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KENTSEL TASARIMDA BİLGİSAYAR DESTEKLİ TOPLUM KATILIMI:
ÜSKÜDAR MEYDANI ÖRNEKLEM ALANINA TKCBS (PPGIS)
YÖNTEMİNİN UYARLANMASI

ÖZET
Toplum katılımı sağlanmadan üretilen şehir planları ya da kentsel tasarım projeleri,
çalışmanın sonuçlarından etkilenecek çevrede yaşayanlarda memnuniyetsizlik
yaratmaktadır. Yüksek maliyetler ile hazırlanan birçok çalışma sonlandırılmakta
veya tekrar projelendirilmektedir. Bu durum proje sonrası memnuniyeti arttırmak ve
yaşanabilir çevre sağlamak adına yerel yönetimleri, toplum katılımı sağlayacak
girişimler arayışına yöneltmiştir. İletişim teknolojilerinin ve Coğrafi Bilgi
Sistemlerinin (CBS) gelişmesi; yeni yöntemlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır.
“Public Participation Geographical Information Systems” (PPGIS),
toplum
katılımını coğrafi bilgi sistemlerini ve iletişim araçlarını kullanarak sağlamaya
çalışan oldukça yeni bir yöntemdir. Bu yöntem sayesinde yerel yönetimler
katılımcıların görüşlerini, mekânsal olarak da alabilmekte ve internet gibi iletişim
araçları sayesinde daha çok katılımcıya ulaşmaktadırlar.
Bu tezde dünyadaki örneklerin incelenmesi ile ülkemizin sosyal yapısı da ele
alınarak, toplum katılımlı coğrafi bilgi sisteminin (TKCBS) ülkemizde nasıl
modelleneceği irdelenmiştir. Çalışma alanı olarak da; geniş bir etki alanına sahip
olan, çözülmesi gereken karmaşık problemleri bünyesinde barındıran ve tasarımına
acil olarak gereksinim duyulan Üsküdar Meydanı seçilmiştir. Başlıca beş bölümden
oluşan tezin giriş bölümünde çalışmanın amaç, kapsam ve yöntemi belirtilmiştir.
İkinci bölümde katılımcı planlama ve coğrafi bilgi sistemleri kavramlarının gelişimi
ele alınmıştır, iki kavramın birleşiminden doğan TKCBS (PPGIS) kavramı ve
yöntemleri incelenmiştir. Üçüncü bölümde, katılımcı planlama adına farklı teknikler
kullanan projeler PPGIS projeleri ile birlikte değerlendirilmiştir. Diğer bir alt başlıkta
ise, ülkemizde internet üzerinden yayınlanan kent rehberleri incelenmiştir. Son
olarak da, değerlendirilen örnek projeler karşılaştırılmış ve öne çıkan özellikleri tez
çalışması kapsamında geliştirilen modelin oluşturulmasına katkı sağlamıştır.
Dördüncü bölümde, Üsküdar meydanın TKCBS (PPGIS) modeli için seçilme
nedenleri anlatılmış ve tez kapsamında bir TKCBS (PPGIS) yöntemi geliştirilmiştir.
Bu yöntem için bir uygulama modeli oluşturulmuş, değerlendirilmiş ve dünyadaki
PPGIS örnekleri ile tez kapsamında geliştirilen model karşılaştırılmıştır. Sonuç
bölümünde ise, çalışmanın genel değerlendirmesi yapılarak önerilerde
bulunulmuştur.
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COMPUTER AIDED PUBLIC PARTICIPATION IN URBAN DESIGN: AN
IMPLEMENTATION OF "PPGIS" ON ISTANBUL'S ÜSKÜDAR SQUARE

SUMMARY
City plans or urban design projects generated without public participation cause
displeasure to people which will be affected by the consequences of these studies.
Many projects developed with high costs are delayed or reprepared. To assure
satisfaction after projects and provide a better living environment, local authorities
are oriented to seek public participation methods. With evolution of communication
technologies and Geographical Information Systems (GIS); new methods have
emerged. PPGIS is relatively a new method that uses GIS and communication tools
to ensure public participation. With this method, local authorities are able to get
spatial view points of participants and by using communication tools (internet) they
can reach even more participants.
In this dissertation, it’s explicated that how PPGIS method could be modeled in our
country after analyzing diverse examples from all over the world. Üsküdar Square is
chosen as study area due to its liability as an urban design project and its huge zone
of influence. Dissertation comprised of five main chapters in which purpose, scope
and method of the study is designated in the first chapter. In the second chapter, the
evolution of participatory planning and GIS concepts are discussed, consequently
PPGIS concept which is derived from the combination of these two concepts is
deliberated. In the third chapter, projects using different kinds of methods in
participatory planning are considered together with PPGIS projects. In another subtopic, city guides which are published on internet in our country are examined.
Eventually, examined sample projects are compared and their highlights contributed
to the model developed through the study. In the fourth chapter, it’s depicted why
Üsküdar Square is chosen for PPGIS model and a PPGIS method is developed in
dissertation process. Application models and tools for this method are created and
discussed. PPGIS projects from all over the world and the model developed in
dissertation are compared. Finally, the general discussion of study committed and
proposals are offered accordingly.
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1. GİRİŞ
Toplum katılımı sağlanmadan üretilen şehir planları ya da kentsel tasarım projeleri,
çalışmanın sonuçlarından etkilenecek çevrede yaşayanlarda memnuniyetsizlik
yaratmaktadır. Yüksek maliyetler ile hazırlanan birçok çalışma sonlandırılmakta
veya tekrar projelendirilmektedir. Bu durum proje sonrası memnuniyeti artırmak ve
yaşanabilir çevre sağlamak adına yerel yönetimleri, toplum katılımı yöntemlerini
aramaya yöneltmektedir.
“Kentsel tasarımda bilgisayar destekli toplum katılımı: Üsküdar Meydanı örneklem
alanına TKCBS (PPGIS) yönteminin uyarlanması” isimli bu çalışmada ise toplumun
kentsel tasarım sürecine nasıl dâhil olacağı, TKCBS (PPGIS) yöntemleri
çerçevesinde incelenmiştir.
1.1 Çalışmanın Amacı
Şehir planlama ve kentsel tasarım çalışmalarına toplum katılımını sağlamak amacıyla
birçok çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında, yaşanabilir bir çevre,
kullanıcı memnuniyeti ve sürdürülebilir gelişim hedeflenmektedir.
Yönetim, planlama ve analiz sorunlarının çözümüne katkıda bulunan, “Coğrafi Bilgi
Sistemleri” ile insanların kendi yaşam alanlarına ilişkin kararlarda etkili olma
durumu olan “Toplum Katılımı” kavramının birleşiminden oluşturulan “Toplum
Katılımlı Coğrafi Bilgi Sistemleri” (TKCBS), yaşam çevresi ile ilgili söz sahibi
olmak isteyen her bireyin karar verme mekanizmaları içinde bulunmaları
hedeflenmektedir.
Çalışmada örnek alan olarak seçilen Üsküdar Meydanı, İstanbul için tarihi değeri
olan önemli bir meydan ve farklı ulaşım türlerinin kesişim noktasıdır. Yoğun bir
yaya trafiğine sahip olması, vapur iskelesinin önemi ve İstanbul Boğazı’na kıyısı
olması, Üsküdar meydanını oldukça değerli kılmaktadır. Marmaray projesi ile tüm
kentsel dokusunun değiştirilip yeniden düzenlemeye çalışıldığı bir dönemde, kentsel
tasarım projeleri ile tekrar gündeme gelmektedir. Bu sebeplerden dolayı; Üsküdar
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Meydanı, İstanbul ölçeğinde, birçok değeri ve problemi bünyesinde barındırdığından
tez kapsamına alınmıştır.
Bu tezin amacı, kentsel tasarımın tüm süreçlerine toplumun katılımının gerekliliğini
ortaya koymak; tüm kullanıcıların bilgisayar ortamında tasarıma katılabileceği özgün
bir model geliştirerek, bu modeli İstanbul Üsküdar meydanı üzerinde sınamaktır.
1.2 Çalışmanın Kapsamı
Tez çalışması beş temel bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde, çalışmanın amacı
ve çalışmada kullanılan yöntem anlatılmaktadır. İkinci bölümde katılımcı planlama
ve coğrafi bilgi sistemleri kavramları incelenmektedir. Yapılan kaynak araştırması ile
katılımcı planlama çalışmalarının tarihsel süreç içindeki gelişimi açıklanarak, bu
bağlamda coğrafi bilgi sistemlerinin gelişim süreci incelenmekte ve kent planlamada
bir araç olarak kullanılması değerlendirilmektedir. Bu bölümde ayrıca, katılımcı
planlama ve CBS kavramlarının birleşiminden oluşan toplum katılımlı coğrafi bilgi
sistemleri (TKCBS) kavramı tanımlanmakta ve katılımcı planlama çalışmalarında
uygulanabilirliği değerlendirilmektedir. Bu kapsamda TKCBS (PPGIS) projelerinin
öğeleri, mimarisi ve süreçleri açıklanmaktadır.
Üçüncü bölümde, toplum katılımını farklı teknikler ile sağlamış olan projeler PPGIS
projeleri ile birlikte ilk başlıkta yer almaktadır. Bu çalışmaların amacı, yöntemi ve
toplum katılımını nasıl sağladığı değerlendirilmektedir. Ardından Türkiye’de yerel
yönetimlerin internet üzerinden uyguladığı kent rehberleri incelenmektedir. Son
olarak da; tüm örnek çalışmalar karşılaştırılmakta ve öne çıkan özellikleri
değerlendirilmektedir.
Tez kapsamında incelenen çalışma örnekleri, coğrafi bilgi sistemleri ile toplum
katılımının sağlanmasında temel oluşturmakta ve örnek çalışmaların öne çıkan
özellikleri bir arada kullanılarak dördüncü bölümde özgün bir yöntem haline
getirilmektedir. İncelenen örneklerden farklı olarak oluşturulan modelin bir kentsel
tasarım projesinde kullanılması, bu konuya yeni bir yaklaşım getirmiştir. Dördüncü
bölümde ayrıca, çalışma alanının seçilme nedenleri anlatılmakta ve tez çalışması
kapsamında geliştirilen model için oluşturulan TKCBS (PPGIS) yöntemi de
belirtilmektedir. Uygulama modeli kapsamında; çalışmanın aktörleri ve süreci
değerlendirilmekte ve internet üzerinden kullanılan TKCBS (PPGIS) araçlarının
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içeriği açıklanmaktadır. Son olarak da projenin gelişim süreci belirtilmekte ve
üçüncü bölümde anlatılan projeler ile karşılaştırılmaktadır.
Tez çalışmasının beşinci ve son bölümünde, araştırmanın sonuçları anlatılmakta ve
genel bir değerlendirme yapılmaktadır. Çalışma, özellikle kentsel tasarımda coğrafi
bilgi sistemleri ile toplum katılımını sağlamayı amaç edinecek projelere bir temel
oluşturacak ve çalışmalara yön göstererek bilimsel bir katkı sağlayacaktır.
Çalışma, çok farklı disiplinlerden gelen toplum katılımı düşüncesinin ve coğrafi bilgi
sistemleri tekniklerinin bir arada olabilmesi durumunun ve birleşimlerinden ortaya
çıkan yeni bir literatürün incelenmesinin önemini de ayrıca ortaya koymaktadır.
1.3 Çalışmanın Yöntemi
Çalışma kapsamında toplum katılımını sağlayan ve coğrafi bilgi sistemlerini kullanan
çalışmalar için bir kaynak araştırması yapılmıştır. Örnek proje çalışmaları incelenmiş
ve tez kapsamında geliştirilen modele katkıları değerlendirilmiştir. Örnek çalışma
alanı olarak seçilen Üsküdar Meydanı için bir TKCBS (PPGIS) modeli
oluşturulurken aşağıdaki yöntemler izlenmiştir:
Çalışma, internet üzerinden coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak, toplumun kentsel
tasarım sürecine nasıl katılabileceğini araştırmaktadır. Bu kapsamda TKCBS
(PPGIS) yöntemi kullanılarak çalışma alanı için bir model oluşturulması, toplumun
mekânsal fikirlerinin elde edilmesi için gerekli tasarım araçlarının tespiti, tartışma
alanın oluşturulması ve elde edilen verilerin analizinin yapılması ile birçok yöntemi
bir araya getirmektedir. Tez kapsamında, TKCBS (PPGIS) ile bir kentsel tasarım
modeli oluşturulurken izlenen adımlar Şekil 1.1’de sıralanmıştır.

