›s›tlanm›flken, kimi ülkelerde de do¤rudan yerel yönetimlere ba¤l› oluflturulan
bilimsel ve teknik çal›flma organlar›nda üretilen planlar›n halkoyuna da sunularak
devreye girmeleri ye¤lenmektedir...

TÜRK‹YE'DE PLANLAMA KÜLTÜRÜ

Türkiye’deki planlama ve denetim tarihine bakt›¤›m›zda ise cumhuriyetten
bu yana izlenen politikalar›n giderek “uzmanl›ktan uzaklafl›lan” bir çizgide
geliflti¤i görülmektedir.

Bunun çarp›c› göstergelerinden biri, kent planlar›n›n “adland›r›lmas›”ndaki
de¤iflimdir.

Cumhuriyetin ilk kent planlar›, plan› yapan mimar ya da flehircinin ad›yla
an›l›r. Ayd›nlanmac› kadrolar›n uzmanl›¤a sayg›lar›n›n da kan›t› olan bu
gelenekte, örne¤in Ankara için “Jansen”in, ‹stanbul için “Prost”un, Ödemifl
için “Kemal Ahmet Aru”nun planlar›, kendi adlar›yla tan›mlan›r...

1950 ve 60'lardan sonra ise planc› ad›n›n vurgulanmas› terk edilmifl, yerini
planlar› yapan ya da yapt›ran “kurum”lar›n adlar›  alm›flt›r. “‹ller Bankas›
Plan›”, “Bay›nd›rl›k Bakanl›¤› Plan›”, “Turizm Bakanl›¤› Plan›” vb. tan›mlamalar,
bugün de sürmektedir. Oysa o planlar›n da planc›lar› vard›r ama uzmanl›¤a
sayg› azald›kça, adlar›n›n an›lmas› da unutulmufltur.

‹mar yetkilerinin yerel yönetimlere devredildi¤i 1980’lerden sonra ise kent
planlar›n›n “belediye baflkanlar›n›n ad›yla” an›ld›¤›n› görüyoruz.

‹stanbul için “Dalan Plan›” ya da “Sözen Plan›”, Ankara için “Karayalç›n
Plan›” ya da “Gökçek Plan›” gibi... Bu da kent planlar›nda bilimin ve uzmanl›¤›n
de¤il, siyasal iradenin belirleyici olmaya bafllamas›n›n sonucu ve göstergesidir...
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‹flte bu süreçte, 1980 sonras›ndaki imar yetkilerinin yerel yönetimlere devri
süreci de söylemde “demokratikleflmenin” gere¤i olarak savunulmufl ise de
uygulamada toplumun demokratik beklentileriyle tümüyle çeliflen amaçlar›n
öne ç›kmas›, bugün yaflanan kaosun da temel nedenidir.

‹MAR DEMOKRAS‹S‹

1984’de “imarda demokrasi devrimi” denilerek yürürlü¤e sokulan 3194
say›l› yasa planlama yetkilerini yerel yönetimlere devrederken, bu durumun
gerçekten flehircili¤in temel ilkelerine ve toplumun kamusal hak ve ç›karlar›na
uygun sonuçlar verebilmesinin ön koflulu olan bilimsel ve demokratik denetim
mekanizmalar› yasada yer almam›flt›r.

Bunun bir unutkanl›k olmad›¤›, tasar›y› haz›rlayanlarca bilinçli olarak
düzenlendi¤i de asl›nda TBMM’deki yasa görüflmelerinden anlafl›lmaktad›r.

Meclis tutanaklar›na göre, imar ve planlama yetkilerinin yerel yönetimlere
devrini isteyenlerin en fazla üzerinde durduklar› gerekçe, “vatandafl›n imar
plan› de¤iflikli¤i için zorluk yaflamamas›, iflini halletmek için Ankara’ya gelip
Bakanl›kta u¤raflmak yerine do¤rudan   belediyesiyle halletmesi”dir!

Ayn› tutanaklarda, kimi milletvekillerinin de Ankara'daki imar takiplerinin
profesyonelleflmesinden, hatta “rüflvetin artmas›”ndan  yak›nd›klar›n› okuyoruz.
Bugün de ayn› serzenifllerin belediyeler için sürmesi, imar yetkileri kimde
olursa olsun, öncelikle nas›l kullan›lmas› gerekti¤inin önemli oldu¤unu
kan›tlam›yor mu?

TBMM'deki say›s›z konuflma “demokrasi” kavram›yla da iliflkilendirilerek
yasaya yön vermifl, böylece 12 Eylül faflizminin ard›ndan sözde
demokratikleflmeye öncelikle  “imarla geçilmesi”  ye¤lenmifltir.

Buna karfl›n, baflta düflünce özgürlü¤ü, örgütlenme hakk›, fikir özgürlü¤ü,
sosyal haklar vb. gibi demokratikleflmenin as›l ve öncelikli koflullar› ise “imarda
demokrasi” kadar önem kazanamam›flt›r. Yereldeki denetimsiz imar yetkilerinin
yapt›r›ms›z keyfi kullan›mlar›yla, imar demokrasisi adeta talan özgürlü¤üne
dönüflmüfltür...   Günümüzde, bilimsel ve demokratik denetimden yoksun olan
yerel imar ve planlama yetkileriyle flehircilik bilimi tümüyle bir kenara itilmifl
durumdad›r.

Bilim d›fl› ve bilgisiz, bilinçsiz kararlar ve uygulamalar; kamu yarar› yerine
kifli ç›karlar›n› gözeten düzenlemeler; çevre ve yaflam kaynaklar›n› hiçe sayan
imar ve yap›laflma öncelikleri, denetimsiz kent planlamas›n›n geri
kazan›lamayacak zararlara yol açan sonuçlar›n› giderek artan yo¤unlukta
yaflanmas›na neden olmaktad›r.

MERKEZ‹ MÜDAHALELER

‹flte bu süreçte, hükumetlerin de kendi ekonomik ve siyasal beklentilerine
uygun imar kararlar›n›n üretilebilmesi için planlama yetkilerini tekrar merkezi
yönetim kurumlar›na almalar›, Türkiye’de dünyan›n en geri ülkesinde bile

TMMOB Mersin Kent Sempozyumu

20



gözlenmeyen bir imar anarflisini yaratt›... Planlama disiplini tümüyle unutularak,
planlama karmaflas› egemen k›l›nd›...

12 Eylül'den sonra önce turizm alan›nda bafllat›lan, son zamanlarda da
özellikle TOK‹’ye ve Özellefltirme ‹daresine tan›nan planlama yetkileri,
hükümetin pazarlamak istedi¤i ya da rant projelerine ay›rd›¤› kamuya ait
arazilerde flehircilik ilkelerini tümüyle devre d›fl›nda tutan yap›laflma olanaklar›n›n
sa¤lanmas›na dönük kullan›lmaktad›r.

Buna koflut olarak serbest bölgelerden organize sanayi bölgelerine,
ormanlardan tar›msal arazilere kadar bir çok alanda yine ilgili merkezi hükumet
organlar›na ayr›cal›kl› yap›laflma koflullar› sa¤lama yetkileri verilmifl, böylece
ülke düzeyinde yarat›lan imar anarflisiyle planlaman›n genel hedefleri ve
kazan›mlar› adeta devreden ç›kart›lm›flt›r...

O kadar ki örne¤in Çevre ve Orman Bakanl›¤›’nca flehircilik bürolar›na
ihale yoluyla yapt›r›lan ve birkaç komflu ilin birlikte ele al›nd›¤› 1/100.000
ölçekli planlar›n büyük ço¤unlu¤u, bilimsel ve kamu yarar›na ilkelerden
yoksunluklar› yüzünden meslek odalar›nca aç›lan davalarda mahkemelerce
iptal edilmektedirler.

Ayn› durum Büyükflehir belediyelerince yap›lan ya da yapt›r›lan çevre ve
bölge planlar› için de geçerlidir. Belediyelerdeki plan de¤ifliklikleri kararlar›n›n
her y›l artarak gerçekleflmesi, bunlar›n da büyük ço¤unlu¤unun ayr›cal›kl› imar
olana¤› sa¤lanmas› ya da yo¤unluklar›n artt›r›lmas› yönünde olmas›, ülkemizdeki
planlama alan›n›n düfltü¤ü talihsiz durumun en çarp›c› göstergesidir.

Özellikle son dönemlerde kamuoyuna yans›yan ve siyasilerle ç›kar
çevrelerinin uygunsuz iliflkilerini belgeleyen yolsuzluklar›n da genelde hep
“özel imar haklar› elde etme”ye yönelik olmas›, planlamada yarat›lan
bafl›bozuklu¤un siyasi kirlenmeleri de yaratt›¤›n›n kan›t›d›r.. .

Günümüzde partiler, oy kayg›lar›yla plans›zl›¤›n üzerine gitmemekte, imar
karmaflas›ndan ve keyfili¤inden nemalanan kitlelerin oluflturdu¤u yasa d›fl›
toplumsal beklentilerin taraftarlar› olmakta, bu nedenle de yerel ve merkezi
yönetimlerin ülkede bir imar ve planlama disiplini sa¤layabilecek yasa
haz›rl›klar›na ilgileri giderek zay›flamaktad›r.

Nitekim, 2005 y›l›nda haz›rlanan ve meslek kurulufllar› ile akademik
çevrelerin de olumlu bulduklar› “‹mar ve fiehircilik Yasas›” tasar›s›n›n,
Bay›nd›rl›k  ve ‹skan Bakanl›¤›'na ait resmi internet sitesinde 6 ay yay›mland›ktan
sonra aniden kald›r›lmas› ve hatta yok edilmesi, egemen siyasetin planlamada
disiplin yerine kaostan ç›kar› oldu¤unun aç›k kan›t›d›r.

SONUÇ

Bütün bu de¤erlendirmeler, kuflkusuz çözümsüzlü¤ü ça¤r›flt›rmak için de¤il,
tam tersine çözümün üretilebilmesi için gerekli “durum saptamas›” içindir.
Plans›zl›¤› ya da “denetimsiz sözde planlama”y› yaratan ve sürdüren koflullar
ve beklentiler ile bunu kurumsallaflt›rmaya yönelik yasal ve yönetsel
yap›lanmalar›n sorgulanmas›, gelece¤e ak›l ve bilimin   önderli¤ini temel alan
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bir demokratik bak›flla haz›rlanmak için de ön koflul de¤il midir?
Bu nedenle çözüm, kent planlamas›nda bir an önce bilimsel ve demokratik
denetim süreçlerinin gelifltirilip güçlendirilmesi; imar yetkilerinin genelde yerel
yönetimlerde olmas›n›n da bu koflulun yerine getirilmesiyle birlikte savunulmas›
ve sa¤lanmas›d›r...

TMMOB Mersin ‹KK'n›n yerinde bir karar›yla düzenlenen bu sempozyumun
baflar›l› geçmesini diliyor; somut ve güncel bir talep olarak da Bay›nd›rl›k ve
‹skan Bakanl›¤›'nca kamuoyundan  “gizlenmekte” olan 2005 y›l›ndaki “‹mar
ve fiehircilik Yasas› tasar›s›”n›n yeniden gündeme getirilerek, yasalaflmas›
yönünde etkin bir  kampanyan›n bafllat › lmas›n›  öneriyorum.

