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   Var olduğundan bu yana çevre şartlarına göre şekillenen fi-
ziksel, yapısal ve davranışsal değişimleri ile türünü güçlendire-
rek sürdüren canlılar arasında insan, bu doğal değişimlerle ye-
tinmeyip çevre şartlarını da kendi yapısal özelliklerine göre de-
taylıca düzenleyebilen tek türdür. 

   Günümüze değin süren ve halen devam eden bu düzenleme-
lerin bir gün kırılma noktası yaratacağını ve bu kırılmanın türü-
ne ciddi şekilde zarar verebileceğini hesaba katmamıştı insan. 
Şimdi ise tehdidin boyutunu sezmekle kalmayıp, tehlikeyi gör-
düğü, hissettiği, kokladığı, tattığı her an sorumluluk haznesin-
de ciddi dolmalar hatta taşmalar yaşıyor. 

İşte bu sorumluluğu en derinden hissedenlerden 
Hakan Gürsu…

Hissetmekle kalmayıp, çözüm üretenlerden…
Hem de en yeşilinden!

Yarınları şekillendiren doğa dostu
tasarımların dünyaca ün kazanmış mimarı

Hakan Gürsu ve Konsept Projeler
Eylül Sayısı Konsept Yorumu Karşınızda! 
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   Günümüzde gelişmiş toplumların de-
ğişmez unsurlarından olan bilinçli, kent-
li, soylu kitlelerin her geçen gün daha 
fazla önemsediği ve kent geleceğini ses-
sizce şekillendiren konuların en başın-
da kent kimliği kavramının yer aldığı 
gözlemlenmekte.  Yeni, modern ve in-
sana endekslenen farklı açılımlar ile şe-
killenen sayısız yerleşim alanı, konut 
ve alışveriş merkezleri gibi geleceğin 
mekânları çok kimlikli bir kent yapısını 
ortaya çıkarmakta.  

   Yeni kimlikler, alt yapısında hızla tü-
reyen, çoğu ithal ve yerli tüm sıra dışı 
ürünlerin ve düşüncelerin ortaya çıkışını 
kaçınılmaz kılar. Pek çok çözümsüz kent 

sorunsalı da ortaya çıkarırken, hızla bo-
zulmaya meyilli olan bildik kent denge-
lerini zamanla daha çok alt üst etmekte.

Gerçekten kentlerin yarınında; tarihi 
mekânları ve kültürel değerlerini koru-
ma, kollama adına onları nelerin bekle-
diği sorusu, dün fazlası ile merak konu-
su olmuş ama yarın daha da fazla olacak 
gibi gözüküyor. 

   Sürprizler ile yüklü gizemli bir kavram 
olarak yarının kentleri ve görüntüsü, me-
rak uyandırmanın ötesinde; tasarımcılar, 
üreticiler, araştırmacılar ve gelecekte ya-
tırım düşünenler için de yaşamsal bilgi-
leri içinde barındırmakta. 

   Batı toplumlarındaki kültür mirasına 
yönelik geleneksel korumacı yaklaşım-
lara karşı -ki onların bu değerleri koru-
manın karşılığını hızla paraya dönüştür-
meleri ile modelin gerekliliği ve faydala-
rı tartışılmaz bir noktaya taşınmıştır- ül-
kemizde doğal kültür mirası kabul edi-
lecek kimlikli kent sayısı ve korunacak 
kent kimliği nedir, nerede yer alır, nasıl 
korunur gibi soruların karşılıklıları tar-
tışılmadan kentler hızla değişim geçiri-
yor ve kimlik sorunu konuşulmadan çö-
zülme yolunda ilerliyor. Günümüzde çö-
zümsüz gözüken kent kimliği sorunları-
nı, geleceğin olanakları ve çözüm öneri-
leri düzleminde daha kabul edilebilir bu-
luyor muyuz?

