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Özet
Bu araþtýrmanýn amacý, Kýrýkkale kentinde geleceðe dönük açýk-yeþil alan sistemi
plânlama ilkelerinin sürdürülebilir kentsel geliþme potansiyel ve dinamikleri açýsýndan
kestirilmesidir. Bu kestirimler, Kýrýkkale kentine yönelik hazýrlanan 1/1.000 ölçekli
uygulama imar plâný ve raporu ile alan tespit çalýþmalarýndan elde edilen niceliksel
verilere dayandýrýlmýþtýr. Araþtýrma sonunda, Kýrýkkale kentinin mevcut açýk-yeþil alan
verilerinin niceliksel açýdan yetersiz olduðu, kent formu bütününde dengesiz mekânsal
daðýlým gösterdiði ve sürdürülebilir kentsel geliþme dinamikleri açýsýndan etkin
kullanýlmadýðý belirlenmiþtir. Bu tespitlere dayalý olarak, sürdürülebilir kentsel geliþme
açýsýndan geleceðe dönük açýk-yeþil alan sistemi kurgusuna iliþkin bir dizi öneriler
tanýmlanmýþtýr.
Anahtar Kelimeler: Açýk-yeþil alanlar, Kýrýkkale, sürdürülebilir kentsel geliþme.
The Role of Open-Green Areas in Sustainable
Urban Development “The Case of Kýrýkkale, Turkey”
Abstract
The aim of this study is to estimate the planning principles of the urban open-green
area system in Kýrýkkale for the future according to the potentials and dynamics of
sustainable urban development. These estimations are based on the quantitative data
obtained from Kýrýkkale city's 1/1.000 scale development plans along with reports and
field surveys. The result of this study stated that the existing open-green areas in
Kýrýkkale are far from satisfactory according to the quantity, and the spatial dispersion of
urban open-green usages on the urban form is unbalanced and urban open-green areas
have not been evaluated effectively according to the potentials and dynamics of
sustainable urban development. By using findings, some suggestions relating with urban
open-green system to the future are defined in terms of the sustainable urban
development.
Keywords: Open-green areas, Kýrýkkale, sustainable urban development.

GÝRÝÞ
Geleceðe dönük kentsel geliþme ya da evrim
sürecinde, kentsel üretim-tüketim ve atýk zinciri
dengesinin çevresel kaynaklar üzerindeki etkileri
olarak tanýmlanabilecek ekolojik ayak izi olgusunun
gündeme gelmesi ile kentlerin yeniden yapýlandýrýlmasýnda ekolojik unsurlarýn etkin olduðu
plânlama arayýþlarýna dönük yaklaþýmlar tartýþýlmaya
baþlanmýþtýr. Bu tartýþmalarýn odak noktasýný,
Brundtland Raporu'nda (Anonymous 1987) öngörülen 'bugünün ihtiyaçlarýný, gelecek kuþaklarýn
kendi ihtiyaçlarýný karþýlayabilme olanaklarýndan
ödün vermeksizin karþýlamak' ilkesini temel alan
sürdürülebilirlik kavramý oluþturmaktadýr. Sürdürülebilirlik ilkesinin kentsel alanlara dönük hedefleri
irdelenirse; bireysel araç kullanýmýnýn azaltýlmasýndan, üretim-tüketim-atýk zinciri dengesi ya da
enerji sistemlerinde geri dönüþüm modellerinin
benimsenmesine, ekolojik ayak izlerinin azaltýlmasýndan doðal yaþama ortamlarýnýn korunNo: 60, 2006

masýna, kentsel þiddetin azaltýlmasý ve kentsel
sosyal-kültürel-ekonomik altyapý olanaklarýndan
kent nüfusunun sosyal adalet ilkesi kapsamýnda eþ
düzeyde faydalanmasýna dek uzanan bir dizi sosyal,
ekonomik ve çevresel bileþenlere dayandýðý
söylenebilir (Niemelä 1999, Van Diepen ve Voogd
2001, Naes 2001). Bu hedeflerin kentsel alanlar
üzerindeki mekânsal yansýmalarý; kentsel nüfusa
hizmet edecek saðlýklý ve yaþanabilir kentsel çevre ya
da mekânlarýn kurgulanmasý, sosyal ve kültürel
yaþam kalitesinin arttýrýlmasýna yönelik olarak
kentsel arazi kullaným düzeni ve kent formlarý
üzerinde ekolojik unsurlarýn etkin olmasýný
hedefleyen kentsel model arayýþlarý biçiminde
olmaktadýr (Breheny 1992, Haughton 1997, Frey
1999).
Bu araþtýrmanýn amacý, Kýrýkkale kenti mevcut
açýk-yeþil alan analiz bulgularýna dayanýlarak (Özcan
2000), kentsel arazi kullaným düzeni ve kent formu
üzerinde açýk-yeþil alan kullanýmlarýný etkin kýlacak
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ve sürdürülebilirlik odaklý kentsel geliþme modelini
biçimlendirecek açýk-yeþil alan sisteminin ilkelerinin ve mekânsal kurgusunun tanýmlanmasýdýr.