Sayg›lar›mla
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MERS‹N’‹N KENTSEL GEL‹fiME SÜREC‹: SORUNLAR,
OLANAKLAR VE ÖNER‹LER

Yrd. Doç Dr. Tolga Ünlü
MEÜ. Mimarl›k Fakültesi fiehir ve Bölge Planlama Bölümü

Mersin, on dokuzuncu yüzy›l›n ilk yar›s›ndaki kuruluflundan günümüze
kadar geçen süreçte göstermifl oldu¤u geliflme sonucu, Beaufort’un deyimiyle
“birkaç kulübe”den oluflan bir yerleflmeden günümüzde ülkenin nüfus büyüklü¤ü
aç›s›ndan önde gelen kentlerinden biri haline gelmifltir. Yaklafl›k iki yüzy›ll›k
süreçte Mersin’in göstermifl oldu¤u bu h›zl› geliflme, incelenmeye de¤er bir
kentsel oluflum ortaya ç›karm›flt›r. Bu geliflme içinde Mersin, yirminci yüzy›l›n
ortalar›na kadar orta ölçekli bir Akdeniz yerleflimi olarak belirgin bir kentsel
kimlik ve kendine özgü bir karakter oluflturmuflken, özellikle günümüzdeki
liman›n hizmete aç›lmas›n›n ard›ndan giderek ülkenin di¤er kentlerine benzemeye
bafllam›fl ve önceki dönemlerde oluflturdu¤u kentsel kimli¤i kaybetmeye
bafllam›flt›r.

Bu çal›flmada, Mersin’in iki yüzy›ll›k süreçte göstermifl oldu¤u kentsel
geliflme süreci incelenecektir. Bu süreçte kentin geliflmesini ve kentsel mekan›n›n
oluflmas›n› etkileyen iliflkilerde farkl›l›klar›n olufltu¤u, farkl› dönemler ortaya
ç›km›flt›r. Bu dönemlerin oluflmas›nda k›r›lma noktalar›n› yürürlü¤e giren imar
planlar› oluflturmufltur. Örne¤in, Hermann Jansen taraf›ndan haz›rlanm›fl olan
ve 1938 y›l›nda yürürlü¤e giren kentin ilk imar plan› kentsel geliflme sürecinde
bir dönüm noktas› olmufltur. Bu plandan önce kentin geliflmesini yönlendirecek
bir imar plan›n›n yoklu¤unda kentsel mekan›n biçimlenmesi sürecindeki iliflkiler
farkl› bir flekilde belirginleflmekteydi. Di¤er yandan, 1938’den sonra planl›
dönem olarak adland›r›labilecek dönemde de planlar›n farkl› nitelikleri, bir
yandan kentsel mekan›n farkl› biçimlerde üretilmesini sa¤larken di¤er yandan
daha önceki dönemlerde oluflmufl kentsel mekan›n dönüflmesine de neden
olmufltur.

Bu kapsamda, bu çal›flmada, Mersin kentinin geliflmesi ve kentsel mekan›n
biçimlendirilmesi süreçleri bafll›ca dört dönemde incelenecektir. Bu dönemlerden
ilki, 1938 öncesi plans›z dönemdir ve kentin modern dönemde kuruluflundan
ilk imar plan›n›n yürürlü¤e girmesine kadar geçen süreci kapsamaktad›r. ‹kinci
dönem, 1938 y›l›ndan “‹ller Bankas› Plan›”n›n haz›rlanm›fl oldu¤u 1963 y›l›na
kadar geçen süreci, üçüncü dönem bu tarihten 1985’e kadar geçen süreci ve
son dönem ise 1985’ten günümüze kadar geçen süreci içine almaktad›r. Bu
dönemlerde ise araflt›rma temel olarak üç soru çevresinde geliflecektir. Bu
sorular afla¤›daki biçimde geliflmifltir:

-Kuruluflundan günümüze Mersin nas›l bir mekansal geliflim göstermifltir?
-Geliflim sürecinde kentsel mekanda ne tür dönüflüm biçimleri oluflmufltur?
-Kentsel mekan›n dönüflümünü yönlendiren araçlar/aktörler ne/kim olmufltur?
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Bu sorulara aranan yan›tlar çerçevesinde geliflecek olan dönemsel incelemenin
yan› s›ra, yaz›n›n ilk bölümünde kentsel mekan›n biçimlendirilmesine yönelik
bir kuramsal çerçeve sunulacakt›r. Son bölümde ise “Mersin’de kentsel mekan›n
niteli¤ini art›racak hangi stratejiler, nas›l üretilebilir?” sorusu çerçevesinde
Mersin kentinin kuruluflundan günümüze karfl›laflt›¤› sorunlar karfl›s›nda hangi
olanaklar› bar›nd›rd›¤›, bu olanaklardan yola ç›karak nas›l öneriler gelifltirilmesi
gerekti¤i tart›fl›lacakt›r.

1. Kentsel Mekan›n Biçimlendirme Süreçleri: Aktörler, Süreçler ve
Kurallar

Bu yaz› kapsam›nda, bu bölümde, ilerleyen bölümlerde de¤erlendirmesi
yap›lacak Mersin’de kentsel mekan›n oluflumu ile ilgili bir de¤erlendirme
çerçevesi oluflturulmaya çal›fl›lacakt›r. Bu do¤rultuda, kentsel mekan›n
biçimlendirilmeye çal›fl›lan özellikleri ile mekan› biçimlendiren etkenler
aras›ndaki iliflki ortaya konacakt›r.

Çal›flma kapsam›nda kentsel mekan›n üç temel alandaki iliflkiler sonucu
biçimlendi¤i vurgulanmaktad›r. Bu alanlar, yasal alan, sosyo-politik alan ve
sürece iliflkin alan olarak adland›r›lm›flt›r. Yasal alanda tan›mlanm›fl olan araçlar
(yasa, yönetmelik, plan vb.) bir yandan sosyo-politik alandaki aktörlerin davran›fl
biçimlerini ve eylemlerini k›s›tlad›¤› gibi di¤er yandan sürece iliflkin alan›n
iflleyiflini de tan›mlamaktad›r. Dolay›s›yla, yasal alan, di¤er bileflenlere göre
daha merkezî bir konumda bulunmaktad›r. Sosyo-politik alan, de¤iflik ç›karlara
ve  beklentilere sahip farkl› aktörler aras› çat›flmalar, tart›flmalar ve uzlaflmalar›n
yafland›¤› bileflendir. Kentsel mekan›n üretilmesi ve biçimlendirilmesiyle ilgili
sorumluluklar ve meslek alanlar› da burada tan›mlanmaktad›r. Sürece iliflkin
alanda ise aktörlerin kat›l›m biçimleri tan›mlanmakta ve yasalar ile
yönetmeliklerde tan›mland›¤› flekilde kent planlar› ve di¤er araçlar elde
edilmektedir.

Temel alanlar olarak belirlenen bu üç alan aras›ndaki iliflki ise kentsel
mekan›n çeflitli biçimlerde ve özelliklerde üretilmesini ve biçimlendirilmesini
sa¤lamaktad›r. Farkl› flekillerde oluflan kentsel mekan›n farkl› özellikleri öne
ç›kabilmektedir. Bu özellikler, morfolojik (bina yüksekli¤i, parsel boyutlar›,
inflaat yo¤unlu¤u, sokak örüntüsü, yap› adas› biçimi vb.), ifllevsel (arazi kullan›m
biçimi, bölgeleme, altyap› vb.), mekansal (aç›k alan sistemi, yol kademelenmesi
vb.), görsel (hacim, peyzaj, ölçek, uyum vb.) ve ba¤lamsal (karakter, yerel
stiller vb.) özellikler olmaktad›r. Bu özellikler, kentsel mekan›n biçimlendirildi¤i
ba¤lam içinde farkl› iliflkiler do¤rultusunda farkl›l›klar göstermekle birlikte
yerleflimden yerleflime de farkl› durumlar›n, dolay›s›yla farkl› karakterlerin ve
kimliklerin ortaya ç›kmas›n› sa¤lamaktad›r (fiekil 1).

Üç alan aras›ndaki iliflkinin farkl›l›¤›, farkl› kentsel mekanlar oluflturaca¤›
gibi bu iliflkiler içindeki farkl›l›klar da birçok etkileflim sonucu oluflmaktad›r.
Örne¤in, yasal alanda dura¤an olarak tan›mlanan ve toplumun devingen yap›s›yla
örtüflmeyen kurallar, toplumun gereksinimlerinin gerisinde kalabilecek, Sürece
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iliflkin alanda, mekanizman›n iflleyifli rutinleflebilecek ve bürokratikleflebilecek,
sosyo-politik alanda ise bu alanda yer alan aktörlerin davran›fl biçimleri
rutinleflebilecek, dura¤an yap› sayesinde tektipleflen, giderek daha çok birbirine
benzeyen ve birörnekleflen kentsel mekanlar üretilmeye bafllanacakt›r. Di¤er
yandan, bu alanlarda etkileflimin art›r›ld›¤›, toplumun yap›s›na uygun devingen
kurallar›n oluflturuldu¤u, kat›l›mc› süreçlerin iflletildi¤i durumlarda yerleflimlerin
kendine özgü bir kentsel doku oluflturdu¤u, karakterlerini ve kimliklerini
gelifltirdi¤i gözlenmektedir.

Bu çal›flmada dönemler halinde incelenecek olan Mersin’in kentsel geliflmesi,
üç temel alan›n birbiriyle etkileflimi ve oluflan mekan özellikleri yönünden
irdelenecektir.

TMMOB Mersin Kent Sempozyumu

fiekil 1: Kentsel mekan›n üretilmesi ve biçimlendirilmesi süreçlerinde etkileflim halinde olan
üç temel alan.
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2. Mersin’in kentsel geliflme süreci

Yukar›da da belirtildi¤i gibi Mersin’in kentsel geliflme süreci, dört temel
dönemde incelenecektir. Bu dönemler içinde, ilk imar plan›n›n elde edildi¤i
1938 y›l› dönüm noktas›n› oluflturmaktad›r. 1938 y›l›nda dönemin önemli
flehirci-mimarlar›ndan olan Hermann Jansen taraf›ndan haz›rlanm›fl ve çal›flmada
“Jansen Plan›” olarak adland›r›lacak plandan sonra, 1963 y›l›nda ‹ller Bankas›
taraf›ndan haz›rlanan “‹ller Bankas› Plan›” yürürlü¤e girmifltir. 1980 y›l›nda
haz›rlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli planlar›n ard›ndan 1985 y›l›, planlama
yetkisinin yerel yönetimlere geçmesinden dolay›, çal›flmada öne sürülen
dönemleme aç›s›ndan di¤er bir k›r›lma noktas›na iflaret etmektedir. 1985 y›l›ndan
sonra ise Mersin’de birçok imar plan›n›n yürürlü¤e girdi¤i görülmektedir.
(fiekil 2).
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fiekil 2: Mersin Kentsel Geliflme Süreci. fiekilde k›rm›z› ile iflaretli çizgi on dokuzuncu yüzy›l›n
bafl›ndan günümüze kadar Mersin’in geliflimi simgelemekte ve bu çizgi üzerinde belirginleflen
dönemlere iflaret etmektedir. Bu dönemlerin oluflmas›nda ise süreç içinde yürürlü¤e giren imar
planlar› etkin olmaktad›r.