Kentsel Tasarım 
Öğeleri ve 
Alternatif Ürünler
ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü 
Öğretim Üyesi ve Designnobis Lideri 
Dr. Hakan Gürsu
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   Giderek gelişen ve büyüyen kentlerin 
yeni ihtiyaç alanlarının, hali hazırda yer 
alan mevcut eski doku ile uyumu konusu 
ve “kimlik” metaforunun değişimi, ge-
leceği giderek çözümlenmesi zor prob-
lemlerin başında geliyor sanki. Özellik-
le, büyük kentlerde, son dönemde siya-
si olarak tercih edilen çoklu yönetim ya-
pısının, kent kimliğinin korunmasına 
ne kadar zarar verdiği gerçeği de aka-
demik bir realite olmanın ötesine geç-
miş durumda. Yaşadığımız kentte, Baş-
kent Ankara’da çok başlı yönetim tarzı-
nın cadde sokak ölçeğindeki bölünmüş-
lük görüntüsü ve uygulamalardaki uyum 
sorunlarının kent görüntüsüne verdiği 
zarar bile artık çıplak gözle görülür bir 
noktaya ulaşmıştır.

   Avrupa kentleri tarihi kent merkezleri-
nin yer aldığı birincil halkaların araç tra-
fiğine kapatılması, özel araç girişlerinin 
önünün yüksek ücretlendirmelerle kesil-
mesi ve giderek caydırıcı bir hâle geti-
rilmesi ile kent merkezlerini daha faz-
la yayalaştırarak yavaşlatılmış bir yeni 
kent yaratma süreci sessizce yaygınlaşı-
yor artık. 

   İmrenilen o Avrupa kentlerinin ol-
mazsa olmazı kent danışma gruplarının 
ve kent estetik kurullarının önemi günü-
müzde daha net bir şekilde gözükmek-
te. Diğer taraftan ülkemizde bırakın kent 
kimliğini, araç öncelikli kentlere dönü-
şen günümüzün önemli kentlerinin gele-
ceği bizlere fazlası kaygı vermekte. 

Kent yeşil alanlarının hızlandırılmış yol-
lar arasında sessizce pasifize edildiği, 
bildik araç öncelikli yerel yönetim uy-
gulamaları; görsel anlamda giderek kir-
lenen ve hızlanan bir araç ağırlıklı çar-
pık kentleşmeyi aklımıza getiriyor. Bu 
uygulamaların bilinen en tipik örneği 
olan ülkemizin başkenti Ankara’nın, ya-
kın bir gelecekte sadece araçlar için kur-
gulanan bir şehir olarak tarihsel açılımda 
yerini alacağını fazlası ile hissediyoruz. 
İnsan’a değer veren uygulamaları ve te-
miz alternatif enerji kullanımını özendi-
recek, toplumu bilinçlendirecek çalışma-
lardan giderek uzağa düşen tüm şehirle-
rin, sonunda yarınlar için belki fazlası ile 
modern ama bir o kadar kimliksiz ve çar-
pık bir kentleşme açılımı ile hızla yüz-
leşmesi de kaçınılmaz gibi…

Günümüzde çözümsüz 
gözüken kent kimliği sorunlarını,
geleceğin olanakları ve çözüm
önerileri düzleminde daha 
kabul edilebilir buluyor muyuz?
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  İnsana ve çevreye değer vermenin, bir 
kent ölçeğinde sadece yeşil alanlar, yaya 
bölgeleri ve toplu taşıma sistemleri ya-
ratmak ile olamayacağının konuşulduğu 
bir dünya düzenine geçiyoruz sessizce. 
Günümüzde; temiz, alternatif enerji kul-
lanımına gösterilen duyarlılıkla başlayan 
toplumsal hassasiyet, düşük karbon salı-
nımı, tasarruf ve geriye kazanımı özen-
dirme, atık malzemelerin dönüşümü gibi 
yeni kavramların karşılıklarını kent için-
de oluşturmayı fazlası ile gerekli kılıyor.

  Ayrıca kenti ilgilendiren konularda-
ki katılım ve karar süreçlerindeki payla-
şımlar da gelecekte, o kentin kültürüne 
ve insanına değer veren, yeni yükselen 
belediyecilik anlayışının en temel politi-
kası olacak gibi…

   Ankara Çankaya belediyesi için geliş-
tirdiğimiz ürün gruplarında göz önüne 
aldığımız pek çok ölçütün kökeninde, in-
sana değer veren bir modern kentleşme-
nin giderek gelişen ve değişen dinamik 
gerekliliklerine cevap vermek yatıyor. 