3

Şekil 1.1 : Üsküdar meydanı için oluşturulan modelin yöntem şeması.
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2. KATILIMCI PLANLAMA VE CBS KAVRAMLARI
2.1 Katılımcı Planlama
2.1.1 Katılımcı planlama kavramı
En genel anlamda katılma toplumun çeşitli şekillerde ve çeşitli konularla kendisi ile
ilgili kararlara katılmasıdır. Avrupa Ekonomik Komisyonunun, Konut Yapım ve
Planlama grubunun yaptığı tanıma göre ise toplumun kendisini gelecekte etkileyecek
olan çevresine biçim vermesi olarak kabul edilmektedir (Bayazıt, 1982)
Godschalk (1966), toplum katılımı için; “işbirlikçi planlama” deyimini kullanmakta
ve bunu “Plancılar ile toplum arasında gerçek bir karşılıklı etkileşim süreci” olarak
tanımlamaktadır. Planlamada işbirliği kavramı geliştirilirken; planlama sürecinde
toplum katılımının tabanı ne kadar geniş tutulursa, plancıların ve toplumun kamu
politikaları ve planları üzerindeki potansiyel etkinliğinin o kadar artacağı ve
planlama sürecinde temsil edilen çıkarlar ne kadar farklı olursa önerilerin o kadar
yeniliğe açık olacağı belirtilmektedir.
Toplum bilimcilerde katılma bazı tanımlanmış toplumsal durumlarda iletişim ve
ortak eylemle tanımlanan girişimdir. Diğer tarafta Fransız plancı Colt ise katılmayı
“güçleri serbest bırakmaktan çok, bir toplumsal denetim biçimi” olarak kabul eder.
Bir İngiliz plancı olan Levin ise katılmayı “belirlenen eylemde girişilen bir seçme
eylemi” olarak genel tanımını yapar (Bayazıt, 1982)
Karar verici durumundaki plancı, yönetici ve bürokratların kendi otoriteleri ile
toplumu ilgilendiren problemleri çözmek için karar vermeleri demokrasi değildir.
Demokratik işleyici aksatıcı bir unsurdur. Bu nedenle “Kararlardan etkilenenlerin
kararlarda rol alması” en önemli öğesidir. Katılma demokratik anlamı ile başkaları
ile birlikte ortak bir şeyi olma, bir keki paylaşma, diğerleri ile ortak bir şey yapmak
demektir (Bayazıt, 1982)
Bolan (1967), katılımcı planlama kavramı ile ilgili toplum katılımının önemini
vurgulayarak; toplum katılımı gelişmez ise planlamaya ne kadar yatırım yapılırsa
yapılsın projelerin başarısız olmaya mahkûm olacağını belirtmiştir.
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Farklı zamanlarda farklı bilim adamları katılım sürecinde rol alacak aktörleri
tanımlamışlardır. Fagence’e göre aktörler beş ana grupta toplanabilir (1977). Bunlar;
o Yerel yönetim
o Teknik ekip (şehir plancıları, mimarlar vb.)
o Toplum
o Merkezi yönetim
o Danışmanlar (üniversiteler, bilirkişiler vb.)
Katılımın niteliği aktörlerin ne zaman ve ne kadar etkin olduğuna göre
çeşitlenmektedir. Akademik anlamda katılım modelleri yerel halka güç verebilmek
amacıyla resmileştirilmeye çalışılmaktadır. Bunun bilinen en iyi örneği 1969 da
Arnstein tarafından geliştirildi (Şekil 2.1). Vatandaşın göreceli gücü merdiven
basamakları yükseldikçe artmaktadır (Arnstein, 1971).

Şekil 2.1 : Toplum katılımı basamakları (Arnstein,1971).
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Katılımsız
Manipülasyon: Gerçek bir toplum katılımı yerine yönetim tarafından toplum içinden
seçilmiş kişileri eğiterek onların desteğini almaktır.
Terapi: Bu yöntemde toplum katılımı sağlanması adına bir araya getirilip bir
psikiyatrisi tarafından yönetilen grubun kişisel sorunları öne çıkmaktadır ve kentin
geleceği adına alınacak kararlara ilişkin katkı sağlanmadığından bu yöntem alt
basamaklarda yer almaktadır.
Tokenizm ( Göstermelik Katılım)
Bilgilendirme: Bu katılım biçiminde bilgilendirme, yönetimden topluma doğru
olmak koşuluyla tek yönlüdür.
Danışma: Bu yöntemde yönetim tarafından davet edilen katılımcıların konu
hakkındaki fikirlerine danışılmaktadır ancak bu fikirlerin uygulanabilirliği kesin
değildir.
Mevkilendirme: Toplumun katılımını artıran bu basamakta, toplumdan herhangi bir
kişi tavsiyede bulunabilmekte ve bu tavsiyelerin fizibilitesi yöneticiler tarafından
uygun bulunursa uygulamaya alınmaktadır.
Toplum katılımı
İşbirliği: Bu yöntemde toplum ve yönetim karar verme ve planlama sorumluluğunu
paylaşmaktadır.
Temsilci gücü: Toplum ve yönetim arasındaki görüşmeler sonucunda toplum belirli
bir plan veya program üzerinde etkin bir şekilde karar verme yetkisine sahip
olmaktadır.
Vatandaş kontrolü: Bu basamakta toplum, bir programı veya kurumu yönetebilir ve
bunu yaparken tüm yönetimden sorumlu olmaktadır (Arnstein,1971).
2.1.2 Katılımcı planlamanın gelişimi
Günümüz şehircilik yaklaşımlarını etkileyen bütün modern akımlar ikinci dünya
savaşından sonra ortaya çıkmıştır. Büyük yıkımlara sahne olan kentlerde başlayan
yeniden yapılanma süreci, toplumda olumsuz etkilere neden olmuştur ve dünya
genelinde gelişen demokratikleşme süreci planlama yöntemlerine yeni bakış açıları
getirmiştir. Ortaya çıkan bu yeni yöntemlerin ortak paydası toplumcu düşüncedir. Bu
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konu yerel yönetimler kapsamında ele alınacak olursa “Şeffaf Belediyecilik”
teriminin literatüre katıldığı gözlenmektedir (Baransu ve Ergun, 1990).
Katılım başlangıçta, kendiliğinden belirerek, birkaç yerleşim merkezinde gelişen
sosyal organizasyonlara yönelik derneklerin etkisi altında uygulanmış, daha sonra da
yönetimlerin tavsiye ettiği bir kavram olmuştur (Çubuk, 1990).
Katılımcı planlama kavramı ilk kez 1969 yılında İngiltere’de Skeffington
komitesinin raporu ile gündeme gelmiştir. Komitenin aldığı kararlar aşağıdaki gibi
sıralanabilir:
o İnsanlar yaşadıkları alan ile ilgili planlar hakkında bilgilendirilmelidir.
o Planlar yapılırken süreç hakkında sunumlar hazırlanmalı; ancak toplumun
katılımını ve tepkisini ölçmek için de düzenli aralar verilmelidir. Alternatifler
üretildiğinde yerel yönetim bunları topluma anlatmalı ve hangisini, neden tercih
edeceğini belirtmelidir.
Yerel yönetim yetkilileri toplum forumları oluşturabilmek için toplantılar
düzenlemelidir. Bu forumlar, o bölge ile ilgili yerel organizasyonlara ortak tartışma
alanları yaratmaktadır. Toplum forumları aynı zamanda planlama konuları hakkında
bilgi alımı ve dağıtımı gibi idari fonksiyonlar da üstlenebilir.
o Toplum forumları yetkilileri insanların organizasyonlara katılımını sağlamak için
atanmalıdır. Görevleri; insanlarla çalışmak, tartışmayı başlatmak, insanları
bilgilendirmek ve insanların görüşlerini yerel yönetim yetkililerine bildirmek
olmalıdır.
o Toplum, görüşlerinin neleri başardığını veya neden kabul edilmediği hakkında
bilgilendirilmelidir.
o Toplum, planların hazırlanmasında anketler veya yapacakları yorumlar ile
cesaretlendirilmelidirler (Skeffington, 1969).
A.B.D
İlk katılma örneklerine ABD’de II. Dünya Savaşı sonrasındaki 1949da çıkarılan
“Housing Act” ilgili yasasının ortaya çıkmasından sonra karşılaşılmaktadır. Yapılan
uygulamalar savaştan dönen az gelirli vatandaşların yaşadıkları bölgeleri yenilemek
ve onlara daha sağlıklı, bir çevre vermek, toplum dengesini korumak ve toplumsal
denetimi sağlamak amaçlarına yönelikti. Çok fazla deneyim olmadan yapılan bu
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uygulamaların ancak üst gelir ve eğitim düzeyindeki bölgelerde başarılı olduğu göze
çarpmaktadır.
1960’larda ABD’de “Fakirlik ve Model Kentler Programı”nda katılma ortaya kondu.
Bu konu fikir, meslek, kuruluşları ve üniversitelerde yaygınlaştı. Toplumsal
sorumluluk konusunda görev yüklenme Amerikan Mimarlar Birliğinde 1969 ve
Amerikan plancılar biriliğinde 1967 yılında başlamıştır.
Fransa
İlk başlarda “Katılma”