Bu araþtýrmada Kýrýkkale kentinin seçilmesinin
nedeni; geleceðe dönük sosyal-kültürel-ekonomik
gereksinimler ve mekânsal geliþmeler öngörülmeden, otonom sanayi yatýrým kararlarý ile kurulan
ve hýzlý kentleþme-sanayileþme sürecinde aþýrý nüfus
artýþý ile karþý karþýya kalan bir Orta Anadolu kenti
olmasýndan öte; Makine Kimya Endüstrisi Kurumu
Silah Fabrikalarý (MKEK), Orta Anadolu Petrol
Rafinerisi, Organize Sanayi Bölgesi, ve Serbest
Bölge, Kýrýkkale Üniversitesi ve Yeþil Vadi TurizmRekreasyon Alaný Projesi gibi ülkesel-bölgesel
ölçekte çok amaçlý yatýrýmlarýn varlýðý ve Ankara
Metropoliten Alaný art bölgesine yakýn konumu ile
Kýrýkkale kentinin yakýn gelecekte kentsel
geliþmelere son derece açýk bir yerleþme potansiyeline sahip olmasýdýr.
MATERYAL VE METOT
Yeni binyýlda kentsel yerleþmelerin mekânsaliþlevsel kurgusu üzerine yapýlan araþtýrmalar, kentsel
arazi kullaným düzeni üzerinde açýk-yeþil alan
kullanýmlarýnýn etkin mekânsal-iþlevsel unsurlar
olarak deðerlendirildiði sürdürülebilir kentsel
geliþme modelleri üzerine odaklanmaktadýr
(Breheny 1992, Haughton 1997, Burgess 2000).
Sözkonusu kentsel geliþme modelleri irdelenirse, iki
farklý modelinin varlýðý görülür. Bu modellerden
'yeþil kent modeli' olarak tanýmlanan yaklaþýmda
temel hedef, kentsel arazi kullaným düzeni üzerinde
açýk-yeþil alanlarýn etkin olmasý üzerine odaklanmýþtýr. Buna göre; kentsel yerleþim alanlarý, açýkyeþil alan kullanýmlarý ile kuþatýlmýþ, sýnýrlý sosyalkültürel-ekonomik aktivite alanlarýna sahip,
ortalama 10-30.000 nüfus kapasiteli kendine yeterli
alt toplumsal üniteler olarak örgütlendirilmiþtir
(Frey 1999, Beatley 2000). Ýkinci bir geliþme modeli
olarak öne çýkan 'kompakt kent modeli' ise kentsel
enerji ve kaynak tüketiminin azaltýlmasýndan,
bireysel araç kullanýmýnýn sýnýrlandýrýlmasýna ve
yüksek yoðunluklu yapýlaþma kararlarýna dek
uzanan kentsel üretim, tüketim ve daðýtým
organizasyonlarýna yönelik bir dizi hedeflere
dayanmaktadýr. Buna göre, 'kompakt kent modeli';
karýþýk arazi kullaným düzeni olarak adlandýrýlan,
kentsel arazi kullaným düzeninin harmanlandýðý ya
da iç içe geçtiði ve yüksek yoðunluklu yapýlaþma
kararlarý ile kentsel topraklarýn en uygun
kullanýmýnýn hedeflendiði, tek ya da çok odaklý
toplu kentsel geliþme modeli olarak tanýmlanabilir
(Haughton ve Hunter 1994, Frey 1999, Burgess
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2000).
Sözkonusu kent modellerinin ortak mekânsaliþlevsel ilkeleri, geri dönüþüm sistemi kapsamýnda
kentsel üretim-tüketim-atýk zinciri dengesinin
korunmasýna,
kentsel/kýrsal
doðal
yaþama
ortamlarýnýn rasyonel kullanýmlarýný saðlayacak
kentsel ve bölgesel ölçekli açýk-yeþil alan sistemleri
kurulmasýna ve kentsel arazi kullaným düzeni
üzerinde ekolojik unsurlarýn etkin olmasýna yönelik
plânlama yaklaþýmlarý olarak söylenebilir (Botkin ve
Beveridge 1997, Hourihan 2000, Jim 2004).
Bu çerçevede, Türkiye'nin ülkesel ve bölgesel
ölçekli askeri-stratejik sanayi yatýrýmlarýnýn
odaklandýðý Kýrýkkale kentinde, açýk-yeþil alan
kullanýmlarýnýn mekânsal-iþlevsel potansiyel ve
dinamiklerinin belirlenmesini hedefleyen bu
araþtýrmanýn, açýk-yeþil alan kullanýmlarýnýn kentsel
arazi kullaným düzeni üzerinde etkin kýlýnmasýna
yönelik sürdürülebilir kentsel geliþme stratejileri ve
planlama
yaklaþýmlarýna
katký
koyacaðý
düþünülmektedir.