2.1. Planl› dönem öncesinde Mersin: Kuruluflundan 1938 y›l›na

Mersin’in on dokuzuncu yüzy›l›n bafl›nda Çukurova Bölgesi’nin bir liman
kenti olarak kurulmas›ndan önce bölgedeki liman ifllevini Tarsus kenti
üstlenmektedir. General Ksénophon ve dönemin önemli co¤rafyac›lar›ndan
Strabon’un anlatt›klar›ndan, antik dönemde bölgenin en önemli kentinin Tarsus
oldu¤u anlafl›lmaktad›r (Zoro¤lu, 1995). On dokuzuncu yüzy›la kadar, bulundu¤u
konum sayesinde bir liman kenti niteli¤i tafl›yan Tarsus, zaman içinde Kydnos
Nehri’nin (Berdan Çay›) getirdi¤i alüvyonlar›n Rhegma Gölü’nü batakl›¤a
(Aynaz Batakl›¤›) dönüfltürmesi sonucu bu ifllevini yitirmeye bafllam›flt›r.
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 (Artan, 1994). Söz konusu liman›n tamamen ne zaman kapand›¤›na dair
kesin bilgi bulunmamas›na ra¤men, on dokuzuncu yüzy›l bafllar›nda bölgeye
gelen gezginlerin anlat›lar›ndan Tarsus’un yeni liman›n›n Kazanl›’ya kayd›¤›
anlafl›lmaktad›r.

1811-1812 y›llar›nda kraliyet donanmas›na ait, kaptan› oldu¤u bir gemiyle
Küçük Asya’n›n güney k›y›lar›n› gezen ‹ngiliz Amirali Francis Beaufort,
Kazanl›’n›n antik Tarsus’un liman› oldu¤unu, ancak ziyareti s›ras›nda Kydnos
Çay›’n›n, kay›klar için girilemez durumda oldu¤unu ve Rhegma ya da Strabon’un
“Tarsus Liman›” dedi¤i durgun göle ait hiçbir fley görmediklerini belirtmifltir
(Beaufort, 1818).

Tarsus’un bir liman olarak ifllevini kaybetmesiyle birlikte bölge içinde yeni
bir limana gereksinim duyulmaya bafllanm›flt›r. Selvi Ünlü ve Ünlü’nün (2009)
de belirtti¤i gibi, günümüzdeki Berdan Nehri, antik dönemdeki Kydnos Nehri
üzerinde bir lagün olarak yer alan Rhegma Gölü’nün batakl›¤a dönüflmesiyle
birlikte Tarsus’un liman kenti özelli¤ini yitirdi¤i ve Kazanl›’n›n Tarsus’un
liman› olarak ifllev görmeye bafllad›¤› anlafl›lmaktad›r. Ancak Kazanl›’n›n da
güvenli liman olanaklar›n› sunmaktan uzak kalmas›, Mersin’i bölge içinde öne
ç›karm›flt›r (fiekil 3).

fiekil 3- Zaman içerisinde liman›n Tarsus’tan (Rhegma Gölü’nden) Mersin’e kaymas›
(Kaynak: Rother, 1971, 67).

Selvi Ünlü (2007) Mersin kentinin on dokuzuncu yüzy›l boyunca ve yirminci
yüzy›l bafl›nda göstermifl oldu¤u h›zl› geliflmeyi Tarsus liman›n›n kullan›lamaz
hale gelmesinin yan›nda birtak›m bölgesel faktörlere de dayand›rmaktad›r.
Bunlar, Amerikan ‹ç Savafl› sonucu Çukurova’da artan pamuk üretimi ve bu
üretim do¤rultusunda iç ve d›fl pazarlar aras›nda Mersin’in bir ba¤lant› noktas›
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haline gelmesi, özellikle Do¤u Akdeniz kentleri olmak üzere Mersin’in yak›n
bölgesindeki di¤er yerleflimlerden göç almaya bafllamas›, Süveyfl Kanal›’n›n
yap›m› s›ras›nda Toros Da¤lar›’ndaki kerestenin kullan›lmas› ve bu kerestenin
Mersin liman› üzerinden sevk edilmesi, Mersin-Adana karayolunun yan› s›ra
demiryolunun da on dokuzuncu yüzy›l›n ikinci yar›s›nda hizmete girmesi olarak
s›ralanm›flt›r. Bu geliflmeler kuflkusuz kenti bölgesel ölçekte bir çekim noktas›
haline getirmifltir.

Mersin, bölgenin liman ifllevini de üstlenmesiyle birlikte bölge içinde önem
kazanmaya bafllam›flt›r. Limana ve konuma ba¤l› olarak geliflen etkinlik, 1873
y›l›nda Mersin-Adana flose yolunun aç›lmas›, 1886 y›l›nda Mersin-Adana
demiryolunun hizmete girmesi ve 20. yüzy›l bafllar›nda Adana-Mersin-Silifke-
Mut-Karaman floselerinin aç›lmas› ile kuvvetlenmifltir. Bu yönüyle Mersin, 19.
yüzy›lda Çukurova Bölgesi’nde bir odak olmufl ve ticaret merkezi haline
gelmifltir. 1885 y›l›nda Mersin Ticaret Meclisi’nin kurulmas›n›n ard›ndan Ziraat
Bankas›’n›n yan› s›ra uluslararas› bankalar›n temsilcilikleri de 19. yüzy›l›n
sonunda Mersin’de aç›lmaya bafllam›flt›r. Dönemin fiark Ticaret Y›ll›klar›
(Annuaire Commerce du Orient) kay›tlar›na göre Osmanl› Bankas›, Selanik
Bankas›, Atina Bankas›, Deutche Orient Bank bu bankalardan birkaç›d›r. fiark
Ticaret Y›ll›klar›’n›n 1881 ve 1921 y›llar› aras›ndaki kay›tlar›ndan da
anlafl›lmaktad›r. Bu kay›tlara göre, kentteki ticarethane say›s›n›n k›rk y›lda
17’den 350’ye, ticarethane çeflidinin 7’den 77’ye ç›kt›¤› görülmekte, bu anlamda
kentte ticaretin giderek canland›¤› anlafl›lmaktad›r.

Bu dönemde, kurulufl y›llar›nda sahil boyunca birkaç kulübeden oluflan
yerleflimin nüfusu 1870’li y›llarda 900’e, 1890’l› y›llarda ise 8000-9000 kifliye
yükselmifltir (Ad›yeke ve Ad›yeke, 2004; Bozkurt, 2002). Planl› döneminin
hemen öncesinde Mersin kent merkezi’nin nüfusu 1927 y›l› ilk nüfus say›m›na
göre 21.171 kifli ve 1935 say›m›na göre 26.430 kiflidir. Kentteki nüfus art›fl›yla
ticaretin canlanmas›n›n koflutluklar gösterdi¤i anlafl›lmaktad›r.

Di¤er yandan, Mersin’in 19. yüzy›lda mekânsal biçimlenmesi de ›zgara
örüntülü olarak geliflmifl, Uray, Hastane, Çakmak ve Silifke caddeleri ana
ulafl›m koridorlar›n› oluflturmufltur. Kentin kuruluflundan itibaren geliflim süreci
içinde kent merkezinin tafl›y›c› omurgas› Uray Caddesi olmufltur. Ticaretin
kaç›n›lmaz parças› olan bankalar›n yan› s›ra hanlar, iflyerleri ve dükkanlar ile
yönetim yap›lar› bu cadde üzerinde geliflmifltir. Bu anlamda, Belediye, Azakhan,
Sursok Han, Hükümet Kona¤›, Katolik Kilisesi gibi binalar Uray Caddesi
üzerinde yap›lm›flt›r ve bunlardan baz›lar› günümüzde de varl›klar›n›
sürdürmektedir.

Uray Caddesi ve çevresindeki ticaret oluflumlar›, Mersin’in en eski mahallesi
olan Camii fierif mahallesinde yer almaktad›r. Bununla birlikte on dokuzuncu
yüzy›lda en yo¤un yap›laflma, Mesudiye mahallesinde görülmektedir. Nusratiye,
Mahmudiye, Hamidiye ve Kiremithane mahalleleri di¤er yap›laflm›fl alanlard›r
(Yeniflehirlio¤lu, 2004). Genel anlamda kentin do¤usunu günümüzdeki Çakmak
Caddesi, bat› s›n›r›n› ise Efrenk Deresi (günümüzde Müftü Deresi) oluflturmak-
tad›r. Kuzeyde ise on dokuzuncu yüzy›l sonunda Girit göçmenleri için olufltu-
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rulmufl olan ‹hsaniye mahallesi bulunmaktad›r. Bununla birlikte, kent merkezine
yar›m saat mesafede kuzeyde bulunan ve “H›ristiyan Köyü” olarak adland›r›lan
yerleflim kentten biraz kopuk olsa da mahalleye dönüfltürülmüfl ve Osmaniye
ad›n› alm›flt›r.(fiekil 4).

Yeniflehirlio¤lu’nun  belirtti¤i gibi günümüzde de kentin çekirde¤ini oluflturan
Camii fierif ve Mesudiye mahalleleri d›fl›nda kalan mahallelerde yap›laflma
bahçe içinde tek ve iki katl› binalardan oluflmaktad›r. Mekansal geliflme içinde
özellikle Uray Caddesi’nin de bulundu¤u Camii fierif mahallesindeki yap›lar
Mersin’e özgü karakteristik özellikler göstermektedir. Bu binalar iki katl›d›r
ve üç kemer aç›kl›klar› onlar› farkl›laflt›rmaktad›r. Yeniflehirlio¤lu’na göre bu
tür yap›lar Do¤u Akdeniz liman kentlerinde s›kl›kla görülen yap›lard›r (flekil
5). Bu durum, Mersin’in Do¤u Akdeniz içinde di¤er limanlarla iliflkisinin
yo¤unlaflt›¤› ve kültürel etkilenmelerin artm›fl oldu¤u izlenimini vermektedir
(Yeniflehirlio¤lu, 2004).