Fransa’da tepki ile karşılanmıştır. Bunun en önemli

sebeplerinden biri ise; çok güçlü bir merkezi hükümetin bulunmasıdır. Uygulanan
katılma yaklaşımlarında dahi, yine alt örgütlerde temsilci seçimi esasına gidilmiş,
bazı planlamaya ilişkin anketler düzenlenmiş, hiç bir zaman tam katılma
gerçekleşememiştir. Katılmanın kabulü veya kabul edilmemesi toplumun merkezi
veya merkeziyetçi olmayan politik yapısına bağlıdır. Halkın güçlülerin ve elitlerin
gücünü paylaşmayı kabul etmemesi, Fransa’da katılmama isteği olarak görülmüştür.
Hollanda
Habraken (1962) “Supports” adlı yayınında kütle halinde konut üretiminde
kullanıcıların katılımı ve kullanıcıya danışmanın kabul edilmesi gerektiğini, belki de
toplu konut alanlarında ortaya çıkan çözümsüzlüklerin nedenin insan ve uygulanan
yöntem arasındaki karşıtlıktan doğmuş olabileceğini belirtmektedir. Bütün bunlardan
sonra vatandaş katılımı önemli ve vazgeçilmez bir öğe olarak ortaya çıkmıştır.
Habraken bir yayınında 1971’lerde katılmanın Hollanda’da moda olduğunu belirtir
(Habraken, 1975 Akt; Bayazıt, 1982)
Avrupa’da ortaya çıkan planlama örneklerinden biri de 1978 yılında Amsterdam’da
ortaya çıkmıştır. Katılımcı demokrasi adına Amsterdam kenti belediye meclisi önce
iki bölgesine, daha sonra da diğer bazı bölgelerine otonomilerini vermiştir (Çubuk,
1990).
2001 yılında Avrupa birliği bakanlar komitesi tarafından günümüzde katılımın yeri
aşağıdaki maddeler ile vurgulanmıştır:
o Toplum katılımı demokrasinin kalbidir.
o Yerel politikalar kabuk değiştirmektedir. Bu da beraberinde daha esnek ve
doğrudan bir yapıyı gerektirmektedir.
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o Toplum ve yönetimler arasında ilişki kurmayı sağlayacak kurumların olması
gerekmektedir.
o Yerel ve bölgesel otoriteler toplum katılımını artırıcı uygulamalar geliştirmelidir.
o Toplum katılımı yasal bir çerçeve ile desteklenmelidir (Davoudi, 2007).
2.1.3 Planlamada toplumsal katılım yöntemleri
Katılımın geleneksel gelişimi içinde ülkeden ülkeye değişen ancak temelde hepsi
“karşı çıkma hakkı”’na dayalı olan yöntemler yer almaktadır. Kimi zaman anketler,
referandumlar, toplum panelleri ve jürileri ile katılım sağlanmaya çalışılmaktadır
(Carver, 2001).
Toplumun planlama sürecine katılımının sağlanması için Arnstein’in Katılım
Merdiveni süreç içinde yeniden tasarlanmıştır ancak katılımın nihai amacı olan
sürecin vatandaşlar tarafından kontrol edilmesi korunmuştur. Arnstein’ın modeli, 40
yıllık ilerlemeye rağmen eleştirilmeden uygulanmaya devam etmektedir.
Aynı şekilde, planlamaya katılımın önceki örnekleri, birtakım nedenler yüzünden
genellikle yetersiz görülmüşlerdir. Bunlar; kaynakların kısıtlı olması, (topluma)
danışacak zamanın olmaması, katılımın olması halinde projenin gecikebileceği
korkusu, toplumla etkileşim isteksizliği, paydaşların temsil edilememe korkusu,
ulaşılamaz planlama dokümanları, toplumun planlamaya genelde duyarsız kaldığına
dair yaygın inanış ve en önemlisi planlama mesleği içinde kültürel değişimi
kabullenme isteksizliği gibi sıralanabilir (Baker, Coaffee ve Sherriff, 2006).
Arnstein’in sınıflandırmasını referans alarak Wiedemann ve Femers (1993) yeni bir
basamakla sistemi oluşturmuşlardır (Şekil 2.2).
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Şekil 2.2 : Toplum katılım basamakları (Wiedemann ve Femers, 1993).
Arnstein’ın katılım merdivenini referans alan ve onun üzerine kurulan, toplum
katılımındaki değişik yaklaşımlar şu şekilde kategorize edilmektedir:
o İletişim ile insanlara bilgilendirmek veya onların daha bilinçli kararlar almasını
sağlamak. Bunu yaparken gazetelerden, web sitelerinden, yol gösterilerinden vb.
yararlanmak ve kendine has grupları hedef olarak seçmek.
o Planlanan (anketler, görüşmeler, odak grupları) veya planlanmayan (hizmeti
kullananlardan geri dönüş) araştırmalara sahip olmak.
o Konferans, toplantılar, politikalar, planlar veya şartlara verilen yazılı yanıtlar gibi
teknikler kullanarak danışmanlık hizmeti sunmak.
o Ortaklık yapılarına veya kurullara temsilci olarak katılmak.
o Sorumluluk, güç, yönetim/sahiplik veya bütçe yönetimini katılımcılara bırakmak
(Baker, Coaffee ve Sherriff, 2006).
1980 ve 90’larda, birçoğunun “paydaş toplumu” diye adlandırdığı katılımı daha çok
içeren gelişim teşebbüsleri, planlama sisteminde katılım kavramları ortaya
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çıkarmıştır. Birçok sesin bir şekilde birleştiği bu yaklaşımı politikaya çevirmek,
genellikle “ortak planlama” fikirlerine doğru bir hareket olarak ifade edilmektedir.
Paydaş teorileri, paydaşları ilgilendiren ortak konuları tartışmak için bir araya
getirmeyi

tasarlamaktadır.

Paydaşlar,

politika

oluşturanlar,

hizmetlerden

yararlananlar, plancılar ve yönetim, toplum ve gönüllü organizasyonlar olarak
sıralanabilir. Organizasyonun hareketleri, kararları, politikaları ve amaçlarından
etkilenen herhangi bir birey veya grup, paydaş olarak nitelendirilebilir (Baker,
Coaffee ve Sherriff, 2006).
Genel paydaş katılımı, kurumların ve toplumun katılımı olarak ikiye ayrılabilir. Bu
terimler “organize kurumlar” ve “organize olmayan toplum” olarak önemli bir farka
sahiptirler. Organize paydaşların planlamaya katılımı yerel yönetimin gündeminde
artarken, halkın katılımı aynı oranda artmamıştır. Boaden’in, 1980’de planlamada
katılım için hazırladığı çalışmasında, katılımcıları üç ana gruba ayırmıştır:
o 1. derece elitler – destek veya tavsiyeleri olmadan yerel yönetimlerin planları
uygulaması çok zor veya imkânsız olacaktır.
o 2. derece elitler – bölgedeki aktif olarak çalışan gönüllü organizasyonlardan
oluşmaktadır.
o Bireyler olarak toplum – bazıları birinci veya ikinci derece elitlerden
olabilmektedir (Baker, Coaffee ve Sherriff, 2006).
Paydaşlara, katılım konusunda görüş veren işbirlikçiler; yerel cemiyetler, sakinler,
sakinlerin oluşturduğu dernekler, hizmet sağlayan kanuni paydaşlar, planlama
sürecine değerli görüşlerle katkı yapabilecek ajanslar ve organizasyonlar, arazi
sahipleri, ticaret odası, sağlık hizmeti sağlayıcıları, eğitim kuruluşları, ulaşım
sağlayıcıları ve mahalle yetkilileridir (Baker, Coaffee ve Sherriff, 2006).
Planlamada yönetim ve liderlikte oldukça önemli bir konudur ve ortak planlama
aktivitelerinde liderlik konusu kritik olarak görülmektedir. İngiltere’de hükümete
bağlı “Toplum ve Yerel Yönetim” (ODPM) dairesinin 2005 yılında hazırladığı
raporunda belirtildiği gibi değişik politik kültürler değişik liderlik biçimlerine değer
vermekte ve liderlik alanları aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir:
o Politik liderlik – meşruluk, kaynak ve yerel otorite gücü sağlamak ve etkin
çalışabilmek için düzgün mantığa ve yeteneklere sahip olmak.
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o Ortaklık organizasyonlarından gelen liderlik – ortakların amaçları gerçekleştirme
konusunda istekli olmalarını teşvik etmek.
o Toplum liderliği – toplumun onayını ve aktif katılımını sağlamak
Bu liderlik çeşitleri olmadan yerel stratejik ortaklıkların başarılı olmaları kuşkuludur.
Örneğin, birincisi olmadığı zaman ortaklık başarısız olmakta; ikincisi olmadığında,
yerel otorite devam edebilmesine rağmen, sadece kendi kontrolü altındaki bölgelere
hizmet verebilmektedir. Bu model bu yüzden toplum katılımının dinamiklerini
anlamak açısından kullanışlıdır (Baker, Coaffee ve Sherriff, 2006).
ODPM’nin 2005’te yaptığı örnek olay incelemesine göre, üç değişik liderlik ilişkisi
modeli gözlemlenmektedir:
o Yerel otorite önden öncüdür ve diğer pasif ortaklar ise konseyin kararlarını kabul
eder.
o Yakın çalışmayı gerektiren ve ortak amaçlara erişmeye kararlı anahtar kamu
sektörü ajansları arasında güçlü ittifak olduğu zaman, liderlik iki ya da daha fazla
kamu ajansı tarafından paylaşılmaktadır.
o Liderlik nispeten toplumdadır ve gönüllü sektör grupları güçlü bir liderlik hissi
yaratmaktadır (Baker, Coaffee ve Sherriff, 2006).
Katılmalı planlama ve tasarlama süreci
Planlama ve tasarımda katılma sürecinin ortaya çıkış nedenleri, onun bazı amaçlara
yönelmesini gerektirmiştir. Katılmalı planlama ve tasarlama sürecinin ortaya çıkış
gerekçelerinin başında toplumdaki değişmelere paralel olarak sürdürülebilecek yeni
bir yaklaşıma gerek duyulmasıdır. Bu nedenle katılma aslında bu amaçların
gerçekleştirilmesi için seçilmiş veya kendiliğinden gündeme gelmiş araçlardan
biridir. Katılma yeni bir ilişki yapısı ortaya koymaktadır (Bayazıt, 1982).
Bayazıt (1982) tarafından katılım sürecinde rol alanlar Şekil 2.3’de açıklanmıştır.

13

KULLANICILAR

BİLGİ
DEĞERLENDİRME

YÖNETİCİLER
(Yasa kural koyan
ve kontrol edenler)

YÖNETME
KONTROL

PLAN
TASARIM

PLAN
TASARIM
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ELİTLER
TEORİSYENLER
(Problemleri ortaya
koyanlar)

Şekil 2.3 : Katılım sürecinde rol alanlar (Bayazıt, 1982).