Bu araþtýrmanýn materyali, Kýrýkkale kenti arazi
kullaným düzeninin mekânsal-iþlevsel unsurlarýndan biri olarak çocuk bahçelerinden kentsel parklara,
spor tesis alanlarýndan rekreasyon alanlarýna dek
uzanan bir dizi farklý iþlev ve mekânsal büyüklüðe
sahip kentsel açýk-yeþil alan kullanýmlarýdýr.
Araþtýrmada kentsel açýk-yeþil alanlar, kentsel
nüfusun kullaným yoðunluðu ve aktivite olanaklarý
açýsýndan, çocuk bahçeleri, kentsel parklar, spor tesis
alanlarý ve rekreasyon alanlarý aktif açýk-yeþil alanlar
aðaçlandýrma alanlarý, mezarlýklar ve koruma
bandlarý ise pasif açýk-yeþil alanlar olarak sýnýflandýrýlmýþtýr. Bu sýnýflandýrma kapsamda, kenti
oluþturan 25 mahalle ünitesinin mevcut açýk-yeþil
alan varlýðý, kiþi baþýna düþen deðerler açýsýndan
irdelenerek, açýk-yeþil alan kullanýmlarýnýn mekânsal daðýlýmý ve gerçekleþme düzeyi belirlenmiþ
ve geleceðe dönük sürdürülebilir kentsel geliþme
stratejileri açýsýndan tartýþýlmýþtýr (Þekil 1).
Araþtýrmanýn yöntem kurgusu, Kýrýkkale kenti
1/1.000 ölçekli uygulama imar plâný ve raporunda
öngörülen açýk-yeþil alan kararlarý ile alan tespit
çalýþmalarýndan elde edilen açýk- yeþil alanlara iliþkin
niceliksel verilerin açýk-yeþil sistemi kurgusuna
dönük olarak irdelenmesine dayanmaktadýr. Elde
edilen bulgular, sürdürülebilir kentsel geliþme
potansiyelleri açýsýndan Avrupa Birliði kentlerindeki
açýk-yeþil alan verileri ile karþýlaþtýrýlmýþtýr (Þekil 2).
Bu karþýlaþtýrma, gelecekteki kentsel açýk-yeþil alan
sisteminin mekânsal-iþlevsel kurgusuna yönelik
geliþme stratejilerinin belirlenmesi açýsýndan
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önemlidir.
Bu yöntem kurgusu kapsamýnda; Kýrýkkale kenti
1/1.000 ve 1/10.000 ölçekli hâlihazýr harita ve imar
plânlarý kullanýlarak, mahalle üniteleri düzeyinde
yapýlan ölçümlerden elde edilen niceliksel veriler ve
üretilen analitik haritalara dayalý olarak, geleceðe
dönük açýk-yeþil alan sisteminin olasý geliþme
potansiyel, dinamik ve eþiklerinin kestirilebileceði
düþünülmektedir.
BULGULAR
Günümüzde 200.000'i aþan nüfusu ile Türkiye'nin en önemli askeri ve stratejik sanayi
tesislerinden MKEK Silah Fabrikalarý ile Orta
Anadolu Petrol Rafinerisi gibi ülkesel ölçekte sanayi
yatýrýmlarýnýn konumlandýðý Kýrýkkale kentinin
mekânsal geliþimi, 1925 yýlýnda Ýmalât-ý Harbiye/Silah Sanayisi fabrikalarýnýn kurulmasý ile
baþlamýþtýr. Ancak, tarýmsal nitelikli bir kýrsal
yerleþme alanýnda, merkezi yönetim kararlarýyla
ivme kazandýrýlan sanayileþme sürecinin getirdiði
hýzlý büyüme ve kentleþme taleplerinin, kentsel
mekân organizasyonlarý üzerindeki yansýmalarý,
plânsýz kentsel geliþme, artan yapý yoðunluklarý ve
tüketilen çevresel deðerler biçiminde olmuþtur.
Bu süreçte, kentsel ve kýrsal nüfus taleplerine
maruz kalan kent, göçle gelen nüfusun sosyal ve
kültürel yaþam biçimi ikilemlerine baðlý olarak ne
tam anlamýyla kentleþmiþ ne de kýrsal yerleþme
kimliðinden kurtulabilmiþtir. Sanayi yatýrýmlarý ile
artan iþ potansiyellerinin sürüklediði bir çekim
merkezi olarak, artan göç ve kentleþme sürecinde,
kentin çevresini saran potansiyel açýk-yeþil alanlar
niteliðindeki bað-bahçe ya da tarýmsal üretim
alanlarý, yoðun yapýlaþma baskýsý ile hisseli bölüntüler ve kaçak yapýlaþmalar yoluyla hýzla tüketilmeye
baþlamýþtýr.