Selvi Ünlü’nün (2007) on dokuzuncu yüzy›l ve yirminci yüzy›l bafl›ndaki
Mersin’in kentsel geliflmesini inceledi¤i kapsaml› çal›flmas›, planl› dönem
öncesinde kuruluflundan itibaren yaklafl›k yüzy›ll›k bir süreçte kentin kendine
özgü bir karakter ortaya koydu¤unu ve birtak›m benzerlikler gösterse de
çevresindeki di¤er yerleflimlerden farkl›laflan bir kimli¤inin olufltu¤unu
göstermektedir. Gümrük Meydan› ve ‹skelesi ile ‹stasyon aras›nda kentin ana
omurgas› olarak Uray Caddesi’nin geliflti¤i, bu bölgede Uray Caddesi’ne ba¤l›
Gümrük, Tafl, Belediye, Alman ve Demiryolu iskeleleri ile ticari etkinli¤in
yo¤unlaflt›¤› görülmektedir. Kentin bat›s›nda yeni geliflmekte olan alanda ise
o dönemin kent elitlerinin yer seçti¤i, kentte farkl›laflan yeni bir konut alan›n›n
oluflmaya bafllad›¤› ve günümüzde Çaml›bel olarak adland›r›lacak semtin ilk
temellerinin at›ld›¤› görülmektedir.

fiekil 4: On dokuzuncu yüzy›lda ve yirminci yüzy›l bafl›nda Mersin’in kentsel biçimi
 (Kaynak: Ünlü, 2007)
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Kentin kendine özgü fiziksel biçimlenmesinin dönemin kartpostallar›ndan
ve foto¤raflar›ndan da belirgin bir flekilde izlendi¤i bu dönemde, üç temel
alandan yasal alan›n oldukça zay›f oldu¤u ve kentin hemen hemen kendili¤inden
geliflti¤i anlafl›lmaktad›r. Yasal alanda k›smen ve dolayl› etkili olan kurallar o
dönemde ‹stanbul’un yeniden düzenlenmesi için yürürlü¤e konan Ebniye
Kanunu olmufltur. Bu durumda, kentsel mekan›n biçimlenmesine temel olarak
sosyo-politik alan›n etkili oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Bu alan içindeki aktörlerin
iletiflimlerinin ve etkileflimlerinin belirgin bir ortak payda oluflturdu¤u, bu
paydan›n ise zamanla ortak belleklerde yer edinen bir Mersin kimli¤ine
dönüfltü¤ü anlafl›lmaktad›r.

2.2. 1938’den 1960’lara: Kentin ilk imar plan›-“Jansen Plan›”

Kuruluflundan planl› döneme kadar uzanan geliflme sürecinde bat›ya aç›lan bir
liman kenti olarak Mersin dönemsel olarak modernleflmenin kenti olarak
yorumlanabilmektedir ve kendine özgü nitelikler gösteren bir yerleflim haline
gelmifltir. Bu çerçevede, yaklafl›k olarak bir yüzy›ll›k bir dönemi kapsayan
“plans›z dönemde” bir kentsel ba¤lam oluflmufltur.  Planl› dönemin ilk plan›n›
haz›rlam›fl olan Hermann Jansen’den beklenen kentsel ba¤lam› oluflturan
yap›laflman›n korunmas›n› ve geliflmenin denetim alt›na al›nmas›n› sa¤layacak
bir imar plan›d›r.

fiekil 5: On dokuzuncu yüzy›lda ve yirminci yüzy›l bafl›nda Mersin’de infla edilmifl yap›lar ortak
özellikler göstermektedir (Kaynak: Tülin ve Tolga Ünlü Arflivi)
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Hermann Jansen taraf›ndan Mersin için bir imar plan› haz›rlanmas›, Yap›
ve Yollar Kanunu’nun yürürlü¤e girdi¤i döneme karfl›l›k gelmektedir. Bu
dönemde, dönemin Adana belediye baflkan› Turhan Beriker, Ankara plan›n›,
yani Cumhuriyetin ilk imar plan›n› haz›rlayan Herman Jansen’i Adana, Mersin
ve Tarsus’ta incelemeler yapmak üzere davet etmifl ve bu kapsamda dönemin
Mersin belediye baflkan› Mithat Toro¤lu, Jansen’den Mersin’in imar plan›n›
haz›rlamas›n› istemifltir.

Planlama ve tasar›m yaklafl›mlar› itibariyle, Mersin kentinin fiziksel büyüklü¤ü
ve ölçe¤i, Hermann Jansen için uygun bir ortam oluflturmaktad›r. Plan›n
haz›rlanmas› için Mersin’e davet edilen Hermann Jansen, o dönemde Camillo
Sitte ve Bahçekent planlama yaklafl›mlar›n›n etkisindedir (Tankut, 1993). 1938
y›l›nda yürürlü¤e giren Mersin ‹mar Plan›’nda bu etkiler görülmektedir.

Jansen’in etkilenmifl oldu¤u gerek Camillo Sitte yaklafl›m›nda gerekse
Bahçeflehir yaklafl›m›nda ön plana ç›kan, bat›n›n sanayileflmekte olan 19. yüzy›l
kentlerinin sorunlar›na çözüm olarak tarihi ve do¤al de¤erlerin vurgulanmas›,
kent yaflam›na kat›lmas›d›r. Bunun için özellikle Bahçeflehir yaklafl›m›, k›r›n
ve kentin birlikte varolabilece¤i nüfusu k›s›tl› ve küçük yerleflimlere dayal› bir
model oluflturmufltur. Bu model k›s›tl› büyümelere olanak tan›d›¤›ndan Mersin’in
küçük bir yerleflim olarak kalmas› planlama ve tasar›m ilkelerinin uygulanmas›
aç›s›ndan Jansen için avantajl› bir durum oluflturmaktad›r.

Jansen’e göre “Mersin’in karakteri”ni belirleyecek iki önemli unsur
bulunmaktad›r. Liman bunlardan birincisidir ve kentin bir ‘ticaret flehri’ olarak
geliflmesini sa¤layacakt›r. ‹kincisi ise Mersin’in ‘plaj flehri’ olmas›n› sa¤layacak
denizidir. Dolay›s›yla, Jansen’in plan haz›rlama sürecini bu iki unsuru göz
önünde bulundurarak yürüttü¤ü anlafl›lmaktad›r. ‘Ticaret flehri’ olarak öngörülen
bölüm flehrin daha önce yap›laflm›fl alanlar›d›r ve bu bölge Jansen Plan›’nda
‘eski flehir’ olarak adland›r›lmaktad›r. ‘Geliflme Bölgeleri’ olarak tan›mlanan
alanlarda ise konut alanlar› ile rekreatif kullan›mlar›n ön planda tutuldu¤u, bu
ba¤lamda denizin en önemli tasar›m eleman› olarak kullan›ld›¤› görülmektedir.
Denizi tasar›m unsuru olarak kullanman›n ifadesi, en iyi flekilde sahil boyunca
uzanan “sahil promenad›” ile somutlanmaktad›r. Bunun yan›nda, sahil
promenad›ndan kuzeye aç›l›mlar sa¤layan yaya koridorlar› da kentin denizle
iliflkisini kuvvetlendirmektedir.

Bu çerçevede, Jansen Plan› genel anlamda hem karakter olarak hem de arazi
kullan›m kararlar› yönünden iki ana bölgeye ayr›lm›flt›r. ‘Eski fiehir’ ve ‘Geliflme
Alanlar›’ olarak tan›mlanan bu bölgelerde farkl› tasar›m yaklafl›mlar›n›n göze-
tildi¤i anlafl›lmaktad›r. ‘Eski fiehir’ varolan karakteriyle korunmufl, oluflmufl
olan kentsel dokuya herhangi bir müdahalede bulunmaktan kaç›n›lm›fl ya da
çok k›s›tl› müdahaleler gelifltirilmifltir. Bu çerçevede, ‘Eski fiehir’de genel
anlamda Camillo Sitte yaklafl›m›n›n gözetildi¤i görülmektedir.

‘Geliflme Alanlar›’nda ise Hermann Jansen’in bahçe-kent anlay›fl›na dayanan
farkl› bir planlama yaklafl›m› gelifltirdi¤i görülmektedir. Geliflme alanlar›ndaki
konut bölgelerinin rekreatif kullan›mlar ile birlikte geliflmesi gerekti¤i vurgu-
lanm›flt›r.
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Bu geliflmenin ayn› zamanda parsel ölçe¤inde de¤il ufak kent parçalar›
temelinde olmas› gereklili¤i vurgulanm›flt›r. Bu da Jansen’in di¤er deneyimlerinde
de görülen Siedlung (mahallere dayal› büyüme) yaklafl›m›n›n bir göstergesidir.
Bununla birlikte, kentin kuzeyinde düflük gelirliler için bir “amele mahallesi”
oluflturulaca¤› belirtilmifltir (fiekil 6).

Bahçekent vizyonu çerçevesinde önerilen geliflme alanlar› ve amele
mahallesinin hayata geçirilmemifltir. Ancak bunun temel nedeni, plan
kararlar›ndaki eksiklikler de¤il, mülkiyetin dönüflümü ile ilgili süreçlerdir.
Sözkonusu alanlarda sorun tar›msal alanlar, vizyona ve plana uygun kentsel
arsalara dönüflememifltir. Bu durum Jansen’in yeni mahallelerinin tasarland›¤›
biçimde oluflmas›n› engellemifl, bu alanlarda kentsel mekân›n biçimlenmesi
sürecini sonraki plan dönemlerine ötelemifltir.

Hermann Jansen taraf›ndan haz›rlanan ve 1938 y›l›nda yürürlü¤e giren
plandan 1960’lara kadar geçen süreçte, Mersin kentinin geliflmesinin bat›ya
do¤ru yöneldi¤i, kentin on dokuzuncu yüzy›ldan yirminci yüzy›l›n bafl›na kadar
geçen dönemde oluflturmufl oldu¤u çekirde¤inin korundu¤u, bu anlamda kentin
fiziksel yap›lanmas›nda belirgin de¤iflimler yaflanmad›¤› anlafl›lmaktad›r. Bu
dönemde, bir planlama çal›flmas›n›n gündeme gelmesinin yasal alandaki
de¤iflikliklerden kaynakland›¤› görülmektedir. Bu alanda Yap› ve Yollar
Kanunu’nun yürürlü¤e girmesi, ülkedeki tüm kentlere imar planlar›n› haz›rlama
zorunlulu¤u getirmifltir.

fiekil 6: Dönemin önemli flehirci-mimarlar›ndan Hermann Jansen taraf›ndan haz›rlanan ve 1938
 y›l›nda yürürlü¤e giren “Jansen Plan›”.
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Planlama sürecinde, sosyo-politik alanda herhangi bir kat›l›m sa¤land›¤›na
yönelik bir bilgi bulunmamakla birlikte, dönemin yerel gazetelerinden Yeni
Mersin Gazetesi’nde yay›nlanan haberlerden anlafl›ld›¤›na göre, aktörler
aras›ndaki etkileflim planc›-mimar ile yerel yöneticiler aras›nda kalan iliflkilerle
s›n›rl› kalm›flt›r. Plan, Mersin’de yap›lan incelemeler sonras›nda Mersin d›fl›nda
haz›rlanm›fl ve belediyeye sunulmufltur. Di¤er yandan, üç temel alan olarak
adland›r›lan yasal alan, sosyo-politik alan ve sürece iliflkin alan›n etkilefliminin
kentin karakterini görünür hale getiren morfolojik özelliklerde belirgin de¤iflimler
gerçeklefltirmedi¤i ve bu anlamda kent kimli¤inin önemli bir parças› olan
siluetin önemli ölçüde korundu¤u görünmektedir (fiekil 7). Bu durum, kuflkusuz
Jansen Plan›’n›n temel kararlar›ndan kaynaklanmaktad›r. Yukar›da da belirtildi¤i
gibi Jansen, denizi ve kentin denizle kurdu¤u iliflkiyi kentin karakterinin,
kendine özgü dokusunun ve kimli¤inin ayr›lmaz bir parças› olarak ele alm›flt›r.

fiekil 7: Mersin’in on dokuzuncu yüzy›l sonunda ve yirminci yüzy›l bafl›ndaki silueti
(üstte-kaynak: Ali Murat Merzeci Arflivi) ile 1930’lu y›llar›n sonundaki silueti
(altta-kaynak: Tülin ve Tolga Ünlü arflivi).