   Zafer parkında konumlandırılması he-
deflenen Çankaya belediye “danışma ki-
osku” bu açılımda ve türünde ilk örnek 
olarak tasarlandı. Geliştirilen Kiosk, ihti-
yacından daha fazla elektrik üretimi ger-
çekleştirerek, güneş panelleri ile alterna-

tif enerji üreterek ve türünün ilk örneği 
olarak kentimize hizmet sağlayacaktır. 

   Kiosk gündüz topladığı enerjinin önem-
li bir kısmını gece kendi aydınlatma ih-
tiyacı için kullanabileceği gibi, alterna-
tif enerji konusunda da, Ankaralılara bil-
gi ve bilinç aşılamayı özendirecek. Ayrı-
ca proje Zafer parkındaki aydınlatma ih-
tiyacının da %50’sini sağlayacak bir alt 
yapı desteği oluşturmayı hedeflemekte-
dir. Çatı suyu toplayarak kendi çevresin-
deki bitkilerin sulanmasına katkı sağla-
ması da düşünülmektedir. Şeffaf beledi-
yeciliğin gerekliliklerini ve önemini vur-
gulamak amacı ile fiziksel yapının, bu 
açılımı destekler bir şekilde gerçekleşti-
rilmesi önemsenmiştir.

   Kentsel alanda yer alan pek çok kapa-
lı ünitenin, zaman içinde kentsel alanla-
rı yetkisiz ve izinsiz bir şekilde işgal et-
mesi ile giderek kentsel bir sorun hâline 
dönüştüğü gerçeği bilinmiyor değil. Bu 
noktadan hareketle ve kentsel ihtiyaçla-
rın gerekliliklerine paralel olarak, gün 
içinde değişen kullanım türlerine uygun 
tüm kapalı satış birimlerinin yeniden ta-
sarlanması gündeme geldi. Bu çerçeve-
de, çiçekçiden gazete ve satış büfelerine 
kadar birçok kapalı satış birimi günümüz 
kentin ihtiyaçlarına uygun olarak yeni-
den tasarlandı. Ortaya çıkan tüm ürün-

lerde, insanı temel alan, modern malze-
me ve alternatif enerji kullanımı sayesin-
de toplumsal sorumluluk mesajlarını kit-
lelere taşıyan, dinamik bir tasarım felse-
fesi fazlası ile benimsendi.  Gündüz kul-
lanımı ile gece duruşu farklı olan ürün-
ler, mevcutların aksine, hiçbir şart ve şe-
kil altında kentsel alanı işgal edemeye-
cek şekilde tasarlandı. Açılıp kapanan ve 
kendi güvenliği için kullanım dışı kaldı-
ğında kapanmaya zorlanan kentsel do-
natı ürünleri, modern kentlerde giderek 
yükselen ihtiyaçların hızla ve estetik bir 
şekilde karşılayacak şekilde, olabildiğin-
ce geri dönüşümlü malzemeler kullanıla-
rak tasarlandı.  Tüm ürünlerin enerji ihti-
yacını alternatif kaynaklardan sağlamak, 
temiz enerji kullanımını özendirmek, de-
ğişmez temel kararların başında yer al-
maktadır.

   Yayalaştırılmış kentsel alanlarda kul-
lanılması hedeflenen tüm yeni alternatif 
donatı öğelerinde ise; kaynaksız imalat 
ve geri dönüşümlü doğal malzeme kulla-
nımını özendirmek başlıca temel ilkemiz 
olarak kararlaştırılmıştır. 

Bu çalışmaları yürüttüğümüz sırada, yurt 
dışından gelen alternatif istekler doğrul-
tusunda, bazı yeni ürünler ve varyasyon-
ları üzerinde yapılan çalışmalar, bazı 
yeni ürünleri ortaya çıkardı. ■