Bu geliþmelere yaklaþýk otuz yýl öncesine
tarihlenen imar plânlama ve uygulama çalýþmalarýnýn, mekânsal geliþme eðilim ve dinamikleri ile
kentsel nüfus stratejileri gibi geleceðe dönük
öngörülerinin yetersiz kalmasýnýn eklenmesi, kentin
çevresel kaynak potansiyellerinin yeniden deðerlendirilmesini ve kentsel açýk-yeþil alan sisteminin
kurulmasýna dönük plânlama kararlarýnýn üretilmesini zorunlu hale getirmiþtir.
Bu noktada temel konu, kurgulanacak kentsel
açýk-yeþil alan sisteminin sürdürülebilir kentsel
geliþme sürecindeki mekânsal-iþlevsel rolünün neler
olacaðýnýn belirlenmesidir. Bu açýdan, sürdürülebilirlik üzerine odaklanan kentsel arazi kullaným
düzeni ve kentsel form arayýþlarýnda kentsel açýkyeþil alan kullanýmlarýnýn mekânsal-iþlevsel rolü
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irdelenirse; farklý ve deðiþken iþlev alanlarý arasýnda
baðlantý-geçiþ saðlanmasý yoluyla kentsel açýk-yeþil
alan sistemine altyapý oluþturmasýndan, farklý
kentsel yoðunluk bölgelerinin tanýmlanmasýna,
kentsel nüfusu oluþturan farklý yaþ gruplarýnýn
sosyal ve psikolojik davranýþ biçimleri üzerinde
etkin olmasýndan, kentsel toplumun kendini tanýmasýna, demokratik katýlým ve uzlaþma sürecinde
etkin iþlev üstlenmesinden, kentsel þiddetin
azaltýlmasýna, kentsel ekolojik yaþam kalitesinin ve
koþullarýnýn arttýrýlmasýndan, yaþanabilir kentsel
mekânlarýn kurgulanmasýna dek uzanan farklý roller
sýralanabilir (Thompson 2002, Chiesura 2004,
Antrop 2004).
Bu kurumsal çerçeve içinde, Kýrýkkale kentinin
bugüne dair sorunsalý ve kentsel açýk-yeþil alan
kullanýmlarýna iliþkin analitik verilere dayalý olarak,
sürdürülebilir kentsel geliþme stratejileri kapsamýnda geleceðe dönük kentsel açýk-yeþil alan sistemi
kurgusunun potansiyel ve dinamikleri mekânsaliþlevsel açýdan niceliksel tespitler yoluyla araþtýrýlmýþtýr.
Kýrýkkale kenti imar plân kararlarý açýk-yeþil alan
kullanýmlarýnýn niceliksel durumuna yönelik
irdelenirse; 2000 yýlý itibarýyla yaklaþýk 4.300 ha
yerleþik alan ve 205.000 nüfusa sahip kentsel
yerleþim alaný içinde açýk-yeþil alan kullanýmlarýna
306,30 ha alan ayrýldýðý ve kiþi baþýna düþen deðerler
açýsýndan da yaklaþýk 15 m2/kiþi deðerinde olduðu
anlaþýlmaktadýr (Özcan 2000). Buna göre, kentsel
açýk-yeþil alan kullanýmlarý kentsel arazi kullaným
düzeninin yaklaþýk %7'sini oluþturduðu söylenebilir.
Ancak 2000 yýlýnda gerçekleþtirilen alan tespit
çalýþmalarýndan elde edilen bulgular; mevcut kentsel
açýk-yeþil alanlarýn 45,42 ha olduðunu ve açýk-yeþil
alan kullanýmlarýnýn kentsel yerleþme alanýnýn
sadece %1'ini oluþturduðuna iþaret etmektedir. Bu
tespit, imar plânýnda öngörülen açýk-yeþil alan
kararlarý ile karþýlaþtýrýlýrsa, kentte imar plânýnda
öngörülen açýk-yeþil alan kullanýmlarýnýn sadece
%15'inin gerçekleþtirildiði söylenebilir. Buna göre,
kentin açýk-yeþil alan kullanýmlarýnýn kiþi baþýna
deðerler açýsýndan gerçekte 2,20 m2/kiþi deðerinde
olduðu anlaþýlmaktadýr (Tablo 1).
Bu deðerler, açýk-yeþil alan kullanýmlarýnýn
kentsel arazi kullaným düzeni üzerinde etkin
olmasýný hedefleyen sürdürülebilir kentsel geliþme
yaklaþýmlarý açýsýndan deðerlendirildiðinde, Kýrýkkale kenti açýk-yeþil alan kullanýmlarýnýn kiþi baþýna
deðerler açýsýndan son derece yetersiz olduðunu
gösterdiði gibi, gelecekte olasý kentsel nüfus
eðilimleri ve kentsel topraklar üzerinde olasý
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yapýlaþma baskýlarý gözönüne alýndýðýnda, geleceðe
dönük plânlama yaklaþýmlarýnda kentsel açýk-yeþil
alan kullanýmlarýna yönelik stratejik kararlarýn
alýnmasýný da zorunlu kýldýðý düþünülmektedir.