2.3. 1963’ten 1980’lere: “‹ller Bankas› Plan›” ve kente merkezi müdahale

Jansen Plan›’n›n yürürlü¤e girmesinin ard›ndan plan›n›n uygulanmas›nda
yaflanan sorunlar ve Mersin kentinin öngörülenden daha h›zl› bir flekilde
büyümesi ve genifllemesi, yeni plan gereksinimlerini de ortaya ç›karm›flt›r. Bu
do¤rultuda, Mersin kentinin ikinci imar plan› olan “‹ller Bankas› Plan›” 1963
y›l›nda onanarak yürürlü¤e girmifltir.
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Ünlü’nün (2008) belirtti¤ine göre, ‹ller Bankas› Plan› ile ilgili ilk belgenin
1963 y›l›n›n temmuz ay›nda Mersin kentine geldi¤i anlafl›lmaktad›r. Yeni Mersin
Gazetesi’nin 6 Temmuz 1963 tarihli say›s›nda, “fiehir ‹mar Plan› Geldi” bafll›kl›
haberde verilen bilgiye göre ‹ller Bankas› görevlileri plan hakk›nda görüflmelerde
bulunmak ve plan›n ilk taslak halini tart›flmak için Mersin’e gelmifllerdir. 13
Kas›m 1963 tarihli “‹mar Plan›n›n Son Haz›rl›klar› da Bitirildi” bafll›kl› haberde
plan›n haz›rl›klar›n›n bitti¤i bildirilirken, 6 Aral›k 1963 tarihli “‹mar Plan›
Geliyor” bafll›kl› haberin alt bafll›¤›nda “Mersin’in müstakbel çehresini meydana
getirecek ve beledi hizmetlere ›fl›k tutacak olan flehir imar plan›n›n tümü dün
Ankara’dan postaland›, iki güne kadar Belediye’ye gelecek” ifadesi yer
almaktad›r. 9 Aral›k 1963 tarihli haberde ise imar plan›n›n o tarihte kente
ulaflaca¤› belirtilmektedir.

Mersin kentinin ikinci imar plan› olan “‹ller Bankas› Plan›” 1963 y›l›nda,
1956 y›l›nda kabul edilen 6785 say›l› ‹mar Kanunu’nun yürürlü¤e girmesinin
ard›ndan yürürlü¤e girmifltir. ‹ller Bankas› Plan›, kararlar› edilgen olan ve
mevcut e¤ilimlere koflut olarak gelifltirilmifl bir pland›r. ‹ller Bankas› Plan›’nda
kent formu ya¤ lekesi biçimini almakta, kent, merkezden çepere do¤ru giderek
azalan yo¤unluktaki konut alanlar› ile sonlanmaktad›r. Planda, bat›ya ve kuzeye
do¤ru geliflme e¤ilimlerine a¤›rl›k verilmektedir. Bu alanlardaki birinci s›n›f
tar›m topra¤›ndan dolay›, tar›msal topra¤›n korunmas› temel sorunlardan biri
haline gelmifltir (Akçura, 1981).

‹ller Bankas› Plan›’nda, geliflme alanlar›nda, planlama ile tasar›m›n
birlefltirilmeye çal›fl›ld›¤›, kentsel mekân›n niteli¤ini art›rmaya yönelik tasar›m
kayg›lar›n›n geliflti¤i görülmektedir. Bunun yan›nda, Jansen Plan›’nda “Eski
fiehir” olarak adland›r›lan yap›laflm›fl alanlarda, di¤er bir deyiflle, Mersin Tarihi
Kent Merkezi’nde, plan hükümlerinden çok yönetmelik hükümlerinin geçerli
olmas› öngörülmüfltür. Bu karar, yönetmelik hükümleri kapsam›nda bina
yüksekliklerinin yol geniflliklerine göre oluflturulmas› uygulamas›n› getirmifltir
ve özellikle kent merkezinde ilerleyen y›llarda yo¤unlaflman›n artmas›na neden
olacakt›r.

Akçura, bu yo¤unluk art›fl›n›n özellikle kent merkezinde dikkat çekici
boyutlara ulaflt›¤›n› belirtmektedir. Yönetmelik hükümlerinin geçerli oldu¤u
alanlar ile plan hükümlerinin geçerli oldu¤u benzer alanlar aras›nda yo¤unluk
farkl›laflmalar› oluflmufltur. Özellikle 1964 y›l›ndan sonraki dönemde Bakanl›k
karar› ile sürekli de¤iflen yönetmelik hükümleri, bu alanlarda kat yüksekliklerinin
art›fl›na kaynakl›k etmifltir (Akçura, 1981).

Plan›n uygulanmas› aflamas›ndaki bir di¤er sorun ise konut alanlar›n›n
niteliksel anlamda planda öngörüldü¤ü gibi geliflememifl olmas›d›r. Özellikle
kentin kuzeyinde ve  do¤usunda plan sonras› geliflimin büyük bir bölümü hisseli
parselasyon ile gerçekleflmifltir. Bunlar plan öngörülerine ayk›r› geliflmelerdir.
Bu geliflme, plan›n edilgen tutumunun bir sonucu olarak yorumlanabilmektedir.
‹ller Bankas› Plan› sonras› geliflen “hisseli parselasyon” alanlar›, 1985 sonras›
süreçte Mersin’deki temel yap›laflma sorunlar›ndan birini oluflturacakt›r (Akçura,
1981).
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Plan›n uygulanma oran›n›n düflük oldu¤u, plan sonras› plan de¤iflikliklerinden
de anlafl›lmaktad›r. 1963-1979 y›llar› aras›nda Mersin’de çeflitli büyüklüklerde
235 plan de¤iflikli¤i yap›lm›flt›r ve özellikle yollar ile ilgili yap›lan de¤ifliklikler
dikkat çekmektedir. Kent içinde pek çok plan de¤iflikli¤inin yol geniflletmeye
yönelik oldu¤u belirtilmektedir (Akçura, 1981). Bunun nedeni ise yönetmeli¤in
yol geniflli¤ine göre kat say›s›n› belirlemesi olarak görülmektedir. Yollar ne
kadar genifl olursa olas› bir yap›laflman›n yüksekli¤i o kadar fazla olacakt›r.

‹ller Bankas› Plan›’nda de¤ifliklik giriflimlerinin plan›n onanmas›ndan hemen
sonras›nda gündeme geldi¤i Yeni Mersin gazetesindeki haberlerden de
anlafl›lmaktad›r. Örne¤in, 2 May›s 1964 tarihli say›da yer alan “‹mar Plan›
Üzerinde Ciddi Olarak Durulmal›” bafll›kl› haberde “imar plan› gelir gelmez
derhal tadilata gidilmesi yeni teni tadilat taleplerinin do¤mas›na sebep olmufltur”
ifadesi bulunmaktad›r. Bu haber de göstermektedir ki ‹ller Bankas› Plan›, kendi
iç bütünlü¤ünü uzun süre koruyamam›flt›r.

1963 y›l›nda plan›n onanmas› ile bafllayan süreçte, yukar›da da belirtildi¤i
gibi ‹ller Bankas› Plan›’n›n kararlar›, kentsel geliflmeyi ve kentsel mekan›
oluflmas›n› yönlendirmede etkili olamam›flt›r. Özellikle, Jansen Plan›’nda Eski
fiehir olarak korunmufl olan Mersin Tarihi Kent Merkezi’nde yap›laflma, plan
koflullar›ndan çok yönetmelik hükümleri taraf›ndan yönlendirilmifltir. Bu süreçte,
esas olan yol geniflli¤i ile bina yüksekli¤i aras›nda kurulan iliflki olmufltur.
Parsellerin cephe ald›¤› yollar ne kadar genifl olursa, binalar›n yüksekliklerinin
de o kadar fazla olmas› sa¤lanm›flt›r. Böylece, kent karakterinin ve kimli¤inin
önemli bir parças› olan siluet, morfolojik özelliklerde yaflanan belirgin de¤iflimlerle
birlikte dönüflmeye bafllam›flt›r (fiekil 9). Özellikle, tarihi kent merkezinde
izlenen bu de¤iflim k›sa zamanda kentin geneline yay›lm›fl ve kentin üçüncü
boyutta geliflmesine neden olmufltur.

fiekil 8: 1963 y›l›nda yürürlü¤e girmifl olan ‹ller Bankas› Plan›. (Kaynak: Akçura, 1981, s. 175)
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Kentsel mekan›n biçimlenmesinde etkili olan üç temel alan ele al›nd›¤›nda
yasal alanda, kentsel mekan›n yerel inisiyatiflerden çok merkezi yönetim
taraf›ndan haz›rlanan bir imar plan› ile yönlendirilmeye çal›fl›ld›¤›, ancak plan›n
nitelikleri yetersiz kal›nca imar yönetmeli¤i hükümlerinin daha etkin hale
geldi¤i görülmektedir. Sosyo-politik alanda ise yerel yönetimlerden öte merkezi
yönetimin politikalar›n›n etkili olmaya bafllad›¤› anlafl›lmaktad›r. Bu anlamda,
dönem içinde salt Mersin için de¤il ülkedeki birçok kent için ‹ller Bankas›’n›n
etkin bir kurum olarak planlar üretti¤i görülmektedir. Dönemin yerel
gazetelerinden de izlenebildi¤i gibi, yerel yönetimler plan kararlar›n›n al›nmas›
sürecinde edilgen kalm›flt›r, sadece merkezi yönetim taraf›ndan plan›n haz›rlan›p
teslim edilmesi beklenmifltir. Böylece, yeterli kat›l›m biçimlerinin
oluflturulamad›¤› anlafl›lmaktad›r.

fiekil 9: 1970’li y›llar›n bafl›nda Mersin kentinin silueti. 1963 y›l›nda ‹ller Bankas› Plan›’n›n
onamas›n›n ard›ndan Mersin kenti genelinde morfolojik özelliklerde önemli de¤iflimler
gerçekleflmeye bafllam›fl, kent genelinde kat yükseklikleri artm›flt›r.