Kullanıcılar:
Bayazıt (1982) ortalama bir kullanıcı tipinin olmadığını ancak kabaca belirlemelere
gidilebileceğini belirtmiştir. Ayrıca değişim içinde olan kullanıcının sürekli
belirlenmesi ve her probleme göre ayrı belirleme çalışmaları yapılması gerektiği de
görülmüştür. Planlama ve tasarlama sorunlarında ölçek büyüdükçe kullanıcı
konusunda bilgilerin azaldığı ve yanılgı payının da o ölçüde arttığı noktasındadır
(Şekil 2.4).
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Şekil 2.4 : Katılımcı planlamada süreç performansı (Bayazıt, 1982).
Yöneticiler:
Yöneticilerin seçimle gelip, gelmemeleri onların sorumluluk derecelerini ve
alacakları kararları yakından ilgilendirmektedir. Seçimle gelen bir yönetici bir lider
olarak rakipleri ile yarış halinde halka hizmet için çalışır. Bürokratların ise kendi
üstlerine böyle sorumlulukları yoktur (Bayazıt, 1982).
Elitler (kuramcılar):
Toplum liderleri, Yöneticiler, Bürokratlar, bilim adamları, teknokratlar, kullanıcılar
ve savunucu plancılar elitleri oluşturmaktadır. Bilgileri analiz eden ve plancılara
gerekli bilimsel temeli hazırlayan bu gruptur. Diğer taraftan yönetim için gerekli
değerlendirmeler de yine bu grup tarafından yapılır. Savunucu plancı olarak rol
aldıklarında, belirli programların gerçekleştiricisi ve yönetimin yardımcısı rolünü
oynamaktadır (Bayazıt, 1982).
Meslek adamları:
Plancı-tasarlayıcı olarak öğrenilen teknikler ve meslek ahlakının iyi yapma çevre
elde etmek için toplumsal amaçlara hizmet etmesi gerekmektedir. Ancak karşısındaki
kullanıcının mesleğin sorunlarını bilmeyen bir kişi olması, plancı ve tasarımcıya yeni
bir eğiticilik görevi daha yüklemektedir (Bayazıt, 1982).
Katılımın aktörlerinin planlama sürecinin adımları içindeki sorumlulukları proje
süreci oluşturulurken belirtilir. Halkın, Plancının ve Yerel Yönetimin sorumlulukları
her projeye özgü olmak ile birlikte; katılımcı planlama çalışmaları için aktörlerin
sorumlulukları genellenebilmektedir (Çizelge 2.1).
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Çizelge 2.1 : Planlamaya katılım, aktörler ve sorumluluk (Yirmibeşoğlu, 2002).
Planlama Süreci Adımları

Halk Plancılar

Yerel
Yönetim

1. Toplumsal Değerlerin Tayini
2.

Hedeflerin

ve

X

O

X

O

Amaçların

Belirlenmesi
3. Veri Toplanması

X

4. Kriterlerin ve Standartların Tasarımı

X

5. Alternatif Planların Geliştirilmesi

X
X

6. Bir Alternatifin Seçilmesi
7.

Uygulanacak

Planın

X

Detaylı

X

Tasarımı

X

8. Planın Düzeltilmesi/Onanması
9. Uygulama

X

10. Veri Geri Dönüşü (Feedback)

X: Baş Rol

O

X

O

X

X

X

X

X

O: İmkân Sağlayıcı/ Destekleyici Rol

Toplumsal değerler Halk tarafından belirlenmekte ve Plancılar destek olmaktadır.
Hedefler ise hem halk hem de yerel yönetim tarafından belirlenmektedir. Ancak veri
toplanması, kıstaslarının ve standartların tasarımı ve alternatif planların geliştirilmesi
plancıya aittir. Plancılar tarafından üretilen alternatif projeler halk ve yerel yönetim
tarafından seçilmektedir. Seçilen alternatifin tasarımı plancıya ait olmasına rağmen,
planın onanması halka ve yerel yönetime aittir. Planın uygulaması ise plancıya ve
yerel yönetime aittir. Plan ile ilgili her türlü görüş ve öneri tüm aktörler tarafından
yapılabilmektedir (Yiğiter ve Yirmibeşoğlu, 2002).
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2.1.4 Katılımcı planlama yaklaşımlarının değerlendirilmesi
Katılmalı sürecin olumsuz yönleri
Katılmalı sürecin en önemli olumsuz yönü karar sürecinin çok uzamasıdır. Diğer bir
sorunda çıkar gruplarının azınlık olmalarına rağmen çoğunluğu temsil etmeye
çalışmasıdır. Bunun ile birlikte orta yaş ve üst statü gruplarının katılanların
çoğunluğunu oluşturmaları diğer bir olumsuz yön olmaktadır. Vatandaşlar yakın
çevre, yakın gelecekle ve kendileri ile ilgili konularda fikir öne sürebilirler. Özellikle
arsa ve mülkiyetin değerlenmesi veya değer kaybetmesi gibi önemli çıkar
sorunlarının da halk ile birlikte kararlaştırılması, tepkilere neden olabilir (Bayazıt,
1982).
Katılmalı sürecin zorlukları ve sınırlamaları
Küçük ölçekteki konularda tam katılma olabilmekte ve başarı şansı yüzde yüz’e
yükselmekte olmasına rağmen, ölçek büyüyünce durum farklılaşır. Bu arada herkesin
katılmamak istememesi de ayrı bir sorundur. Orta sınıf dışındakiler ve yaşlılarla çok
gençlerin katılma isteminin olmaması büyük bir yüzdeyi süreç dışında bırakmaktadır.
Katılanlara bilgilerin tek yönlü verilmesi ve gereken bilgilendirme düzeyinin ve
biçiminin seçimi, plan ve tasarımlarda sınırlı sayıda alternatifle halkın önüne
çıkılabilmesi, sorunun oldukça belirli kanallara sokulmasına neden olmakta ve
katılmayı dolaylı yollardan sınırlamaktadır (Bayazıt, 1982).
Katılım sürecinin olumlu etkileri
Demokratik bir dengenin kurulmasında yardımcı araç olarak katılmalı süreçten
yararlanılabilmektedir. Topluluklar sorunları daha iyi anlayabilmekte ve yönetime
karşı daha anlayışlı davranmaktadırlar. Kullanıcılarla daha iyi iletişim ve ilişki
kurularak kullanıcı gereksinimleri daha iyi anlaşılabilmektedir. Halkın bilgi
düzeyinin artması katılma yönünde olumlu etki yapmakta ve yönetimin kendisini
daha iyi örgütlemesine ve kendisine çekidüzen vermesine neden olmaktadır (Bayazıt,
1982).
Planlamaya katılım kavramı ülkemizde hala tartışılan bir kavramdır. Bu tartışmalar
yöneten ve yönetilenin birbirine yaklaştırılmasından doğan “yönetişim” kavramı
üzerinden yapılmaktadır ve üç farklı yaklaşım türü ön plana çıkmaktadır:
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Katılımcı planlama kavramını bir ütopya olarak gören bir yaklaşım
“İyi yönetişim, devlet yönetiminde temsil, katılım ve denetimin, etkin bir sivil
toplumun, hukukun üstünlüğünün, yerinden yönetimin, yönetimde açıklık ve hesap
verme sorumluluğunun, kalite ve ahlakın, kurallar ve sunum yöntemlerinin ve
nihayet dünyada gerçekleşen dijital devrime uyumun mevcut olduğu bir siyasal ve
ekonomik düzeni ifade etmektedir”(Aktan, 2002 Akt; Aydoğan, 2005).
Bu tanımlama şekli bir yönü ile olumludur; çünkü tek bir kavramla birçok olumlu
niteliğin ifade edilebilmesi ve bir kavrama odaklanarak ve birçok yönden ilerlemenin
sağlanması mümkün görünmektedir. Diğer bir yönden ise olumsuzdur. Çünkü tüm
bu olumlu gelişmelerin ancak bir arada olursa gerçekleşebileceklerini ifade
etmektedir (Aydoğan, 2005).
Kavramı bütünüyle reddeden yaklaşım
Yönetişim kavramının arkasına saklanarak toplumun yönetim üzerinde daha fazla
söz sahibi olması gerektiğini savunanların, aslında medya, çeşitli vakıflar ve
güdümlü sivil toplum örgütleri vasıtasıyla toplumu yönlendirme gücü olan büyük
sermaye kuruluşları olduğunu düşünen, devletçi, muhafazakâr grubun tezidir (Güler,
2001 Akt; Aydoğan, 2005).
Temkinli iyimser yaklaşım
Bu tanımlayış biçimiyle kavram, idealize edilmeden ve ulaşılması zor anlamlar
yüklemeden, yönetim sistemlerinin, demokratikleşmesinde bir ileri adım olarak
kabul edilmekte ve ortak akılı daha etkin kullanmaya yönelik bir gayret olarak
algılanmaktadır. Kavramın doğuşu mevcut yönetim sistemlerinin eksikliklerine
bağlanmakta, en azından tespit edilen bu eksikliklerin giderilebileceği bir kurgu
önerilmektedir (Aydoğan, 2005).
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2.2 Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS)
2.2.1 Coğrafi bilgi sistemi kavramı
Coğrafi Bilgi Sistemleri (Geographical Information System) , çalışılan yer ile ilgili
grafiksel ve grafiksel olmayan verilerin kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde
çeşitli kaynaklardan toplanması, depolanması, işlenmesi, analiz edilmesi, yönetilmesi
ve sunulması fonksiyonlarını bütünleşik olarak yerine getiren donanım, yazılım, veri
ve personel bileşenlerinden oluşan bir organizasyondur (İB, 2007).
Coğrafi bilgi sistemi ülkemizde CBS kısaltması ile kullanılmak ile birlikte uluslarası
kısaltması olan “GIS” de sıklıkla kullanılmaktadır. CBS (GIS), mekânsal verilerin
toplandığı,

bunların

görüntülenebildiği,

grafik

ve

öznitelik

bilgilerinin

ilişkilendirilerek kullanıldığı, farklı kaynaklardan gelen verileri bütünleştirerek
yönetim, planlama ve analiz problemlerinin çözümüne katkıda bulunan, bilgi
alışverişinde standardizasyonu ve haritalar yardımıyla öznitelik verilerinin yer aldığı
birleşimleri sağlayan bilgisayar destekli sistemlerdir (İBB, 2008).
Teknoloji Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) bir yandan teknik olarak gelişmesine
diğer yandan da farklı disiplinlerde kullanımının yaygınlaşmasına neden olmaktadır.
CBS tanımında genel olarak iki yaklaşım vardır: Teknolojik açıdan CBS tanımı,
fiziksel dünyaya ait mekânsal veriyi toplayan, depolayan, işleyen, dönüştüren ve
gösteren oldukça güçlü araçlar bütünü olarak yapılmaktadır. Kurumsal açıdan CBS,
mekânsal bilginin etkileşimi ile karar destekleme sistemidir. Her iki tanımın
birleştirilmesinden elde edilen CBS tanımı ise, bağlı bulunduğu kurumun
ihtiyaçlarına göre mekânsal-konumsal verinin toplanması, depolanması, işlenmesi ve
gösterimini yapan, karar destekleme işlevi olan, sayısal bir bilgi sistemi biçiminde
yapılabilmektedir (Uluğtekin ve Bildirici, 1997).
“The United States Geological Survey” (USGS) coğrafi bilgi sistemini; bir saklayan,
kayıt eden, analiz yapan ve coğrafi referans bilgilerini sunan bir bilgisayar sistemi
olarak tanımlamaktadır (2008).
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Coğrafi bilgi sistemlerinin ortaya çıkaran kişi olarak gösterilen Dr Roger Tomlinson
(2003) CBS’ni tanımlamanın bir şema ile daha kolay anlaşılacağını söyleyerek
Coğrafi bilgi sistemini oluşturan bir şema oluşturmuştur (Şekil 2.5).

Şekil 2.5 : Tomlinson’un GIS modeli (2003).