Sürdürülebilir kentsel geliþme stratejilerini
benimsemiþ Avrupa Birliði kentlerinde, kiþi baþýna
açýk-yeþil alan standartlarýnýn 15-60 m2/kiþi arasýnda
deðiþen oranlarda olduðu gözönüne alýnýrsa (Tablo
2), Kýrýkkale kentinde belirlenen kiþi baþýna 2,20
m2/kiþi açýk-yeþil alan deðeri, kentsel nüfus ve açýkyeþil alan gereksinimi açýsýndan mevcut açýk-yeþil
alan kullanýmlarýnýn mekânsal-iþlevsel yetersizliðini
göstermesi bakýmýndan dikkat çekicidir.
Kýrýkkale kenti açýk-yeþil alan verilerine iliþkin
araþtýrma bulgularý, açýk-yeþil alanlarýn mekânsal
daðýlýmý açýsýndan irdelendiðinde; yaklaþýk 15.000
nüfusun barýndýðý 49,10 ha büyüklükteki kent
merkezi olarak tanýmlanan bölgede açýk-yeþil alan
kullanýmlarýnýn 0,50 ha, 18.000 nüfus ve 1.530 ha
alaný kapsayan geliþme alanlarý olarak tanýmlanan
bölgedeki kentsel açýk-yeþil alan kullanýmlarýnýn ise
8,30 ha olduðu görülmektedir (Tablo 3).
Bu deðerler, komþuluk ünitesinden, ilkokul
yerleþme ünitesi ya da mahalle birimlerine, semt
ünitesinden kent ünitesine dek uzanan yerleþme
kademelenmesi kapsamýnda mekânsal ve iþlevsel
açýdan deðerlendirildiðinde, kentsel açýk-yeþil alan
kullanýmlarýnýn nüfus büyüklüðü ve açýk-yeþil alan
gereksinimi standartlarýna göre yapýlandýrýlmadýðýný
ortaya koymaktadýr. Bu tespit, kentsel yerleþme
alanýnda açýk-yeþil alan kullanýmlarýnýn sistem
kurgusu oluþturmaktan çok, dengesiz bir mekânsal
daðýlým gösterdiðine iþaret etmektedir (Þekil 2).
Kentin geliþme alanlarýna dönük bir deðerlendirme yapýlýrsa, bugün yaklaþýk 18.000 yerleþik
nüfuslu geliþme alanlarýnýn, imar plâný kararlarýna
göre yaklaþýk 230.000 projeksiyon nüfusuna sahip
olduðu gözönüne alýnýrsa, bugün için yeterli
görünen kiþi baþýna açýk-yeþil alan kullanýmlarýnýn
gelecekte yetersiz kalacaðý kestirilebilir (Tablo 4).
Nitekim Türkiye kentsel yerleþmeleri için 3194
sayýlý Ýmar Kanunu'nun ilgili yönetmeliðinde
belirlenmiþ kiþi baþýna 10 m2/kiþi açýk-yeþil alan
standardý açýsýndan deðerlendirilirse, bugün için
kentte kiþi baþýna açýk-yeþil alan deðerinin 2,20
m2/kiþi olduðuna iliþkin tespit, sözkonusu kestirimi
doðrulamaktadýr.
Bu noktada, Avrupa Birliði ülkelerinde sürdürülebilir geliþme odaklý kent modelleri ilkelerine
göre plânlanan kentlerde, ortalama 30.000-50.000
nüfus büyüklüðündeki yerleþme üniteleri için kiþi
baþýna 30-50 m2/kiþi açýk-yeþil alan kullanýmý
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ayrýlmasý öngörüldüðü dikkate alýnýrsa (Beatley
2000), gerek Türkiye kentsel yerleþmeleri için
öngörülen 10 m2/kiþi standardýnýn gerekse Kýrýkkale
kent bütünü için mevcut imar plânýnda öngörülen
15 m2/kiþi açýk-yeþil alan deðerinin gelecekte
yetersiz kalacaðý açýktýr.
Kýrýkkale kenti açýk-yeþil alan kullanýmlarý, imar
plân kararlarý ve alan tespit çalýþmalarýna dayalý
olarak iþlevsel açýdan aktif kullanýlan çocuk bahçeleri, kentsel parklar, spor tesis alanlarý, rekreasyon
alanlarý ile pasif kullanýlan mezarlýk alanlarý,
aðaçlandýrma alanlarý ve koruma bandlarý olmak
üzere kademelendirilebilir.