2.4. 1985 VE SONRASI: Planlamada yerel yönetimlerin yetkisi

1985 y›l› Türkiye kent planlama prati¤i aç›s›ndan önemli bir dönüm noktas›d›r.
Bu tarihte yürürlü¤e giren 3194 say›l› ‹mar Kanunu, daha önceki dönemin
merkeziyetçi yap›s›n› k›rm›fl, kent ölçe¤indeki planlama yetkileri merkezi
yönetimden al›narak yerel yönetimlere verilmifltir. Geçmifl dönemlerden al›nm›fl
olan planlama miras›, 1985 y›l›ndan sonra Mersin Belediyesi taraf›ndan
yürütülecek ve kentsel mekân›n biçimlendirilmesi konusunda Belediye yetkili
kurum olacakt›r. Bu anlamda, 1938 Jansen Plan›’ndan sonra planlama sürecinde
yerele dönüfl gerçekleflmifltir.

Yerele dönüflün gerçekleflti¤i 1985 sonras›nda planlama çal›flmalar› aç›s›ndan
niceliksel bir art›fl bulunmaktad›r (Ünlü, 2007). Bu dönemde, Jansen Plan› ya
da ‹ller Bankas› plan› gibi kent bütününe yönelik uygulama imar planlar›ndan
çok kent içindeki alanlara yönelik uygulama imar planlar› üretilmifltir. Bu
planlama çal›flmalar›na, 1980-1984 aras›ndaki etaplama çal›flmalar› genel
çerçeve oluflturmufltur. ‹lk dört etaptaki planlar›n ard›ndan, 1986 y›l›n›n ilk
aylar›nda “Bat› Kesimi Plan›”,  “Merkez Revizyon Plan›” ile “Güneykent Plan›”
haz›rlanm›flt›r.
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1987 y›l›nda “Çavufllu-Karaisal› Plan›” ve 1988 y›l›nda “Do¤u Kesimi
Plan›” ile kentin hemen hemen tüm alanlar›na  yönelik uygulama imar planlar›
üretilmifltir. Bunlar›n yan›nda, 1990-1993 aras›nda da “T›rm›l K. Sanayi Plan›”,
“Karaduvar Plan›” ve “Çevreyolu Plan›” üretilmifltir.

1993 y›l›nda ise Mersin kenti, büyükflehir statüsünü elde etmifl ve Mersin
Belediyesi, yönetimsel ve mekânsal anlamda üç alt belediyeye ayr›lm›flt›r. 1993
y›l› sonras›nda alan özelinde uygulama imar planlar› Akdeniz, Toroslar ve
Yeniflehir belediyeleri taraf›ndan üretilmifltir. Örne¤in,  Akdeniz Belediyesi
taraf›ndan 1997 y›l›nda “Karaduvar Plan›”, 1998 y›l›nda “Koruma Plan›” ve
“Merkez Revizyon Plan›”, Yeniflehir Belediyesi taraf›ndan 1995 y›l›nda “Bat›
Kesimi Revizyon Plan›” haz›rlan›rken, Toroslar Belediyesi taraf›ndan 1997
y›l›nda otoyol güzergah›n›n de¤iflmesinden kaynaklanan bir revizyon plan›
haz›rlanm›flt›r.

1985 sonras›nda niceliksel olarak pek çok plan üretilmifl olmas›na ra¤men
bu planlara müdahale edildi¤i ve planlarda çeflitli niteliklerde de¤ifliklikler
yap›lmaya çal›fl›ld›¤› görülmektedir. Örne¤in, 1987 y›l›ndan bafllamak üzere
1993 y›l›na kadar özellikle Yeniflehir Bölgesi’nde çok say›da mevzi imar plan›
onand›¤› görülmektedir. bu alanlarda kifliler, bireysel ya da birlikte, kendi
faydalar›n› sa¤lamaya çal›flt›¤›n› görüyoruz. Henüz 1985 y›l›nda onanm›fl ve
yürürlü¤e girmifl olan Bat› Kesimi ‹mar Plan› d›fl›nda, bu plan s›n›r›na komflu
alanlarda mevzi planlar yoluyla geliflmeler gerçekleflmeye bafllam›flt›r.
 (fiekil 10).

fiekil 10: 1986 ve 2003 y›llar› aras›nda Mersin’de onanm›fl olan planlar. Sar› alanlar, kent içinde
alt-bölge düzeyindeki imar planlar› ve revizyonlar›, k›rm›z› alanlar imar ›slah planlar›, yeflil
alanlar ise mevzi planlar› göstermektedir (Kaynak: Ünlü, 2006).
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Di¤er yandan, ‹ller Bankas› Plan›’n›n çözüme kavuflturmay› baflaramad›¤›
hisseli parselasyon yoluyla oluflmufl kentsel yaflam alanlar›nda ayn› dönemlerde
h›zl› ve seri bir flekilde imar ›slah planlar› üretilmeye bafllanm›flt›r. Bunlar daha
çok kentin kuzeyindeki Toroslar Bölgesi’nde ve Akdeniz Bölgesi’nin do¤usunda
yo¤unlaflmaktad›r. Yeniflehir’deki hisseli parselasyon alanlar›n›n ise genele
fazla yay›lmad›¤› görülmektedir. Bununla birlikte, Yeniflehir’deki hisseli
parselasyon alanlar› ile Toroslar ve Akdeniz’deki  hisseli parselasyon alanlar›
birbirinden niteliksel olarak farkl›laflmaktad›r.

Mevzi planlar ve imar ›slah planlar›n›n yan› s›ra 1985 sonras›nda Mersin’de
yo¤un bir flekilde (ortalama 3.5 günde bir) plan de¤iflikli¤i yap›ld›¤› görülmektedir.
Bunlar, kentsel mekan›n morfolojik, mekânsal, ifllevsel özelliklerinin de¤iflmesine
neden olmufltur. Özellikle kentsel biçimin de¤iflmesine neden olan plan
de¤ifliklikleri önemli sonuçlar› ortaya ç›karmaktad›r. Kentsel biçimin -bu tipler
içinde de bina yüksekliklerinin- de¤iflti¤i plan de¤iflikliklerinde niceliksel
birikimin niteliksel dönüflüme u¤rad›¤› aç›k bir flekilde görülmektedir. Bu
örneklerde (bina yükseklikleri, yap› düzeni, çekme mesafelerinin de¤ifltirildi¤i
örneklerde) öncelikle tek parsel ölçe¤inde bir de¤ifliklik gündeme gelmektedir.
Tek parseldeki oluflum genellikle çevresindeki yap›laflman›n özelliklerine
uyumsuz bir flekilde ortaya ç›kmaktad›r. Daha sonraki aflamada bu oluflum
di¤erleri için örnek oluflturmakta, yeni de¤iflikliklerin yolu aç›lmaktad›r.
 (fiekil 11).

fiekil 11: Kentsel Biçim Üzerinde Dönüflüme Neden Olan Plan De¤ifliklikleri. Bu tip plan
de¤iflikliklerinde niceliksel birikimin niteliksel dönüflüm oluflturdu¤u gözlenebilmektedir (Kaynak:
Ünlü, 2006).

Burada aktör olarak arsa sahibi, müteahhit, planc› ve mimar bulunmaktad›r. bu
aktörlere plan de¤iflikliklerini onaylayan yetkili kurumlar› da dahil etmek
mümkündür. Bu aktörlerden biri olmazsa böyle bir dönüflümün gerçekleflmesi
olanakl› de¤ildir. Dolay›s›yla, mimarlar›n ve planc›lar›n da içinde oldu¤u mikro-
ittifaklar oluflmaya bafll›yor. Bu kapsamda, ilgili meslekler olarak planc›lar›n
ve mimarlar›n mesleki uygulamalar›n› ve karfl›l›kl› iliflkilerini düflünmeleri ve
sorgulamalar› gerekiyor.
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Di¤er yandan, ‹ller Bankas› Plan›’n›n çözüme kavuflturmay› baflaramad›¤›
hisseli parselasyon yoluyla oluflmufl kentsel yaflam alanlar›nda ayn› dönemlerde
h›zl› ve seri bir flekilde imar ›slah planlar› üretilmeye bafllanm›flt›r. Bunlar daha
çok kentin kuzeyindeki Toroslar Bölgesi’nde ve Akdeniz Bölgesi’nin do¤usunda
yo¤unlaflmaktad›r. Yeniflehir’deki hisseli parselasyon alanlar›n›n ise genele
fazla yay›lmad›¤› görülmektedir. Bununla birlikte, Yeniflehir’deki hisseli
parselasyon alanlar› ile Toroslar ve Akdeniz’deki  hisseli parselasyon alanlar›
birbirinden niteliksel olarak farkl›laflmaktad›r.

Mevzi planlar ve imar ›slah planlar›n›n yan› s›ra 1985 sonras›nda Mersin’de
yo¤un bir flekilde (ortalama 3.5 günde bir) plan de¤iflikli¤i yap›ld›¤› görülmektedir.
Bunlar, kentsel mekan›n morfolojik, mekânsal, ifllevsel özelliklerinin de¤iflmesine
neden olmufltur. Özellikle kentsel biçimin de¤iflmesine neden olan plan
de¤ifliklikleri önemli sonuçlar› ortaya ç›karmaktad›r. Kentsel biçimin -bu tipler
içinde de bina yüksekliklerinin- de¤iflti¤i plan de¤iflikliklerinde niceliksel
birikimin niteliksel dönüflüme u¤rad›¤› aç›k bir flekilde görülmektedir. Bu
örneklerde (bina yükseklikleri, yap› düzeni, çekme mesafelerinin de¤ifltirildi¤i
örneklerde) öncelikle tek parsel ölçe¤inde bir de¤ifliklik gündeme gelmektedir.
Tek parseldeki oluflum genellikle çevresindeki yap›laflman›n özelliklerine
uyumsuz bir flekilde ortaya ç›kmaktad›r. Daha sonraki aflamada bu oluflum
di¤erleri için örnek oluflturmakta, yeni de¤iflikliklerin yolu aç›lmaktad›r.
 (fiekil 11).

Mikro-ittifaklarla, parsel düzeyinde bafllayan ve tüm yol boyunca devam
eden bu tür dönüflümler, en somut biçimiyle Cengiz Topel Caddesi’nde
görülmektedir. Cengiz Topel Caddesi, Jansen plan›ndan günümüze kadar uzanan
caddelerden biri. Jansen plan›nda bu cadde yaya yolu olarak tasarlanm›fl
olmas›na ra¤men, bugün kent merkezinin önemli tafl›t yollar›ndan bir tanesi.
Cengiz Topel Caddesi, ayn› zamanda kent merkezinde önemli yollardan biri
olmas› ve ‹ller Bankas› Plan› koflullar›n›n halen günümüzde de geçerli oldu¤u
yerlerden olmas› nedeniyle de önem kazanmaktad›r. Bu anlamda, geçmiflten
günümüze kadar yaflanan de¤iflimler sonucunda özellikle Cengiz Topel
Caddesi’ne cepheli parsellerin geliflme biçimi aç›k bir flekilde görülmektedir
(fiekil 12).

fiekil 12: Cengiz Topel Caddesi boyunca parsellerde geçmiflten günümüze gerçekleflen
yap›laflma
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Di¤er bir plan de¤iflikli¤i tipi de yap› adalar›n›n birlefltirilmesi yoluyla
kentsel yerleflim biçiminin de¤iflmesine neden olan de¤iflikliklerdir.  ‹mar
planlar›ndaki yap› adalar› daha çok parsel baz›nda, parsel baz›ndaki yap›laflmaya
yönelik haz›rland›¤› için, bunlar örne¤in site türü yap›laflmalara, toplu konut
türü yap›laflmalara olanak vermedi¤inden, bunlar›n zamanla dönüfltü¤ü, özellikle
Yeniflehir bölgesinde bunun s›k bir flekilde gündeme geldi¤i görülmektedir.