Tomlison (2003) mekânsal verinin GIS’de özel anlamlar kazandığını belirtmektedir.
Ham veriyi işleyerek kullanabilir hale getirmenin ve doğru coğrafik referansı
oluşturmanın mekânsal verinin en temel bileşenler olduğunu açıklamıştır. Mekânsal
veri; arazi bilgilerinden oluşmaktadır. Bu bilgiler GIS veritabanında nokta, çizgi ve
kapalı alan olarak GIS verilerinin üç temel unsuru olarak saklanır. GIS, veri kaynağı
olarak aşağıdaki üç temel bileşeni kullanmaktadır:
o Baskı haritalar
o Ölçümlendirme ve analiz yapan araçlar ile araziden toplanan veriler.
o Toplanan ham veriler üzerinden yapılan analizler.
Coğrafi bilgi sistemleri parçaları birbiri ile ilişkili karmaşık bir yapıdır. Altı önemli
bileşeni vardır. Bu bileşenler:
o Bilgi üretimi; GIS sistemlerinin çıktı ürünleridir. Bu ürünler harita formlarını,
raporları, listeleri ya da buna benzer bileşenleri kapsamaktadır.
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o Yazılım; Analiz yapabilmek ve bilgi üretmek için gerekli bilgisayar
programlarıdır. Genellikle ana CBS programının üstüne gerekli analizlerin
yapılabilmesi için eklenen araçlardır.
o Veri; CBS işlemlerin yapılabilmesi için gerekli bilgilerdir. Hangi verinin
nerede kullanılacağını bilmek ve uygun formata getirmek gerekmektedir.
Çoğu kez bu format yapısını kullanılan yazılım belirlemektedir.
o Donanım; CBS donanıma ihtiyaç duyar. Bunlar sunucular, iş istasyonları ve
bilgisayarlar gibi temel donanımlardır. Ayrıca CBS uygulaması web
üzerinden yapılıyorsa güçlü bir internet alt yapısına gerek duymaktadır.
o Prosedür; Prosedür oldukça önemli bir bileşendir. Çalışanların CBS
uygulamalarını kullanmalarını sağlamak ve eğer bu bir geleneksel
sistemlerden CBS sistemlerine geçiş süreci ise iyi bir şekilde planlamak ve
eski sistemden kalan tüm mirasları doğru bir şekilde yeni sisteme aktarmak
gerekmektedir.
o İnsan; CBS doğru insanlara ihtiyaç duyan bir düşünce sürecidir. CBS
uygulamalarını kullanabilecek kişiler bulunmalıdır. Eğer bir CBS sistemine
geçiş süreci ise var olan kişilerin CBS uygulamalarına olan yatkınlığı
ölçülmeli ve gerekli eğitimler sağlanmalıdır. Kalifiye elaman bulmak ve
eğitim süreci en maliyetli bileşendir (Tomlinson, 2003).
Kullanıcı durumunda olan kişiler veya yönetimler için tek bir haritayı veya tek bir
mekânsal altlığı kullanarak konumsal sorgulamalar, akıllı haritalar, model analizleri,
karar verme analizleri, konumsal analizler, görüntüleme ve sayısal veri uyumunu
sağlayan temel fonksiyonları olan Coğrafi Bilgi Sistemlerini talep eder hale
gelmişlerdir (Şekil 2.6).
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CBS SİSTEMLERİNİN TEMEL FONKSİYONLARI
SAYISAL-VERİ
ENTAGRASYONU

KONUMSAL
SORGULAMA

OTOMASYON
AKILLI HARİTA

GÖRÜNTÜLEME

CBS

MANİPULASYON

KONUMSAL
ANALİZLER

KARAR-VERME
ANALİZLER

MODEL ANALİZLERİ

Şekil 2.6 : CBS temel fonksiyonları (Yomralıoğlu, 2000).
CBS, her ne kadar, özellikle konuma dayalı bilgilerin toplanması, saklanması,
işlenmesi ve sunulması işlevlerini bir bütün halde gerçekleştiren bir bilgi sistemi
olarak tanımlanıyor olsa da, bugün gelinen noktada gelişen toplumların her alanda
kullanabilecekleri vazgeçilmez bir bilişim olgusu haline gelmiştir. Dolayısıyla CBS,
ulusal bilişim politikalarının önemli bir bileşeni olarak dikkate alınarak, bilgi
teknolojilerinden ulusal kalkınmada tam kapasite ile yararlanabilmek için bir
ülkedeki ulusal bilgi alt yapısının kurulmuş ve her tür bilgi hizmetinin örgütlenmiş
olması gereklidir (Yomralıoğlu, 2003).
2.2.2 CBS gelişim süreci
1962 yılında dünyanın ilk coğrafi bilgi sistemi, Kanada da “Kırsal ve Ormancılık
Gelişim Departmanı” tarafından geliştirilmiş ve Dr. Roger Tomlinson yönetimde
gerçekleştirilen bu uygulamaya “Kanada Coğrafi Bilgi Sistemi (CGIS)” adı
verilmiştir. Bu sistem toplanmış veriyi saklamak, analiz etmek ve işlemek için
kullanılmış ve Kanada’da kırsal alanda toprak, tarım, rekreasyon, doğal yaşam, su
kaynakları, ormancılık ve arazi kullanımı ile ilgili arazinin durumu hakkında karar
vermede yönlendirici bir çalışma olmuştur (Tomlinson, 2003).
Coğrafi tabanlı toplum katılımının ilgi çekici örneklerinden biri de “Planning for
Real”(PFR) adıyla Neighbourhood Initiatives Foundation tarafından 1970 yılında
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İngiltere’de yerel çevre planında toplumun katılımını sağlamak adına başlatılan bir
çalışmadır. Bu çalışma kapsamında büyük ölçekli haritalar ve üç boyutlu
modellemeler

toplumun

mekânsal

kararlara

katılımını

sağlamak

amacıyla

kullanılmıştır. Başarısı kabul edilmiş olan bu çalışma gelişmekte olan ülkelerde
katılımı iyileştirmek konusunda örnek alınmıştır.
Şekil 2.7’de ki zaman çizelgesinde, CBS’in tarihsel gelişimi gösterilmiştir.
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73
Planlama İçin Genel Bilgi Sistemleri
(GISP)
70 İngilterede kuruldu

88
Ulusal Coğrafi Bilgi ve Analiz Merkezi
(NCGIA) Buffola Üniversitesinde kuruldu

93
İlk web tabanlı interaktif harita
GISRUK tarafından İngiltere’de uygulandı
64
94
Harvard bilgisayar grafiği
79
Coğrafi Bilgi Bilimi için
Laboratuvarı kuruldu
İlk vektörel gis uygulaması olan
Üniversite ortaklığı kuruldu
69
ODYSSEY harvard laboratuvarlarında geliştirildi
(UCGIS)
07.01.1962
Çevresel Sistemler
96
81
Tomlinson, ilk GIS
Araştırma Enstitüsü(ESRI)
İleri Mekansal Analiz Merkezi
uygulaması CSGIC
kuruldu
ESRI arc/info programını lanse etti.
86
(CASA) College London
64
MAPINFO
kuruldu
Üniversitesinde kuruldu
URISA kuruldu.
01.05.1959
İlk GIS sempozyumu
Tomlinson tarafından CSGIC’de

MIMO

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
1959

1998

Şekil 2.7 : Coğrafi bilgi sistemlerinin sürecini anlatan zaman çizelgesi (CASA,2008).
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2.2.3 Kent planlamada CBS
Geleneksel haritacılıkta toplumun harita ile ilişkisi sınırlıdır ve günümüzde ise bu
konuda Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) yararlı açılımlar sağlamaktadır. Çünkü
coğrafi girdileri kullanan CBS, yeni çağrışımların ortaya konduğu bir araç
olmaktadır.
CBS bilimi temel olarak 3 alanda düşünülmektedir. Birey, sistem ve toplum ayrıca
kent planlamanın temelinde yer almaktadır, bu nedenle kent planlama disiplini ile
CBS yakından ilişkili bir alandır (Fonseca, Egenhofer, Agouris ve Câmara, 2002;
Akt: Yılmaz, 2004).
Dijital veri altyapısı her geçen gün daha zengin ve detaylı hale gelmektedir ve
kaçınılmaz olarak detayda verimsizlikler ortaya çıkmaktadır. Coğrafi bilginin
kullanımıyla mekân analizinin yapılabilirliği ve buna bağlı olarak mekânınmekânsal olanın temsili, değerlendirilmesi ve yorumlanması kent planlama disiplini
içinde önemli bir yere sahiptir. Mekân organizasyonu konularında bilginin üst
düzeyde kullanımı ve değerlendirilmesi açısından coğrafi bilgi sistemlerinin rolü son
derece büyüktür alandır

(Fonseca, Egenhofer, Agouris ve Câmara, 2002; Akt:

Yılmaz, 2004).
Kent plancıları haritayı obje dili olarak alıp üstüne yeni diller kurmaya çalışmakta ve
bu diller yardımıyla kentsel planlama ve tasarım çalışmalarına yön vermektedirler.
Matematiksel modeller, istatistiksel teknikler ile tematik haritalar kullanılarak temsil
dağılımına doğru bir geçiş yaşanmaktadır. Ancak, şehir planlama disiplininde CBS
kullanımı ile bilgide üst dile geçme problemi vardır. CBS ile kentsel planlamada her
ne kadar dezavantajlar ortaya çıksa da bölgesel, kentsel, metropoliten vb. çeşitli
ölçeklerdeki harita ve planların sayısallaştırılması, üç boyutlu görüntülerin
oluşturulması, enformasyon sisteminin kurulması ve verilerin dijital veri tabanı
içinde bulunması kentsel gelişmeyi-değişmeyi izlemek ve müdahale etmek
anlamında yararlı açılımlar sağlamaktadır. Bir başka değişle, CBS değişimlerin ya da
oluşumların neden-sonuç ilişkisini açıklamaya yardımcı olmaktadır. Sonuçta,
bilginin temsil problemini çözmek üzere CBS sistemlerinde ontoloji yönlendirmeli
bir yapılanma kurulması gerekmektedir (Fonseca, Egenhofer, Agouris ve Câmara,
2002; Akt: Yılmaz, 2004).
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CBS biliminde oluşturulacak teorik çerçeve, algı ve farklılıklara açık olmak
durumundadır. Bu nedenle de örneklem tasarımı üzerinde durulmalı, konuya özgü
nitelikleri içeren modeller geliştirilmelidir. Yapılacak örneklem tasarımı gerekli bilgi
ve doğru temsille modellenmelidir (Fonseca, Egenhofer, Agouris ve Câmara, 2002;
Akt: Yılmaz, 2004).
Kent Bilgi Sistemleri, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kent bazında bir uygulaması olan
konumsal bilgi sistemlerinden biridir ve bu sistemin odağı ise belediyelerdir. Yerel
yönetimler ülkemizde vatandaşlarla en fazla muhatap olan kurumların başında
gelmektedir. Su, doğalgaz, imar, vergiler ve daha birçok konuda belediye ile iletişim
kurulmaktadır. Kent Bilgi Sistemleri toplum ile yerel yönetimler arasında iletişim
kurmada kullanılabilecek etkili bir yöntemdir. İnternet üzerinden yayınlanan kent
bilgi sistemleri birçok uygulamayı sağlamaktadır. Bu uygulamalar:
o Adres bilgilerinin edinilmesi.
o En kısa mesafelerin tespiti.
o Şehirle ilgili turistik verilere, alışveriş merkezlerine, kültürel tesislere vs.
ulaşılması.
o Trafikle ilgili bilgilerin, kapalı yolların, bakım çalışmalarının, trafik akış
yönlerinin,

sıkışıklıkların,

çeşitli

kavşaklara

ait

kamera

görüntülerinin

izlenebilmesi.
Bunların dışında;
o Her türlü başvuru ve talebin iletilmesi ve bilgi ve belgenin edinilmesi.
o Su, doğalgaz vs. gibi hizmetlere ait fatura bilgilerinin iletilmesi ve ödemelerin
yapılması.
o Çevre temizlik ve bina vergilerinin tahsilâtı, beyannamelerinin doldurulması.