Bu kapsamda, kentsel açýk-yeþil alan kullanýmlarýnýn mekânsal-iþlevsel açýdan daðýlýmý yapýlýrsa;
kentte 23,25 ha spor alaný, 211,25 ha çocuk bahçesi
ve park alaný, 29,25 ha rekreasyon alaný ile 42,55 ha
mezarlýk alanlarý, aðaçlandýrma alanlarý ve koruma
bandlarý olmak üzere toplam 306,30 ha açýk-yeþil
kullaným alaný olduðu anlaþýlmaktadýr (Özcan
2000).
Araþtýrma sonunda elde edilen bu deðerler, 1976
tarihli uygulama imar plâný raporunda öngörülen
deðerler ile karþýlaþtýrýldýðýnda, kentteki açýk-yeþil
alan kullanýmýnda yaklaþýk %200 artýþ olduðu
görülmektedir. Bu artýþýn nedeni, 1976 tarihinden
sonra uygulama imar plânýna ek olarak hazýrlanan
1985 ve 1996 tarihli ilave imar plânlarý ile yeni
geliþme alanlarýnýn yerleþime açýlmýþ olmasýna
Tablo 1. Kýrýkkale kenti açýk-yeþil alanlarýnýn gerçekleþme
oranlarýna göre analizi.

Tablo 2. Avrupa Birliði kentlerinde kiþi baþýna açýk-yeþil
alan standartlarý*.

*Bu tablodaki veriler Ersoy (1994) kullanýlarak hazýrlanmýþtýr.
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analizi.
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Tablo 4. Geliþme konut alanlarýnýn doymuþ nüfusa göre
açýk-yeþil alan analizleri.

*Kentsel rekreasyon ve fuar alaný ile kent stadyumu ve kapalý spor
tesisleri gibi kentsel açýk-yeþil alan donatýmlarý Gündoðdu
mahallesi içinde yer aldýðýndan kiþi baþýna deðerler yüksektir.
Ancak sözkonusu açýk-yeþil alan donatýmlarý bugün için
gerçekleþmemiþtir.

*Fabrikalar Mahallesi'nde konut alanlarýndan çok kentsel sosyalkültürel donatýlarýn konumlanmasý, kiþi baþýna deðerler açýsýndan
açýk-yeþil alan kullaným verilerinin göreceli olarak yüksek düzeyde
çýkmasýna neden olmaktadýr.
**Bu mahalleler doymamýþ nüfusa ve gerçekleþtirilmemiþ açýkyeþil alan kullanýmlarýna sahip olduðundan kiþi baþýna deðerlerin
rasyonel bir deðerlendirme yapabilme olanaðý saðlamayacaðý
düþünülerek, kent bütününe dönük olarak yapýlan
deðerlendirmeye alýnmakla birlikte, mahalle üniteleri açýsýndan
hesaplanmamýþtýr: Bakýnýz: Tablo 3.

dayanmaktadýr.
Ancak sözkonusu açýk-yeþil alanlar, yapýlan alan
tespit çalýþmalarý bulgularýna dayalý olarak
gerçekleþme ve kullanýma açýlma açýsýndan irdelendiðinde; imar plânýnda öngörülen 211,25 ha
çocuk bahçesi ve park alanýndan sadece 13,52 ha,
spor tesis alanlarý olarak öngörülen 23,25 ha alanýn
ise sadece 7,90 ha alanýn aktif kullanýma açýlabildiði,
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kentsel rekreasyon alaný olarak ayrýlan 29,25 ha
alanýn ise mülkiyet sorunu ve yasal düzenlemeler
aþýlamadýðý için gerçekleþtirilemediði anlaþýlmaktadýr (Tablo 1).
Bu noktada kentsel nüfus geliþimi ve açýk-yeþil
alan deðerleri açýsýndan bir deðerlendirmeye
gidilirse, 1970 yýlýnda yaklaþýk 140.000 olan kentsel
nüfusun 1997 yýlýnda 205.000'e yükselmesine karþýlýk, 1976 yýlýna tarihlenen imar plânýnda öngörülen
açýk-yeþil alan kullanýmýna ayrýlmýþ 306,30 ha alanýn
2000 yýlý verilerine göre sadece %15'inin
gerçekleþtirilebildiðine iliþkin tespit, kiþi baþýna
deðerler açýsýndan kentsel açýk-yeþil alan varlýðýnýn
nüfus geliþimi ile ters orantýlý bir geliþme
gösterdiðini ortaya koymasý ve geleceðe dönük
kentsel açýk-yeþil alan ihtiyacýnýn gerekliliðini
göstermesi bakýmýndan dikkat çekicidir (Özcan
2000).
