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Kent yaşayan bir ağaç dokusudur. Ve her ağaç dokusu aslında yaşayan 
bir başka kenttir. Modern Kent yaşamında, yaşam kalitesini belirleyen 
ve Kent’e kimlik katan en önemli görsel değer, kentin “doku” 
zenginliği. Özellikle ilgi gören tarihi kentlerin kalitesi ve kentin 
küresel değeri, zamana karşı durmayı başaran nitelikli dokusuna, 
dokunun yapısal değerlerine ve düzenine bağlı. Küresel değere sahip 
marka kentlerin değeri ise;  özgün kültür zenginliğini insan odaklı 
ve yaşayan bir sisteme taşımadaki başarı seviyesi ile ölçümlenmekte.

Kent insan yapımı bir çevre. Bu çevrenin “zaman” içinde tasarım 
ve şekillendirilmesi aktiviteleri ve dokunun değişimi kent “kimliği” 
üzerindeki en belirleyici unsurlardır. Dokuyu korumayı başaran 
kentler kimliklerini muhafaza edebilirken, salt modern bir görüntü 
için “kimliksizleşen” veya giderek birbirine benzeme kaçınılmazına 
düşen çok modern görünümlü kentler olduğunu da gözlemliyoruz. 
Altyapı yetersizliği gerekçesiyle eski kent merkezlerine ve dikey 
akslara bağımlı kalarak büyüyen pek çok kentin giderek birbirine 
benzediği görülebilmekte. Özellikle de, modern görüntüyü 
destekleyecek şekilde sayıları ve benzerlikleri endüstriyel üretimin 
dar imkanlarına sıkışmış duran, kentsel donatı öğeleri ile süslenmiş 

şehir merkezlerinin modern ve kimliksiz görünüşü kent kimliğini 
bitiren girişimler olarak önümüzde duruyor. 
 
Mimari disiplinler genellikle tekil yapı veya ilişkili yapı gruplarına 
odaklanırken, “Kentsel Tasarım” daha büyük ölçekte yapı gruplarını, 
sokak ve kamu alanlarını, bütün olarak mahalleleri, bölgeleri ve 
şehirlerin tamamını, ulaşım aktiviteleri ile birlikte ele alır. Bu esnada 
amaçlanan, kentsel alanları daha fonksiyonel, çekici ve mümkün 
olduğu kadar sürdürülebilir kılmaktır. 

Kentsel çevre tasarımı; peyzaj planlama, işaret ve yönlendirme 
sistemleri, kamusal alanlar ve toplu taşım imkânları ve araçları ve 
kamusal alanda kullanıcı gruplarının ihtiyaç duyduğu her türlü ürün 
ve ürün gruplarının tasarım ve planlamasını kapsar. Bu tasarım 
öğeleri; doğru ve nitelikli şekilde kurgulandığında, kent kimliğinin ve 
kültürünün etken metaforları haline gelirler. Zaman içinde bu imgeler 
kente ve kentlisine anlam katan ve şehri daha yaşanılır kılan, önemli 
yapı taşlarına ve değerlere dönüşürler.

Dr. Hakan 
GÜRSU

Kent

Günümüzde, kentleri farklılaştıran, planlama değerleri ile 
kurgulanmış nitelikli doku kaliteleri ve üzerine kurgulanmış 
olan özgün yaşam kültürü. Şehir planlama; kent ölçeğinde 
herhangi bir çevrenin muhtemel alan kullanımı ve bütünsel 
tasarım süreci ile ilgilenen teknik ve politik bir süreç. Bu 
süreçler, yerleşimlerin ve toplumların düzenli gelişimini 
sağlamak ve yönlendirmek amacıyla ulaşım ağlarını içermekte 
olup, ayrıca kontrol edilebilir büyüme, stratejik plan geliştirme, 
toplu ulaşım politikaları, yenileme stratejileri ve muhtemel 
altyapı gelişimi de bunlara dâhil edilmeli. 

Diğer taraftan; kentsel tasarım içindeki “Urban Environmental 
Design” kavramını; doğru bir Türkçe ile şehir planlamanın 
alt bir uygulama disiplini olarak gördüğümü de ifade etmek 
isterim. Kentsel tasarımın; farklı ölçeklerde dokusal yapıların 
yapısal düzenini kurma ve ortaya çıkan ilişkileri her boyutta 
anlamlandırmanın bilimi ve insan yapısı “yapay” çevrelerde 
gerçekleştirilen kurgulanmış aktiviteler sanatı olduğunu 
düşünüyorum. Kentsel çevre tasarımı bu aktivite içinde, 
olabildiğince insan ölçeğinde ve insan odaklı ürünleri ve ara 
yüzleri geliştiren bir başka ihtisas alanı. 