Belediyelerin imarla ilgili faaliyetlerinde de internetin kullanılması, birçok açıdan
kazanç sağlamakta ve toplumun memnuniyetini sağlamaktadır. Örneğin, imar
uygulamaları ve plan değişikliklerinin askı aşamasında, ilgili vatandaşlara
ulaşılamaması, büyük sıkıntılara yol açmaktadır. Ancak internet üzerinden
yayınlanan imar planları sayesinde bu sorun çözülebilmektedir (Karas, 2001).
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2.3 TKCBS (PPGIS) kavramı ve gelişim süreci
TKCBS (PPGIS), toplum katılımı kavramının ve coğrafi bilgi sistemlerinin
birleşiminden oluşan oldukça yeni bir kavramdır (Şekil 2.8).

GIS

PPGIS

E-KATILIMCILIK
KATILIMCILIK

Şekil 2.8 : TKCBS (PPGIS) oluşum süreci.
2.3.1 TKCBS (PPGIS) kavramı
TKCBS (PPGIS) fikrinin arkasında yatan düşünce, özellikle toplumun kamusal alana
katılamayan sınıflarının karar verme mekanizmaları içinde bulunmasını sağlamaktır.
PPGIS, araç olarak coğrafi bilgi teknolojisi ve katılımcı eğitimlerinden; dijital harita,
uydu haritası, çizim haritaları ve bu tür görsel araçların üretimine kadar birçok öğeyi,
mekânsal farkındalığı ve ilgiyi artırmak adına kullanır (NCGIA, 1996).
Bir disiplinler arası araştırma içinde; toplumda adaleti sağlamak, yaşam kalitesini
artırmak ve çevreyle ilgili sürdürebilirliği sağlamak adına kullanılan toplum gelişim
ve çevresel yönetim aracıdır (Sieber, 2003).
TKCBS (PPGIS) uygulamalarının üç temel prensibi vardır:
o Yaklaşım ve PPGIS projelerinin sonuçlarının değeri
o PPGIS ve toplum gelişim prensipleri
o PPGIS projelerinin yönetimi
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İlk prensip, “ PPGIS proje sonuçlarının değeri”, uygunluk seviyesi, katılımcılık
potansiyeli, zamanlılığı, doğruluğu, anlayışlılığı ve niteliksel ve niceliksel veriyi
birleştirebilirliği şeklinde kategorize edilebilmektedir (Barndt, 2002).
“Toplum gelişim prensipleri” zarfında, bilgiye erişilebileceği ve toplumun bilgisinin
GIS kullanımı ile artacağı bir enformasyon altyapısı kurmanın önemli olduğunu
belirtilmektedir (Barndt, 2002).
“PPGIS projelerinin yönetiminde”, projelerin tekrarlanabilirliği, sürdürülebilirliği
etkinliği ve sistemin karmaşıklığı gibi konular düşünülmelidir. (Hyde, Sheng ve Liu,
2004)
PPGIS çalışmaları katılımcılık yapısı ve süreç içindeki ortaklıklara bağlı kalma
düzeyi ile dört ana kategoriye ayrılmıştır (Şekil 2.9).

Katılımcılık Yapısı

Yüksek

DESTEKSİZ
PPGIS

DESTEKLİ
PPGIS

BİLGİLENDİRİCİ
PPGIS

DANIŞMA AMAÇLI
PPGIS

Düşük

Düşük
Süreç İçindeki Ortaklıklara Bağlı Kalma Düzeyi
Şekil 2.9 : PPGIS tipleri (Hyde, Sheng ve Liu, 2004).
Schlossberg ve Shuford (2003), katılımcıların türleri ve PPGIS de kullanılan
teknikleri ile ilgili kapsamlı bir tartışma sunarken; katılımcı tiplerinin karar verenler,
uygulayanlar, etkilenen bireyler, ilgili gözlemciler ve halktan oluştuğunu ifade
etmektedir. Jankowski ve Nyerges (2001) ise PPGIS’in ana öğelerini katılımcı bir
durum için toplanma fikri, sürecin yapısı ve sonuçlarının yapısı olarak görmektedir:
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o Katılımcı bir durum için toplanma fikirleri
o Sosyal, kurumsal etki
o Grup katılımcı etkisi
o Katılımcı GIS etkisi
o Katılımcı sürecin yapısı
o Ödenek/Tahsisat
o Grup süreci
o Aniden ortaya çıkan etki
o Katılımcı süreç sonuçlarının yapısı
o İşin sonuçları
o Sosyal sonuçlar
Jankowski ve Nyerges (2001), başarılı bir PPGIS uygulamak için sistematik ve
metodolojik yaklaşımının önemi üzerinde durmaktadırlar. Toplumsal katılımı
etkileyen dış güçler, olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi için tespit edilmesi
gerektiğini vurgulamışlardır. Arnstein’in geçmiş çalışmalarında yer alan katılımın
sekiz basamaklı merdiveni, 1969’da olduğu gibi bugün de geçerli ve başarılı bir
PPGIS uygulamasının alt yapısı için temel bir kaynak niteliği taşımaktadır.
2.3.2 TKCBS (PPGIS) gelişim süreci
PPGIS ilk olarak 1996’da ki “National Center for Geographic Information and
Analysis” (NCGIA) toplantılarında ortaya çıkmıştır. PPGIS yerel çalışmalardan
bölge planlamaya kadar geniş bir alanı kapsamaktadır. Özellikle üniversitelerin
desteği ile etkili çalışmalar yapılmış ve sonuçları bu tür projelerin geliştirilmesi adına
yönetimleri cesaretlendirmiştir. Yerel yönetimler tarafından geliştirilmiş örneklerde
de PPGIS uygulamalarına yer verilmiştir. PPGIS çalışmaları, çalıştaylar ve internet
kullanılarak iki farklı şekilde uygulanmaktadır. Çalıştaylar birebir eğitimi de
kapsamakta ve genelde GIS araçları uzmanların yardımı ile kullanılmaktadır. İnternet
üzerinden yayımlanan PPGIS türleri e-katılımcılığının gelişmesi ile etkin bir şekilde
uygulanmaktadır.
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Geleneksel katılım yöntemlerinin tam tersine iletişim ve bilgi sistemleri çevresinde
gelişen bu yeni katılım yöntemleri: çevrimiçi tartışma, web araştırmaları ve çevrimiçi
karar destek sistemleridir (Şekil 2.10).

Şekil 2.10 : E-katılım merdivenleri (Carver, 2001).
E-katılımcılık uygulamalarının en alt seviyesi olarak kentlilerin, internet siteleri
üzerinden vergi ve harçlarını ödemesi gösterilebilir. Burada iletişim tek yönlüdür.
Basamağın bir üst seviyesinde ise çevrimiçi karşılıklı soru ve cevap sistemi
gelmektedir ki burada iletişim iki yönlüdür (Carver, 2001).
Buna ilk örnek olarak 1995 yılında Minneseto’da uygulanmış olan “MN-politics” eposta formu gösterilebilir. Daha uzun soluklu bir örnek olarak ise “Uk Citizen’s
Online Democracy” (UKCOD) örneği verilebilir. Bu örnekte toplum politik kararlar
üzerinde yorumlar yapmakta ve fikir birliğine varmaktadır (Carver, 2001).
Dünya üzerinde bu konuda örnek verilebilecek, özellikle günümüzde birçok internet
sitesi bulunmaktadır. Bu sistemin geleneksel katılıma göre farkı, mekân ve zaman
kısıdının olmaması ve katılımcının dünya üzerindeki herhangi bir yerden sisteme
erişebilmesidir.
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2.4 TKCBS modelinin katılımcı planlama çalışmalarında uygulanabilirliği
PPGIS, toplum katılımı ve coğrafi bilgi sistemlerinin (GIS) birleşiminden
oluşmaktadır.

CBS

bileşenleri

yardımıyla,

PPGIS

diğer

toplum

katılımı

yöntemlerinden ayrılır. GIS sadece bilgi sağlamak için değil; bilgiyi daha anlaşılır
hale getirmek için PPGIS uygulamalarında kullanılmaktadır. Bilgi sistemlerinin
kullanımı, yöntemin teknik altyapısının da güçlü olmasını gerektirmektedir. Bu
sebepten dolayı uygulama yöntemlerinin unsurları; projenin kapsamı, öğeleri, süreci,
başarı kıstasları ve teknik mimarisidir.
2.4.1 PPGIS Projelerinin Kapsamı
Toplum katılımını, coğrafi bilgi sistemleri ile sağlamak, karar vericiler için her
yönüyle değerlendirilmesi gereken bir konudur. PPGIS projeleri için seçilecek
alanların uygunluğu; toplum katılımını yüksek tutmak adına seçilmiş alanın güncel
sorunlara sahip olmasından, projenin sonuçlarının etki alanına kadar birçok özelliği
içermesi ile tanımlanmaktadır.
Şekil 2.11’da da görüleceği gibi teknik gereksinimlerden dolayı, projedeki katılım
oranı ve başarısı proje maliyetleri ile doğru orantılıdır. Proje uygulayıcıları PPGIS
yöntemini belirlerken maliyetler ile faydaları dengede tutmaları gerekmektedir. Her
ne kadar sosyal, politik, uygulama ve bakım maliyetleri ile ilişkili de olsa, eğer bir
proje hedefi en büyük katılımı en az maliyet ile sağlarsa, proje o ölçüde uygun bir
yapı kazanmaktadır. Önemli olan maliyeti hesaplarken, sosyal ve politik kazançları
da göz önüne almaktır (Merrick ve Besser, 2005).
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FAYDA-MALİYET İLİŞKİSİ

GİRİŞ: DONANIM, YAZILIM, İNTERNET
Bilgisayara, yazılıma ve
internete giriş yok

GİRİŞ: VERİ

$$$
Uygulamalar &
Bakım Maliyetleri
Sosyal Maliyetler
Politik Maliyetler

Tam Giriş

Veriye giriş yok

Veriye Tam Giriş

GİRİŞ: ANALİZ
Kara kutu

Transparan

GİRİŞ: KAVRAMAK
Limitli teknik ve/veya
mekansal algı

Gelişmiş teknik ve
mekansal algı

Şekil 2.11 : Fayda maliyet ilişkisi (Merrick ve Besser, 2005).
Projenin kapsamı belirlenirken maliyet hesabının yapılması gerektiği gibi
uygulayıcıların (yerel yönetimler), toplum katılımının hangi düzeyde ve ne şekilde
olacağını belirlemesi gerekmektedir. Bölüm 3’de değerlendirilen örneklerde de
olduğu gibi katılım şekli her projede farklı yapılara sahiptir. Çizelge 2.2’de PPGIS
proje tipleri gösterilmektedir.
Çizelge 2.2 : PPGIS kategorileri (Barndt, 2002)
KATEGORİ

UZMANLIK DÜZEYİ

KATILIM TÜRÜ

Desteksiz PPGIS

GIS operasyonları toplum organizasyonları
tarafından yürütülmektedir. Son kararı toplum
ortak verir.

Sürekli katılım

Destekli PPGIS

GIS operasyonları uzmanlarla ortak bir şekilde
ve toplumla yürütülür. Çözüm önerilerinde
toplum ortaklığı.

Sürekli ve proje
temelli katılım

Danışmalı PPGIS
Bilgilendirici
PPGIS

GIS operasyonları dış uzmanlar tarafından
yürütülür. Gündemi belirleme ve veri toplamada
toplum ortaklığı.
GIS operasyonları dış uzmanlar tarafından
yürütülür. Topluma gereken bilginin sağlandığı
yerde bilgiye dayalı ortaklık

Proje temelli
katılım
Proje temelli
katılım

Arnstein’in katılım merdiveninde olduğu gibi PPGIS proje türleri katılım derecesine
göre sıralanmışlardır:
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Bilgilendirici PPGIS en alt katmanda bulunmaktadır. Sadece uzmanlar
tarafından toplanan verilerin kullanıldığı bir kategoridir.