Yap› adalar›n›n kullan›mlar› aynen korunmakta, yap› adalar›n›n aras›nda
kalan yollar ayn› miktarda kamuya terk edilmektedir. Di¤er bir anlat›mla, plan
de¤ifliklik s›n›r› içindeki farkl› kullan›mlar›n toplam› de¤iflmemekte, kullan›mlar
alansal büyüklük olarak korunmaktad›r. Bu tip de¤ifliklikler, imar planlar›n›n
kentsel mekân üretmede yetersizliklerini ortaya ç›karmaktad›r. Böylece parsele
dayal› bireysel yap›laflmadan yap› adas›na dayal› birlikte yap›laflmaya
geçilmektedir. Bu anlamda, bu tip plan de¤ifliklikleri yap›laflmaya iliflkin anlay›fl›
da de¤ifltirmektedir (flekil 13).

fiekil 13: Yap› adas› biçimlerinde de¤iflikli¤e neden olan plan de¤ifliklikleri.

SONUÇ

Bu yaz› kapsam›nda, Mersin’de kentsel mekân›n biçimlendirilme süreci,
Türkiye planlama sisteminde bu süreci yöneten araçlar olan imar planlar›
üzerinden de¤erlendirilmifltir. Di¤er yandan, de¤erlendirmenin merkezinde,
kentsel mekan›n üretilmesi ve biçimlendirilmesi süreçlerinde temel alanlar
olarak nitelendirilen yasal alan, sosyo-politik alan ve sürece iliflkin alan
aras›ndaki iliflki ve etkileflim göz önünde bulundurulmufltur. Yaklafl›k iki
yüzy›ll›k süreçte, bu alanlar›n etkilefliminin ülkedeki di¤er kentlerden farkl›
bir sonucu ortaya ç›karmad›¤› görülmektedir.

Yasal alanda, imar planlar›n›n dura¤an yap›s› kentsel mekan› niceliksel
olarak üretmek ve denetlemekten öteye gidememektedir. Bu üretim sürecinde,
imar planlar›n›n temel denetim nesnesi parsel olmaktad›r. Tek parsel, -niceliksel
olarak denetlenebilirli¤i yüksek oldu¤undan- hem planlama sürecinde hem de
plan uygulama sürecinde üretilmesi gereken temel birim haline gelmektedir.
Parsele dayal› anlay›fl, parsellerin birleflmesiyle yap› adalar›n›n oluflmas›n›
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sa¤larken, önemli olan inflaat haklar›n›n nas›l da¤›t›ld›¤› olmaktad›r. Bu anlamda,
imar planlar›n›n üretilmesi sürecinde öncelikli olan kentsel mekân oluflturmak
de¤il, inflaat haklar›n›n da¤›t›lmas›, parsellere inflaat ruhsat› verilebilmesidir
(Ünlü, 2006).

Sürece iliflki alanda planlar›n üretilmesi ve bu süreç içinde aktörlerin
iliflkilerini de teknik bir eylem olarak tan›mlamaktad›r. Bu teknik içerik süreç
içinde aktörler/meslekler aras› kopukluklar›n oluflmas›na da neden olabilmektedir.
Planlar›n, gelecekte bir an›n donduruldu¤u belgeler olarak sunduklar› dura¤anl›k
sürecin iflleyiflinde de devam etmekte, planlar›n üretim süreçlerinde kat›l›m
mekanizmalar› teknik boyutuyla gündeme gelmektedir. Burada kat›l›m ço¤unlukla
planlar haz›rland›ktan sonra süreçte yer almayan aktörleri bilgilendirme
toplant›lar› biçiminde gerçekleflmektedir. Böylece, planlar›n tüm toplum
kesimlerince benimsenme düzeyi azalmakta ve planlar teknik birer belge
olmaktan öteye gidememektedir. Bu süreçle belediyeler düzeyinde s›kl›kla
karfl›lafl›lmaktad›r, ancak son dönemde özellikle Mersin-Karaman 1/100000
ölçekli Çevre Düzeni Plan›’n›n haz›rlanmas› sürecinde benzer bir yaklafl›m
Çevre ve Orman Bakanl›¤› taraf›ndan da gelifltirilmifltir

Bürokratikleflmenin hakim oldu¤u süreçte kat›l›m olanaklar›
de¤erlendirilememekte, kat›l›m ço¤unlukla ask› süresi ile k›s›tl› tutulmakta ya
da yarg›sal denetim ile dolayl› olarak sürecin d›fl›ndan dava açma yoluyla
sa¤lanmaktad›r.

Sosyo-politik alanda, sürecin teknik bir flekilde ifllemesi, süreçte yer alan
aktörlerin birbirinden ba¤›ms›z ve kopuk bir flekilde davranmas› sonucunu da
beraberinde getirmektedir. Kentsel yap›l› çevreyle ilgili bir öneri, planc›lar ya
da mimarlar taraf›ndan ilgili yönetime sunulmakta, öneri, yönetimde çal›flan
meslek uzmanlar› taraf›ndan de¤erlendirilmekte, belediye meclislerinde
tart›fl›lmakta, de¤erlendirme sonras› kabul edilen öneri ask›ya ç›kar›lmakta ve
halk›n bilgisine sunulmaktad›r. Tüm bunlar›n sonucunda, öneri kabul edilmekte
ya da reddedilmektedir. Bu süreçte, tüm aktörler birbirinden ba¤›ms›z ve ayr›
bir flekilde kendilerine tan›nm›fl s›n›rlar içinde davranmaktad›rlar. Sürecin
iflleyifli, aktörlerin bireysel olarak davran›fl gelifltirmelerini özendirmekte,
sonuçta kentsel yap›l› çevre bireysel eylemler ile biçimlendirilmektedir. Bireysel
eylemler beraberinde flehircili¤in bireyselleflmesini getirmektedir.

Özetle, ülkede egemen olan kentsel mekan üretme ve biçimlendirme
anlay›fllar›n›n neden oldu¤u sorunlar “parsele dayal› anlay›fl”, “bireysel eylemler”
ve süreçte bürokratikleflme” olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bu sorunlar›n hakim
oldu¤u sistemin iflleyifli sonucunda Mersin örne¤inde de gözlendi¤i gibi kentler
ço¤unlukla birbirinden farkl› olmayan, kendine özgülü¤ünü kaybeden birer
yap› y›¤›n› haline gelmektedir.

Mersin’in kentsel geliflme süreci de ortaya koymufltur ki, plans›z dönemde
kentsel mekan üreterek, özellikle kentin kendine özgü özelliklerini ortaya
ç›karan mekansal pratikler, kent kimli¤i ve karakterinin güçlenmesini sa¤lam›flt›r.
Di¤er bir deyiflle, kentsel mekana nitelik kazand›rm›flt›r. Oysa, özellikle planl›
dönem içinde, yirminci yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan itibaren Mersin kentinde
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yaflanan de¤iflim, kent kimli¤ini olumsuz etkilemifl ve giderek Mersin’in kendine
özgü özelliklerin silikleflmesine neden olmufltur.

Mersin’in kentsel geliflmesinin ortaya koydu¤u gibi, plan kararlar›n›n yerin
özelliklerine göre üretilmesini ve uygulanmas›n› sa¤layacak, kentsel yap›l›
çevredeki de¤iflikliklerin yönlendirilmesine olanak tan›yacak ayr› bir çerçeve
çizilmesine gereksinim duyulmaktad›r. Bu kapsamda, oluflacak niteliksel bir
çerçeve için baz› temel kabullerde bulunmak gerekmektedir. Bu çal›flmada,
Türkiye planlama ve flehircilik süreçlerini niteliksel aray›fla yöneltebilecek
temel kabuller en genel anlamda flöyle tan›mlanmaktad›r:

-‹yi tasarlanm›fl bir süreç ve iyi tasarlanm›fl bir kentsel çevre herkes için
gereklidir. Son y›llarda gündeme s›kl›kla geldi¤i flekliyle, nitelikli kentsel
çevreler salt kentsel dönüflüm yap›lacak alanlar için de¤il, ayn› zamanda, belki
daha önemli bir flekilde yeni oluflacak kentsel alanlar için de gereklidir.

-Nitelikli kentsel çevre üretilmesi, meslek alanlar›n› imar planlar›yla
s›n›rland›rmayan farkl› uzmanl›k alanlar›n› da planlama ve flehircilik süreçlerine
katabilecek, becerilerini bu yönde gelifltirebilecek planc›larla olanakl› olabilecektir.

-Mekanlar kendine özgü yap›lar›yla birbirinden farkl›laflmaktad›r ve
özgünlükleri içinde her yer birbirinden farkl› flekilde ele al›nmak zorundad›r.
Yerden ve ba¤lamdan kopar›lm›fl tektipleflmifl planlar kentsel mekana nitelik
kazand›rmaktan uzakt›r.

Bu anlamda, yasal alanda, alana yönelik denetimin ve alana özgülü¤ün,
sosyo-politik alanda eflgüdümlü eylemlerin, sürece iliflki alanda ise devingen
kademelenme ve gözden geçirme süreçlerinin gelifltirilmesi, bir yandan üç
temel alan aras›ndaki ve bu alanlar ile kentsel mekan aras›ndaki iletiflim ve
etkileflimin dinamik bir flekilde sürdürülmesini sa¤larken, di¤er yandan kentsel
mekan›n nitelik kazanmas›n› sa¤layacakt›r.
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KENT SORUNLARI VE MERS‹N GÜNEfi KENT  PROJES‹
Doç. Dr. Çetin GÖKSU, ODTÜ

ÖZET

 Mersin, Türkiye’de Günefl Kent  olmaya en uygun kentlerimizden birisidir.
Güneflle ilgili sanayi, Günefle duyarl› sivil toplum örgütleri, üniversitenin
varl›¤›, Mersinin Günefl enerjili planlamas› için önemli birikimlerdir. Mersin
Yönetimi, bu f›rsat› iyi de¤erlendirmeli, dünyada da h›zla geliflen, Günefl
Kentler projesini bafllatmal›d›r.

Bilindi¤i gibi, Dünya ve Türkiye h›zla kirleniyor. Bu kirlenmenin sonucu
olarak ortaya ç›kan küresel ›s›nmaya karfl›n, bütün ülkeler ciddi önlemler al›yor.
Türkiye de Kyoto Protokolünü gecikmeli de olsa imzalayarak iyi bir bafllang›ç
yapm›flt›r.  Ancak, protokol imzalamak yeterli de¤ildir, dünyada bafllat›lan bu
küresel çabaya daha etkin önlemlerle kat›lmam›z gerekmektedir.