TARTIÞMA
Yapýlan mekânsal-iþlevler analizler sonucunda,
Kýrýkkale kentinin mevcut açýk-yeþil alan varlýðýnýn
niceliksel açýdan yetersiz olduðu ve açýk-yeþil alan
kullanýmlarýnýn kentsel arazi kullaným düzeni ya da
kent formu bütününde dengesiz bir mekânsal
daðýlým gösterdiði belirlenmiþtir. Bu tespit, geleceðe
dönük kentsel plânlama çalýþmalarýnda, ekolojik
kaynak ve potansiyellerin geliþtirilmesi ya da etkin
kullanýmýna yönelik plân kararlarýnýn gerekliliðine
iþaret etmektedir.
Baþka bir ifadeyle, Kýrýkkale kentinde askeristratejik sanayi tesisleri ve Üniversite gibi kentsel
nüfus ve yerleþme deseni üzerinde doðrudan etkili
olabilecek ülkesel-bölgesel yatýrýmlarýn varlýðý ve
kentin mevcut açýk-yeþil alan verilerinin yetersizliði
gözönüne alýnýrsa, geleceðe dönük sürdürülebilir
kentsel geliþme potansiyeli açýsýndan Kýrýkkale kenti
arazi kullaným düzeninin açýk-yeþil alan kullanýmlarý
ve kentsel ekolojik denge açýsýndan mevcut durumu
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Þekil 1. Kýrýkkale kenti çevresel eþik analizi ve mahalle bölümlenmesi.
1-Kýzýlýrmak 2-Yenimahalle 3-Çalýlýöz 4-Yaylacýk 5-Fabrikalar 6-Güzeltepe 7-Ovacýk 8-Yenidoðan 9-Hüseyin Kahya 10Tepebaþý 11-Gürler 12-Kurtuluþ 13-Bahçelievler 14-Baðlarbaþý 15-Kaletepe 16-Etiler 17-Sanayi
18-Karþýyaka 19-Selim Özer 20-Yuva 21-Gündoðdu 22-Osman Gazi 23-Akþemseddin 24-Kimeski 25-Fatih.

Þekil 2. Kentsel açýk-yeþil alanlarýn mahalle üniteleri açýsýndan analizi.
42
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Þekil 3. Sürdürülebilir geliþme için kentsel açýk-yeþil alan sistemi kurgusu.

ile sürdürülemeyeceði açýktýr.
Bu tespitler; sürdürülebilir kentsel geliþme
stratejilerinin kentsel arazi kullaným düzeni ve
kentsel formlar üzerinde açýk-yeþil alan kullanýmlarýnýn etkin olmasý üzerine odaklandýðý
gözönüne alýnýrsa, Kýrýkkale kenti arazi kullaným
düzeni üzerinde açýk-yeþil alan kullanýmlarýný etkin
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kýlacak ve kentsel açýk-yeþil alan sisteminin
altyapýsýný oluþturacak plânlama stratejilerinin
kurgulanmasýný zorunlu kýlmaktadýr.
Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta;
üretim-tüketim ve ulaþým-iletiþim sistem ve
teknolojilerindeki geliþmelerin, kentsel nüfusun
sosyal, kültürel ve ekonomik yaþam biçiminde
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ortaya çýkaracaðý deðiþim-dönüþümlerin, ekolojik
kaynaklar üzerindeki yansýmalarý olarak açýk-yeþil
alanlardan beklenen ya da talep edilen iþlevler
üzerinde de deðiþim-dönüþümlere neden olacaðýdýr
(Rees 1997, Thompson 2002, Chiesura 2004).
Nitekim kentsel açýk-yeþil alan kullanýmlarýnýn
geleceði ya da mekânsal-iþlevsel deðiþimi-dönüþümü üzerine yapýlan araþtýrmalar irdelenirse,
ekolojik ortamlarýn korunmasý ve geliþtirilmesine
yönelik eðitimsel amaçlý kentsel çiftliklerden yeþil
okullara ve ekolojik parklara, kentsel enerji
tüketiminin azaltýlmasýna odaklanan çatý bahçeleri
kurulmasýndan, kentsel mikroklima oluþturulmasý
ve gürültü kirliliðinin azaltýlmasý için yeþil duvarlar
ve caddeler oluþturulmasý ve konut bahçeleri ya da
avlularýn bahçe kültürünün geliþtirilmesine yönelik
etkin kullanýmýna dek uzanan farklý mekânsaliþlevsel ölçekte arayýþlarýn varlýðý görülmektedir
(Solecki ve Welch 1995, Gobster 1998, Beatley
2000).
Dolayýsýyla burada temel konu, 'sürdürülebilir
kentsel geliþme sürecinde açýk-yeþil alanlardan talep
edilenler nedir?' ya da 'geleceðe dönük sürdürülebilir kentsel geliþme modelleri içinde kentsel
açýk-yeþil alanlarýn mekânsal-iþlevsel rolünün ne
olacaðý' sorularýna cevap aranmasýdýr. Bu cevaplar,
kentin gelecekteki kentsel form ya da arazi kullaným
düzenine dönük plânlama yaklaþýmlarýný belirleyeceði gibi kentsel açýk-yeþil alan sisteminin de
ilkelerini tanýmlayacaktýr.