Kentin toprak dokusu bile bir kentsel dokudur, sonuçta bir toprak 
parçasının farklı ölçeklerde değişimi en doğal ve en çarpıcı 
şekilde gösterebilecek potansiyeli taşıdığını algılamamız, doku 
kavramına iyi bir giriş olacaktır. (Görsel-1)

Tüm bu kurgulanmış düzenin ana belirleyicisi ise; ölçek 
bilgisidir. Her ne kadar, kentte her şey insan için yapılıyor 
olduğu, dolayısı ile tek geçerli ölçeğin “insan” olduğu ifade 
edilse de; sonuçların ve ortaya çıkan dokunun çok farklı 
ölçekleri barındırdığını görmek aslında zor değil. 

Görsel-2’de görülen imge, farklı ölçeklerde pek çok şey olabilir, 
(bir hücresel doku, örümcek ağı, bir yaprak içindeki soymuk 
boru düzeni, bir ağaç silueti veya bir kentin yol dokusu. Burada 
tek belirleyici etken ve bu görseli anlamlandıran tek veri 
ölçek bilgisi. Diğer taraftan, bu ölçek bilgisinin tanımı veya 
“değeri” yukarıda bahsi geçen bütün alt unsurları doğal olarak 
barındırıyor da olabilir.  Gördüğünüz gibi, bir kentsel doku, bir 
sürü farklı dokuya ev sahipliği yapacak kadar güçlü bir kavram 
olarak karşımızda duruyor.  

Kentsel Doku 
ve Düğümlere 
Zıt Tasarım 
Kodları

Bir kentin çok farklı ölçeklerde dokuları olduğunu, bölge planlamadan, 
kentsel planlamaya ve ürün tasarımından peyzaj dokusuna kadar 
geniş bir yelpazenin geçerli olduğu yaşayan bir topografyadan 
bahsettiğimizi unutmayalım.

Gelişmekte olan ülkelerde sayıları hızla artan, aynı hızda 
kimliksizleşerek değişen modern görünümlü kentlerdeki teorik doku 
tanımından giderek uzaklaştığımızın altını da çizmemiz gerekiyor. 
Bu kentlerde doku algısının kendini sıklıkla tekrarlayan ve kimliksiz 
desenlerden oluşmakta olduğunu görüyoruz. 

Kimliksiz modern kentlerin sloganı daha az alan/hacim ve ışık 
ama daha yüksek konfor şeklinde… Rantın kaçınılmaz yükselişi 
ile ulaşılabilir kentsel yaşam alan maliyetleri ancak çok katlı mega 
yapılarda sağlanırken, kentli insan giderek daha küçük alanlarda 
yaşamını ikame ettirilmeye alıştırılıyor. Sardalya kutularına sıkışmış 
ölü balıklardan farkımız olmadığını fark bile etmiyoruz. Pek çok 
kentli kullanıcı, yaşarken toprak altında ne kadar vakit harcadığını 
düşünmeden, tünellerden tünellere, tüp içinde yaşamını sürdürüyor. 
 
 
Yukarıdaki kareler pek çok gelişmekte olan kentin gündelik yaşamında 
tekrarlayan motiflerden oluşuyor. Dikkat ederseniz, kimlik duygusu, 
yatay ve düşey eksende neredeyse tanımsızlaşmış ve kullanıcı için 

sıkıcı ve bir o kadar da monoton desenlere dönüşmüş durumda…
Kentli kullanıcının bu karşı tepkisi de zaman içinde oluşmaya 
başlıyor. Kimliklendirme ve kişiselleştirme kavramları duygusal 
tepkiler olarak modern kentlerde sıklıkla karşımıza çıkıyor artık.

Bir dönem çok yaygın olan ve Vandalizm olarak adlandırılan grafiti 
kültürü, artık kimliksiz modern şehirlerde giderek bir modern sanat 
akımı ve kentsel alanın kullanıcı tarafından kimliklendirilmesine 
dönüşüyor. Salt bu katkılar bile, kimlik sorunu yaşayan kentsel 
mekânlara farklı ve esprili dokunuşlarla kimlik ve anlam katma 
çabasında. 

Geldiğimiz nokta itibarı ile kentli kullanıcılar için; kentin yaşam 
kalitesini belirleyen ana etken faktörler, aşağıdaki tabloda 
görülmektedir. Kentte güven duygusunun en yukarıda olması, 
kullanıcının beklenti düzeyindeki değişimi çarpıcı şekilde ortaya 
koyuyor.  (The rise and fall of urban environmental design H Gürsu 
2013 )

Gelecekte modern kentler, sadece teknolojinin ve hızlı yaşamın 
gerekliliklerine uyarlanmış alanlar olmanın ötesine geçerek, 
kullanıcının da kimlik konusunda bilinç ve çaba gösterdiği yaşayan 
sanatsal mekânlara dönüşecek diye düşünmek de mümkün.