Mersinde, Türkiye’nin birçok kentinde oldu¤u gibi, önemli bir çevre kirlili¤i
vard›r. Bu kirliliklerin bafl›nda, kullan›lan fosil yak›tlar›n oluflturdu¤u hava
kirlili¤idir. Hava kirlili¤inin artmas›, kentte yaflayanlar› olumsuz etkilemekte,
birçok hastal›¤›n oluflmas›na sebep olmaktad›r. Di¤er taraftan, hava kirlili¤i ile
birlikte emisyon oranlar› artmakta, kentin lokal iklimi de¤ifltirmekte, kentin
›s›s›, yaz aylar›nda daha çok artmaktad›r. Küresel ›s›nman›n bir sonucu olarak,
Mersinde son iki y›lda yaz aylar›nda giderek artan bir s›cakl›k hakim olmufltur.
Bu s›cakl›k art›fl› ve yayg›n kirlenme nedeniyle, kentte yaflam kalitesi h›zla
düflmekte, yaflamsal sorun haline gelmektedir. Giderek dayan›lmaz hale gelen
kentin yeniden planlanarak, ekolojik ve günefl enerjili hale getirilmesi zorunlulu¤u
vard›r.

Kent sorunlar›n› tart›flan kentin, bir nolu sorunu, çevre kirlenmesi ve yaflam
kalitesinin h›zla düflmesidir.  Yaflam›n tehlikede oldu¤u bir zamanda ve yerde,
di¤er sorunlarla u¤raflmak öncelikli de¤ildir. Bu nedenle, “küresel ›s›nma”
kentin sorunlar›n›n oda¤›nda de¤erlendirilmelidir. Bildiride, kent için önerilen
Günefl-Kent Modeli’nin planlama ilkeleri, mimari yaklafl›mlar›, ekolojik
özellikleri ve somut do¤al enerji projeleri gelifltirilerek, çevre kirlenmesini
önleyici bir model olarak sunulmaktad›r.   Sitenin varl›¤›, Mersin’in Günefl
enerjili planlamas› için önemli birikimlerdir.Mersin halk›, bu f›rsat› iyi
de¤erlendirmeli, dünyada h›zla geliflen  ekolojik, günefl enerjili “Günefl Kentler”
projesini Mersin’de bafllatmal›d›r.

KENT SORUNLARI  VE MERS‹N GÜNEfi KENT  PROJES‹

ÖNER‹

Mersin kentinin sahip oldu¤u özellikler ve Türkiye içindeki özel konumu
nedeniyle, “Günefl Kent” olabilme potansiyeli en yüksek kentlerin bafl›nda
gelmektedir. Bu özgün durumunu dikkate alarak, Türkiye’nin ilk GÜNEfi
KENT‹ planlanarak bafllat›lmal›d›r.
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GEREKÇE

Mersin h›zla geliflen bir kentimizdir. Bir liman ve sahil  kenti olmas›, ticaret
ve turizm aç›s›ndan ona ayr›cal›klar sa¤lar, yaflam düzeyini gelifltirir yükselmekte,
buna karfl›l›k yaflam kalitesi giderek düflmektedir. Kentteki “hava kirlenmesinin
art›fl›, çarp›k yap›laflma, kalitesiz çevreler, do¤a ve kültür tahribat›” giderek
yay›lmaktad›r. Bu negatif geliflmenin ilerde yarataca¤› ve geriye dönüflsüz
tahribat düflünülerek, konuya derhal müdahale edilme gere¤i vard›r. Bu
müdahalenin, birçok yolu ve yöntemi vard›r. Ancak, Mersin gibi, Türkiye için
çok büyük önemi olan bir kentte, s›radan  müdahaleler yeterli olamaz. Ulusal
ve uluslar aras›, hatta daha ileri düzeyde bir yaklafl›m gere¤i vard›r. GÜNEfi-
KENT (1) bu kaliteleri içeren en geliflmifl kent planlama modeli olarak dikkate
al›nmal›d›r.

Neden Günefl Kent?

• Kirlenen kentlere karfl›  ortak çözümler üretmek: H›zl› büyümenin getirdi¤i
bask›n›n giderek artmas› karfl›s›nda, hem ciddi ve hem de etkili önlemler gerekir.
Bu etkili önlemlerin, s›n›rl› ve dar kapsaml› de¤il,  uluslararas› düzeyde ve
kalitede olmas›, insanl›¤›n yaratt›¤› ortak bilgi birikiminden yararlan›lmas›,
baflar›l› uygulamalar için gereklidir. Uluslararas› düzeyde, Günefl-kentler modeli,
bugüne kadar bulunan en etkili yöntemdir.

• Temiz ve kaliteli kentler için Günefl önemli bir faktördür: Özellikle Çevre
kirlenmesine karfl› en etkili yöntem (Rio zirvesinde kabul edildi¤i gibi), Temiz
enerjili, yani, Günefl odakl› “enerji sistemlerine” gitmektir. Nitekim, Günefl
teknolojileri h›zla geliflmekte, uygulamalar bütün dünyada, h›zla yay›lmakta,
flehircilik alan›nda baflar›l› uygulamalar yap›lmaktad›r. Sa¤l›kl›, temiz ve yüksek
kaliteli çevreler, Günefl enerjisi uygulamalar›yla baflar›lmaktad›r (2)

• Do¤adaki bütün kirlilikleri  Günefl temizler: Baflta kentler ve çevresi olmak
üzere, do¤a sürekli kirlenmekte ve do¤adaki kirlenme,Güneflin gücüyle yarat›lan,
enerji ve madde dönüflümleri sayesinde do¤al olarak temizlenmektedir. Bu
do¤al dönüflüm sistemlerine benzer sistemler, kentlerde oluflturuldu¤u takdirde,
kentlerin de do¤al yoldan temizlenmesi mümkün olabilmektedir.

• Kentlerdeki kirlenmenin oda¤›nda kullan›lan kirli enerji türleri vard›r:
Kentlerdeki kirlenmenin ve kalitesizli¤in (yüzde seksen oranlar›nda) ana nedeni,
bugün yayg›n olarak kullan›lan, fosil kökenli kirli enerji türleridir. Kentlerde
kirli enerji türleri yerine, Günefl odakl›, temiz, sa¤l›kl›, do¤al enerji türlerine
geçifl, kent kirlenmesini, çok yüksek oranlarda azaltabilecek etkili bir yöntemdir.

• D›fla ba¤›ml›l›¤›n azalt›lmas›nda Günefl enerjisi önemli bir faktördür:

Kent ekonomilerinin geliflmesinde, yeni ifl olanaklar›n›n yarat›lmas›nda,
kentin d›fla ba¤›ml›l›¤›n›n azalt›lmas›nda, enerji çok önemli bir yer tutmaktad›r.
Antalya gibi, Günefl aç›s›ndan çok zengin bir bölgede, güneflten azam› ölçülerde
yararlanmak, hem ülkenin ve kentin d›fla ba¤›ml›l›¤›n› azaltacak, ekonomiyi
canland›racak, hem de sa¤l›kl› ve temiz yaflam çevreleri oluflturacak en etkili
yaklafl›m biçimidir.
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• Günefl-Kent, Do¤al enerjiler ve do¤al dönüflüm sistemleri oluflturdu¤u
için, bugün dünyan›n, en temiz, en ekolojik, en do¤al ve en çevresel kent
modelidir. Kirli ve yapay “Modern-Kent’e karfl›, insanl›k taraf›ndan gelifltirilen
en ileri kent modelidir. Bir kent daha ne isteyebilir ki?

Günefl-Kent Nedir?

Günefl-Kent, Enerjisini ve güçünü Güneflten alan, Günefl enerjisini her
alanda kullanmay› amaçlayan, en geliflmifl, en ideal ve en ça¤dafl bir “Kent
Planlama Modelidir’. Bugün dünyada yüzlerce kent, Günefl Kent olabilmek
için büyük bir çaban›n ve yar›fl›n içine girmifltir. Baflta Avrupa olmak üzere,
özellikle geliflmifl ülkeler, yüzlerce, binlerce “Günefl Enerjisi Projesi’ bafllatm›fllar,
uygulam›fllar, bu uygulamalarda elde edilen yüksek baflar›lar nedeniyle,
çal›flmalar› h›zland›rm›fllard›r. Bugün AB’de Günefl enerjisi konusunda “üçüncü
evre” bafllat›lm›flt›r. AB ülkelerinde hedef  % 20 enerji üretimidir.

Neden Mersin?

• Günefl Kent Projesinin  Mersin için ayr› bir önemi ve ayr›cal›¤› vard›r.
Türkiye’nin, Günefl enerjisi aç›s›ndan en yüksek de¤erlerine sahiptir. Birim
alana düflen Günefl enerjisi miktar› çok yüksektir. Bu de¤er, Günefl enerjili
kentler kurmaya çal›flan, Orta ve Kuzey Avrupa ülkelerinden ve benzeri
kentlerden en az iki kat›, yer yer üç kat› kadard›r.  Bu yüksek enerji potansiyeli,
daha baflar›l› sistemler kurmak için son derece  stratejik önemdedir.

Mersin Türkiye’nin önemli  bir turizm merkezi olmaya adayd›r. Nedeni,
Türkiye’de güzel bir do¤aya, zengin bir tarihe ve yüksek Günefl de¤erlerine
sahip olmas›ndand›r. Ancak bu de¤erler, h›zla y›pranmakta, bozulmakta ve
giderek yok olmaktad›r. Bu geliflmeler karfl›s›nda, cazibesini kaybetme sorunu
ile karfl› karfl›yad›r. Ciddi ve kapsaml› müdahale gere¤i do¤mufltur.

• Mersin, Günefl enerjili do¤al sistemlere geçti¤inde, Turizm aç›s›ndan
de¤eri çok daha yükselecek, ekonomisi daha da geliflecek ve e¤er kaliteli
projeler gelifltirebilirse, Dünyan›n en ilginç ve en cazip kenti olabilecektir.

Nas›l Bafllamal›, Ne Yapmal›?

• Günefl- Kent Modelinin bafllat›labilmesi için, yap›lmas› gereken ilk fley,
kent yöneticileri, sivil toplum örgütleri ile toplant›lar› yapmakt›r. Bu bilgilendirme
toplant›lar›ndan amaç, konunun bütün yönleriyle tart›fl›lmas›, ilgili gruplar›n
görüfllerinin saptanmas›, proje için “ortak bir ak›l” gelifltirilmesidir.

• Meslek Odalar›n›n katk›s›: Ön haz›rl›k çal›flmalar›nda, Belediyelere ve
Sivil Toplum Örgütlerine ve özellikle meslek odalar›na, konunun tart›fl›lmas›
ve fikirlerin gelifltirilmesinde öncülük etmeleri, gerekli ortam›n haz›rlanmas›nda
katk›lar› öncelikle düflünülmelidir. Üniversite ile birlikte, özellikle Mimarl›k,
fiehir Planlama, Makine, Elektrik, ‹nflaat ve Peysaj odalar›n›n önderli¤inde

49