Danışmalı PPGIS gündem belirlemenin ve veri toplamanın toplum ortaklığı
ile yapıldığı projelerin dâhil olduğu kategoridir.



Destekli PPGIS toplum tarafından uzman desteği ile her aşaması belirlenen
ve yürütülen projelerdir.



Desteksiz PPGIS toplum tarafından herhangi bir uzman desteği olmadan
yürütülen projelerdir. Katılımcılığın en yüksek seviyede olduğu kategoridir.
Arnstein’in katılım

merdivenine

göre

‘vatandaş

kontrolünü’

temsil

etmektedir.
Şekil 2.12’da toplum katılımı ile Arnstein’in katılımcılık merdiveni bir GIS merceği
oluşturularak ilişkilendirilmiştir. Bir TKCBS (PPGIS) projesinde toplumun katılım
derecesi bilginin GIS üzerinden kullanımı ile doğru orantılıdır.

Şekil 2.12 : Gis merceği (Merrick ve Besser, 2005).

Projenin kapsamı, yöntemi belirleyecek en önemli öğedir. Proje fikri oluşturulurken
dahi uzmanlar yardımı ile uygulama alanı, katılım yöntemi ve fayda-maliyet dengesi
kesin olarak belirlenmelidir.
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2.4.2 TKCBS (PPGIS) proje öğeleri
Proje öğeleri, katılımcılık ve coğrafi bilgi sistemlerinin öğelerinin birleşiminden
meydana gelmektedir. Öğeler katılımcılık adına mekân ve insan, CBS (GIS) adına
teknoloji ve veriden oluşmaktadır.
2.4.2.1 Mekân ve insan
Mekân ve insan temel olarak proje alanı, katan ve katılan olarak sınıflandırılmasına
rağmen detayda birçok unsuru da barındırmaktadır. Bir TKCBS (PPGIS) proje
yöntemi geliştirilirken toplum katılımını sağlamak adına koşullar, katılımcılar ve
toplum dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir (Sieber, 2006).
Koşullar: Yasalar, kültür, politika, toplumun tarihi ve bölge PPGIS projesinin
yönünü biçimlendirmekte ve bilginin el değiştirdiği sosyal ağları belirlemektedir.
İletişim altyapısı gibi sıradan ama kritik kaynakları da koşullar etkilemektedir. Aynı
şekilde, kültür de PPGIS’i şekillendirmektedir. Toplumların etkilenme düzeyleri,
PPGIS’i kabul etme, toplu kontrol hissi ve bireysellik düzeylerine göre
değişebilmektedir (Carver, 2003). Bu nedenle; bir PPGIS uygulaması bir toplumda
kabul edilebilirken, aynı uygulama, başka bir toplumda tamamen başarısız
olabilmektedir (Sieber, 2006).
Katılımcılar ve diğer aktörler: PPGIS projelerine katılanlar projeden etkilenen,
bilgi veya haber getiren, bir kararı etkileme gücüne sahip olan katılımcılar olarak
tanımlanmıştır. Sayılarını ve çeşitlerini hesaba katmaksızın, katılımcılar arasındaki
ilişkiler PPGIS projelerinin sonuçlarını etkilemektedir (Schlossberg ve Shuford,
2005).
Toplum: PPGIS birçok bakış açısını kapsadığı için toplum kavramı; mahalle
sakinleri, dışlanmış topluluklar, emlak komisyoncuları ve belediye işçilerini içerecek
kadar geniş bir şekilde tanımlanmıştır. Bu çeşitlilik birçok canlı tartışmayı da
beraberinde getirerek, gerçek bir PPGIS projesinin oluşmasına yardımcı olmaktadır
(Sieber, 2006).
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2.4.2.2 Teknoloji ve veri
TKCBS (PPGIS) projelerinde, birçok araştırmacının uzmanlık alanlarına göre veri
kaynakları üzerinde yoğunlaşması gerekmektedir. Hukuk, kamu yönetimi, coğrafya
ve yerel yönetimden araştırmacılar, PPGIS’in oluşmasında sadece teknolojinin değil,
verinin doğruluğunun, veriye erişimin ve verinin sahipliğinin de önemli rol
oynamasına katkıda bulunmaktadırlar.
Teknoloji ve veri seçerken dikkat edilmesi gereken hususlar; CBS teknolojisinin
kapsamı, veriye erişebilirlik, bilginin uyumu ve bilginin sunumudur.
CBS teknolojisinin kapsamı: Daha önce CBS kullanılarak yapılan katılımcı
yaklaşımlar genelde donanım, yazılım ve eğitim dokümanlarının hazırlanması gibi
teknik yönleri ile ön plana çıkmıştır. Örnek olarak “Paint the Town” gösterilebilir.
Bu örnek bir yazılım paketi ve çizim tabletinden oluşmaktadır ve kullanıcılar
toplantılarda kentsel gelişimin sınırlarını çizebilmekte ve yazılım bundan sonra o
alan için hane halkını ve iş miktarını tahmin etmektedir. Birçok TKCBS (PPGIS)
projesinde toplum CBS’ni direkt olarak kullanmaz ancak girdi sağlayıp, çıktıyı
değerlendirmektedirler (Sieber, 2006).
Veriye erişebilirlik: Veriye erişim PPGIS literatüründe ciddi bir tartışma kaynağı
haline gelmiştir. PPGIS geliştikçe, ne kadar veriye erişim olacağı hatta erişimin nasıl
tanımlandığı konusunda anlaşmazlıklar görülmektedir. Erişim; politika oluşturma
süreci hakkında bilgi, bu politikayı oluşturmak için kullanılan ham verinin alınması,
toplum tarafından verinin tedarik edilmesi veya resmi veri bankalarına bilginin
girilmesi gibi değişik şekillerde tanımlanabilir.
PPGIS projelerinde kullanılan verilerin çoğunluğu kamu sektörü tarafından
üretilmektedir. Kamu yönetimi disiplininden yola çıkarak, Hoffman (2003),
mekânsal veri üzerindeki sınırları yönetimin dört etiğine göre özetler:
1. Açık hükümet: hükümet tarafından üretilen veri halka açıktır, veriye erişim
ucuz ve kolay olmalıdır.
2. Bireysel gizlilik: vatandaşların gizliliği en üst düzeydedir ve veri halka açık
olamaz.
3. Güvenlik: devletin güvenliği önemli bir konudur ve bu güvenliği tehlikeye
atan bir veri halka açık olamaz
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4. Mali sorumluluk: hükümet pazar değeri olan veri yaklaşımlarında girişimci
olmalıdır.
Üniversiteler veya kar gütmeyen kuruluşlar gibi veriye erişimi kolaylaştıran
kurumlar bile bu kısıtlamalarla karşı karşıya gelebilmektedirler (Sieber, 2006).
Bilginin Uygunluğu: PPGIS’de veri ve bilgi sıklıkla kullanılan kelimelerdir.
PPGIS’de verinin bulunduğu ancak yanlış formatta, eksik veya yanlış çözünürlükte
olduğu sayısız örnek bulunmaktadır. Örnek olarak, demografik veri ve vergi bilgileri
sosyal bilimciler için önemli olsa da, sivil toplum kuruluşları için hiçbir önem
taşımayabilmektedir (Sieber, 2006).
2.4.3 TKCBS (PPGIS) proje süreci ve sürdürülebilirliği
PPGIS proje süreci fikrin ortaya çıkmasından, çalışma sonuçlanana kadar geçen
süreyi kapsamaktadır. Projenin uygulanması, verilerin ve teknolojinin belirlenmesi,
katılımcıların hangi aşamalarda müdahil olacağı süreç içinde belirlenir.
Sieber (2006), PPGIS süreçlerini sürdürebilirlik, politika oluşturma ve karar-verme
yapılarını değerlendirerek ele almıştır.
Sistem Uygulamalarının Sürdürebilirliği
Günümüzde donanım ve yazılım için maliyetler düşse de, doğru ve yüksek
çözünürlüklü veri için maliyetler hala yüksektir. Gelişen ülkelerde, tüm bileşenler
için maliyetler yüksek olmakta ve bileşenlere bakım için gereken CBS uzmanlığı
dışarıdan sağlanmaktadır. Örnek olarak; ABD’de, toplum kuruluşları ve kar amacı
gütmeyen kuruluşlar CBS’ni geniş anlamda uygulama imkânı bulmaktadırlar çünkü
bu kuruluşlar CBS aktivitelerini destekleyen sosyal bir ağ içinde bulunmaktadırlar.
Bu ağ, kamu ve özel sektörden, üniversitelerden ve gizli bireylerden olan üyeleri
içerebilir. Kaynakları kısıtları olan bir toplum grubu CBS’ne erişemeyebilir fakat
başka bir üyeden bilgisayarını ödünç alabilmekte, satıcının bağışladığı programı
kullanabilmekte, üniversitelerden veri alabilmekte, kar amacı gütmeyen şirketlerden
eğitim görebilmekte ve toplum ajansları tarafından sağlanan bir yazıcıdan çıktı
alabilmektedir (Sieber, 2006).
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Politika oluşturma sürecinde katılım ve iletişim
PPGIS, politika oluşturma sürecinde literatürden ve toplum katılımı pratiklerinden
destek almaktadır. Toplum katılımının merdiven modelinde gösterildiği gibi,
PPGIS’e katılım, sembolik katılım (web tabanlı GIS sitesine yapılan giriş sayısı),
ortak çalışma (katılımcılar ile yapılan toplantılarda sorunların GIS kullanılarak
çözülmesi) ve vatandaş kontrolü (bir mahalleyi etkileyen kararların toplum
tarafından verilmesi) arasında değişmektedir. Bu çalışma katılımın; kimin tarafından
tanımlandığına, hangi düzeyde mekânsal veri kullanıldığına ve istenilen amacın ne
olduğuna bağlı olarak değiştiğini göstermektedir (Sieber, 2006).
Karar-verme yapıları ve süreçleri
TKCBS (PPGIS), karar verme sürecinde katılımcıların görüşlerini açıkça dile
getirebilmeleri, bireylerin veya grupların teknoloji anlayışını artırması, zor kararları
daha saydam ve basit şekilde almalarını, tartışma ortamını artırmalarını, bilgilerini
paylaşmalarını, sorunları çözmelerini ve keşif merakını artırmaları gibi değerli
aşamaları eklemiştir (Sieber, 2006).
2.4.4 TKCBS (PPGIS) mimarisi
TKCBS (PPGIS) iletişim altyapılarını kullanmaktadır. Günümüzde en gelişmiş
iletişim altyapısı internet olduğundan PPGIS projelerinde tercih edilmektedir.
İnternet bilgi teknolojilerinin en önemli öğeleri; Bilgisayar ağları, İnternet ağı,
hiperbağ ve “www”’dir.
Bilgisayar ağları (Network)
“Kabloyla ya da (radyo dalgaları, optik araçlar vb) kablosuz araçlarla bilgisayarları
ve bilgi Telekom sistemlerini birbirine bağlayan sistem (örüntü) ağ sistemleridir”
(Cotton, 1994 Akt: Demir, 2000).
Sayısız farklı kaynağa uzaktan erişimi sağlanan bir bilgisayarın güç ve kapasitesi
ayrık durmasına oranla oldukça önemli bir oranda artan ağlar ölçek, büyüklük ve
karmaşıklıklarına bağlı olarak çeşitlilik göstermektedir. İşletme ölçeğindeki yerel ağ
“LAN” olarak adlandırılmaktadır. “WAN” geniş alan ağı olarak adlandırılmakta ve
son olarak da; “MAN” ise şehir ölçeğindeki ağları tanımlamakta kullanılmaktadır
(Demir, 2000).
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İnternet
Dünyanın en büyük bilgisayar ağı olan internetin milyonlarca bulunmaktadır. Tüm
dünyadan çok çeşitli örgütlenmeleri (üniversite, araştırma merkezi, devlet dairesi,
STK ve ticari şirket vb) içeren olağanüstü büyük sayıda yerel sağlayıcıyı birbirine
bağlamaktadır. İnternetin kökeni 1970’lerde ABD savunma bakanlığının kurduğu
deneysel ARPANET ağıdır. Felaket senaryolarının (doğal afet, nükleer saldırı)
ardından dahi işlevselliğini koruyabilecek bir iletişim sistemi yaratmak amacı ile
kurulmuştur (Demir, 2000).
Birçok resmi ve akademik kuruluş, ana bilgisayarları ile onlara bağlı yerel alan ağları
(LAN) arasındaki veri akışında bu protokolü benimsemektedir. İnterneti 1980’lerde
ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF) kuruldu; amaç; tüm ülkede üniversite ve araştırma
merkezlerinin çok gelişmiş süper bilgisayarları ortak kullanmasını sağlamaktı.
İnternet zamanla gelişip milyonlarca kullanıcıya hizmet vermeye başladı (Cotton,
1994 Akt: Demir, 2000).
Hiperbağ (Hyperlink)
“Hiperortamda, bir program ya da metinin farklı kesimlerinde ya da bir ağ içerisinde
fiziksel olarak farklı yerlerde bulunan bilgi maddeleri arasındaki bağlantı
programlarıdır. Kullanıcı imleç, genellikle normal metinden renkle ya da topoğrafik
işlemle ayrılmış olan metin parçası ya da grafik öğe üstünde iken fareyi tıklatarak
çapraz göndermeleri izlemesini