Dokuyu korumayı başaran kentler kimliklerini 
muhafaza edebilirken, salt modern bir 
görüntü için “kimliksizleşen” veya giderek 
birbirine benzeme kaçınılmazına düşen 
çok modern görünümlü kentler olduğunu 
da gözlemliyoruz.
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“Kentsel doku içerisinde dikkati yakalamayı başaran TAXI 
Durak, grafik elemanların hem görsel hem de yapısal kullanımı 
ile ikonik bir biçimde tasarlandı. Kent insanıyla algısal olarak 
iletişimi mümkün kılan durak, işaret görevi de görüyor. Evrensel 
bir dil kullanımı ile “TAXI” metaforunu fizikselleştiren tasarım, 
modern ve dinamik kimliği ile çağdaş kent yaşamına ayak 
uyduruyor. Çelik “I” taşıyıcı profiller yapısal eleman olmanın 
yanında, tasarımın görsel kimliğini de oluşturdu. Power LED 
aydınlatmanın kullanıldığı tasarımda, sarı renkte harflerle gece 
veya gündüz şehrin her daim uyanık taksi durakları kentsel 
donatı olarak geliştirildi. Aktif bir reklam alanını ile işletme 
giderlerine katkı sağlamasının da öngörüldüğü sistem, yağmur 
suyu toplayan çatı ve dikey yeşil örtü alanı gibi yenilikleri 
de barındırıyor.

 Tarihi kent dokusu için öngörülen T durak alternatifi; araç 
sayısına ve kentsel mekânda yer alacağı altyapı ve fiziksel 
şartların gereklerine uygun olarak iki farklı yapısal büyüklükte 
geliştirildi. Kent planlamacılarına ve yerel yönetimlere çözüm 
kolaylığı sağlayan öneri, “1T” ve “2T” seçeneğini sunuyor. Her 
yapı grubu içinde; istemin çelik taşıyıcı profilleri, fonksiyonel 
yapısının yanında gece ve gündüz bir grafik öge olarak yapıya 
özellik ve kimlik katıyor. 

Sistem elemanları her yapı grubu içinde aynı; konumlandırmaları 
ihtiyaç programına bağlı olarak değişiyor. Bu “I” çelik profiller 
gündüz kullanımında sarı rengi ile geceleri de profillerinin 
içine yerleştirilmiş power LED aydınlatmalarla taksi durağı 
metaforunu grafik olarak desteklerken modern bir mimarı 
için kentsel imgeye dönüşüyor. Önerilen mimari yapının bir 
yüzünde etkin bir billboard alanı, işletme maliyetlerine önemli 
bir katkı sağlayacak bir öneri olarak yer aldı. Metal çatı kabuğu 
ise; giderek yeşil bir örtüye dönüşerek, yatay dikey yeşil alan 
imkânı sunan bir çiçeklik ile peyzaj katkısı oluşturuyor.

Designnobis



Evrensel “TAXI” vurgusu ile imgelenen yapı formu, tarihi 
İstanbul kentli kullanıcılarına ve tüm ziyaretçilerine konforlu 
bir hizmet sunacak zenginlikte bir mahal listesine göre 
tasarlandı. 

2T durak alternatifi 32 m2, daha kısıtlı imkânlarda ve dar 
alanlarda çözüm sunmak üzere tasarlanan 1T durak ise 
12,8 m2 kapalı alana sahip. Bekleme alanının dışında kalan 
mahallerin üzerinde, çatı örtüsü altında gizlenmiş bir tesisat 
katmanı bulunuyor. Bu katmanda bulunan multi klima sistemi 
ile taksi durağının iklimlendirilmesi yapılıyor. 1T durağın 
tesisat katında 500 litrelik, 2T durakta 2 adet 500 litrelik 
su deposu bulunuyor. Elektrik ve aydınlatma sistemleri de 
tesisat katında konumlandırıldı böylece görsel kirliliğin 
ve yapı tesisat gruplarının düzenlenmesi sağlandı. Tesisat 
katmanının her noktasına hareketli kapaklar vasıtası ile 3 
cepheden müdahale imkânı bulunuyor. Ayrıca çatı sistemi, 
yağmur suyunu toplayacak şekilde düşünüldü. Bu toplanan 
su tuvalet ihtiyaçlarında değerlendirilecek. Her iki model 
de geçerli olan genel tuvalet alanlarında ”kasetli” bir paket 
arıtma sistemi öngörülmekte.
 
Önerilen yapı, tarihi kent İstanbul’un dinamik ve çağdaş 
yaşamının beklentilerine cevap verebilecek ve kentsel 
imge özelliklerini taşımaya aday bir modern mimarının 
özelliklerine sahip olarak geliştirildi. Bakım, onarım kolaylığı 
kadar, prefabrik bir yapı sisteminden oluştuğu için de kolay 
kurulumu mümkün.”
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TAXI DURAK ödüller:

• İstanbul Büyükşehir Belediyesi Taksi Tasarım Yarışması,
  2011 Taksi Durak ve Sistemleri, Mansiyon Ödülü

• A’ Design Award 2011-2012 
  Golden A’ Design Award Winner in Architecture, Building       
  and Structure Design

• German Design Award 2014 Nominee (Yarışma sonuçları 
  önümüzdeki aylarda açıklanacak.)
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