Buna göre, Kýrýkkale kentinde açýk-yeþil alan
kullanýmlarýnýn dengesiz mekânsal daðýlýmýna
iliþkin tespit gözönüne alýnýrsa, açýk-yeþil alan
sisteminin dayanak noktasý; tarýmsal üretim alanlarý
ya da orman varlýðý veya dere yataklarý gibi mevcut
ekolojik kaynak ve potansiyellerin deðerlendirilmesi
ve kentsel nüfusun gereksinimlerine cevap verecek
nitelikte kentsel açýk-yeþil alanlar plânlanmasýnýn
ötesinde, sürdürülebilir kentsel geliþme açýsýndan
açýk-yeþil alan kullanýmlarýnýn kentsel alan
bütününde mekânsal-iþlevsel kademelenme içinde
dengeli daðýlýmýnýn saðlanmasý ve kentsel alt
yerleþme üniteleri olarak tanýmlanan mahalle
birimleri ölçeðinde etkin kýlýnmasýdýr.
Nitekim sürdürülebilir kentsel geliþme stratejilerinin açýk-yeþil alanlar ya da ekolojik kaynaklar
üzerindeki etkisi ya da rolü üzerine yapýlan
araþtýrmalar irdelenirse, kaynak ve enerji kullaným
biçimlerindeki deðiþimlerin kentsel/kýrsal ekolojik
yaþama ortamlarý ve açýk-yeþil alan kullanýmlarý
üzerinde etkin olduðu anlaþýlmaktadýr (Botkin ve
Beveridge 1997, Chiesura 2004, Alberti ve Marzluff
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2004).
Dolayýsýyla, açýk-yeþil alan sistemi gelecekteki
kentsel geliþmeleri gerek kentsel nüfus yoðunluðu
ve ulaþým sistemi kararlarý gerekse kentsel arazi
kullaným düzeni ve kent formu açýsýndan biçimlendirecek temel dinamik olarak belirlenmiþtir. Bu
yönüyle, sözkonusu açýk-yeþil alan sistemi
sürdürülebilir kentsel geliþme modelleri açýsýndan,
'yeþil kent modeli' kapsamýnda deðerlendirilebilir
(Þekil 3).
Buna göre açýk-yeþil alan sistemi, kentsel alt
yerleþme üniteleri olarak tanýmlanan mahalle
birimleri arasýnda ekolojik baðlantý ya da kuþak
alanlarýný içeren ve farklý mekânsal-iþlevsel nitelikte
açýk-yeþil alan kullanýmlarýnýn odaklandýðý, gelecekteki olasý potansiyel geliþmelere açýk dinamik bir
sistem olarak kurgulanmýþtýr.
Bu sistemin mekânsal-iþlevsel düzenleme
ilkeleri;
-Kentsel alt yerleþme birimleri niteliðindeki
ortalama 50.000 projeksiyon nüfus öngörülen
mahalle ünitelerine hizmet eden açýk-yeþil alan
kullanýmlarýnýn nüfus büyüklüðü-hizmet etki alaný
kapsamýnda etkin ve iþlevsel kullanýma dönük olarak
yeniden örgütlenmesi,
-Açýk-yeþil alan kullanýmlarýnýn mekânsaliþlevsel kademelenme kapsamýnda dengeli daðýlýmýnýn saðlanmasý,
-Kentsel açýk-yeþil alan sisteminin baðlayýcýayýrýcý iþleve sahip yaya veya bisiklet ulaþýmý ile eþ
zeminli yeþil koridorlar ile desteklenmesi,
-Sosyal-kültürel aktivite olanaklarý ve insan
psikolojisi üzerindeki etkilerine dayalý olarak çekim
merkezleri iþlevinde düzenlenmesi,
-Kentsel arazi kullaným düzeni ve kent formu
üzerinde açýk-yeþil alanlarý etkin kýlacak yoðunluk
kararlarýnýn alýnmasý biçiminde tanýmlanmýþtýr
(Þekil 3).
Kýrýkkale kentinin geleceðe dönük sürdürülebilir
kentsel geliþme stratejileri açýsýndan açýk-yeþil alan
sistemi kurgusuna dönük sýralanan ilkelerin,
gelecekteki benzeri çalýþmalarýn plânlama ve
uygulama sürecine katký koyabilmenin yanýsýra,
Türkiye kentleri üzerine sürdürülebilirlik odaklý
kentsel geliþme stratejilerinin mekânsal-iþlevsel
altyapýsýna katký koymasý açýsýndan da önemli
girdiler olarak kullanýlabileceði düþünülmektedir.
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