ya da sözcük tanımlamalarına erişmesini

kolaylaştırır” (Cotton, 1994 Akt: Demir, 2000)
World Wide Web (WWW)
Tim Berners Lee tarafından 1991’de icat edilen bu teknoloji asıl olarak hiperbağ
teknolojisine dayanır. Grafik tabanlı ara yüzleri kullanıcıların erişimine açması;
WWW internet kullanımını yaygınlaşmasını yol açmıştır. İnternet ve WWW
araçlarına bağlı olan ve erişimi açık olan her sunucudaki her belgeye ulaşılabilmekte;
Hiperbağ sayesinde belgeler arasında durağan değişmez bir sınıflandırma sistemine
bağlı kalmaksızın dolaşma olanaklıdır (Lee, 1998 Akt: Demir, 2000)
PPGIS yapısı gereği teknolojik altyapı olarak veri yönetimi, uygulama ve sunum
katmanlarını kullanır. Bu katmanlar ise PPGIS mimarisini oluşturmaktadır.
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2.4.4.1 Veri yönetimi katmanı
Geleneksel veri toplama yöntemlerinde toplanan veriler sabit yerel bilgisayarlarda
toplanır. Yeni internet tabanlı sistemlerde ise toplanan veri internet üzerindeki
veritabanlarında tutulmaktadır (Şekil 2.13).
Geleneksel Mimari

Yerel
Bilgisayarlar

WEB tabanlı Mimari
İnternet
bağlantılı
bilgisayarlar

PC

PC

PC
PC

PC

PC

PC
PC

Manuel olarak veri yerel
bilgisayarlarda saklanır

İnternet Servisi

Merkezi Veritabanı

Merkezi Veritabanı

Şekil 2.13 : Geleneksel ve web tabanlı mimarilerinin karşılaştırılması (Huang,
Yam ve Sheng, 2003).
2.4.4.2 Servisler (uygulamalar) katmanı
Haritalandırma fonksiyonları için mekânsal veriyi tutmayı ve işlemeyi sağlayan bir
veri tabanı programı kullanılmalı ya da buna uygun bir servis geliştirilmelidir
(ESRI’nin ticari markası ArcIMS gibi). Bu sistem harita oluşturmaya, internet
üzerinden yayınlamaya ve kullanıcıların interaktif olarak erişebilecekleri bir yapıya
uygun olmalıdır. İnteraktif harita servislerinde en önemli katman bu bileşenlerdir.
Çünkü sadece son kullanıcının veriye ulaşmasını sağlamak değil, veri aktarmasını ve
bu veri üzerinde görüşlerini bildirmesini de sağlaması gerekmektedir (Huang, Yam
ve Sheng, 2003).
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İnternet servisi ile uygulama servisi arasında uygulama bağlantısını sağlamaya
yarayan yazılımların olması gerekmektedir. İnteraktif alanı da oluşturan bu
uygulamalar genel olarak bilinen internet uygulamalarıdır. ASP, Visual basic, C++,
Delphi, Java veya AJAX gibi programlama dilleri sayesinde bu ara bağlantı
uygulamaları üretilebilmektedir (Huang, Yam ve Sheng, 2003).
Mekânsal serviste verilerin ayrılarak tutulması gerekmektedir. Resim, harita gibi
verilerin tutulduğu imaj servisi, nitelik servisi, metadata servisi, GIS arayüz
programlarının tutulacağı servis, verilerin kullanılarak oluşturulacağı sorgu, işleme
ve geocode servisi mekânsal servisin öğeleridir (Şekil 2.14).

İmaj Servisi

Nitelik Servisi
Metadata Servisi
Uygulama
Bağlantısı

İnternet Servisi

GIS Arayüz Servisi
Mekansal
Servis

Uygulama
Servisi

Sorgu Servisi

İşleme Servisi

Geocode Servisi

Şekil 2.14 : Uygulama servisleri (Huang ve Yam, Sheng, 2003).
2.4.4.3 Sunum katmanı
Bu

katman

kullanıcıların

bilgisayar

ekranında

kullandıkları

ara

yüzleri

oluşturulmakta ve genel olarak html ve Java programlama dilleri kullanılmaktadır.
Bu ara yüzler veri oluşturmayı ve görselliği sağlayacağı gibi veri üzerinde analiz
yapmayı da olanaklı kılmaktadır. Katılımcıların mekân hakkındaki görüşleri bu
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katman ile elde edildiğinden, görsel anlamda en gelişmiş katmanın bu olması
gerekmektedir.
2.4.5 TKCBS (PPGIS) projelerinin başarı kriterleri
Proje bitiminde çalışmadan etkilenecek kişilerin memnuniyeti ve topluma güç
kazandırmak temel ölçüt olarak görülse de; TKCBS projelerinin hangi ölçütlere göre
başarılı sayılacağı hakkında birçok yorum vardır. Özellikle Heckman ve Barnt bir
projenin hangi ölçütlere göre başarılı sayılacağını açıklamıştır.
Heckman’in

(1998)

belirttiği

gibi

PPGIS

uygulamalarında

topluma

güç

kazandırmaktan başka birçok sonuç ve hedef de rapor edilmektedir. Sonuçlar, ortak
karar ürünü harita ve maket gibi modeller ile tartışmaya açık düşünceler arasında
değişmektedir. Bu düşünceler arasında; güç kazandırma, genişletilmiş katılım, sosyal
kapasite ve dâhil etme, eşitlik ve yeniden dağıtım ve artırılmış demokrasi yer
almaktadır. Bu olumlu hedefler, olası olumsuz tartışmalara karşı dengelenmelidirler.
Barndt (2002), PPGIS projelerinin ölçütünün; projenin uygun olması, projeyi yürüten
organizasyonun aktiviteleri ile uyumlu olması, kültür ve iklim gibi yerel durumlara
adapte olabilmesi, mevcut kapasiteye ve amaçlarına uygun olması olarak ifade
etmektedir. PPGIS’in toplumsal gelişim, sürdürülebilir gelişme ve çevrenin
korunması gibi daha geniş toplumsal amaçlar ile birleştirilmesi gerektiğini de
eklemiştir
Teknolojideki yenilikler CBS’nin her alanda kullanılmasını sağlamıştır. Bunun ile
birlikte mekânsal verinin ulaşılabilirliği, yazılım ve ara yüzlerdeki kullanım
kolaylıkları PPGIS için tek bir yöntemden bahsetmeyi mümkün kılmamaktadır.
Yöntemler genel ölçütlere bağlı olarak proje temelli değişebilmektedir. Her bir proje
kendi yöntemine sahip olmalıdır. Projenin kapsamının, öğelerinin, sürecinin ve
mimarisinin her projenin kendi özelinde değerlendirilmesinin daha doğru olacağına
inanılmaktadır.
Sonuçta; PPGIS uygulamaları, bir organizasyon veya ağ içindeki koordinasyon
düzeyine göre; donanım ve yazılımın fiziksel mekânı, CBS teknolojisinin, verisinin
ve uzmanlığının uygunluğu, CBS amaçları ve süreci yöneten CBS liderinin varlığına
göre değişebilmektedir.
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2.5 Karar destek sistemi olarak TKCBS (PPGIS)
Toplum katılımlı coğrafi bilgi sistemleri yapısı gereği karar verme sürecine destek
oluşturmak üzerine tasarlanmaktadır. Karar destek sistemleri ise (KDS) şu şekillerde
tanımlanmaktadır.
“KDS, değişik kaynaklardan topladığı bilgileri düzenleyerek, kararı modelleyerek,
bilgileri analiz ederek ve değerlendirme sonuçlarını sunarak belirli modeller
kullanımı ile karar vericiye seçim sırasında destek veren bilgisayar temelli bir
sistemdir” (Sauter, 1997 Akt: Topçu, 2008)
“KDS, kullanıcının bilme ve kavrama ile ilgili bilişsel yeteneklerini geliştirerek karar
vermesine yardımcı olmak amacı ile özel olarak tasarlanmış bir sistemdir” (Zachary,
1988 Akt: Topçu, 2008)
KDS’nin ve TKCBS’nin hedefleri benzerlikler göstermektedir. Karar destek
sistemlerinde bulunması gereken hedefler şu şekildedir:
o Karar verme ile ilgili çözülmesi gereken sorunu tanımlama
o Kullanıcının veya kendi tanımladığı sorunu çözme
o Kullanıcının bilgi işleme yeteneğini arttırma
o Kullanıcıya tavsiye, beklenti, değerlendirme, gerçek, analiz ve tasarım sunma
o Kullanıcının algılamasını, hayal etmesini veya yaratıcılığını teşvik etme
(Topçu, 2008).
TKCBS (PPGIS) projeleri tasarlanırken karar destek sistemleri içinde
değerlendirilmesi gerekmektedir. KDS özellikle sorunu tanımlama ve çözüm yolları
üretmek için güçlü altyapılara sahiptir.
Topçu (2008) KDS’nin mantıksal tasarım sürecinin öğeleri aşağıdaki gibi
sıralamıştır:
o Planlama
o Analiz
o Tasarım
o Uygulama
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Demir (2000) karar destek sistemlerinin önemli bir parçası olan “Management
Information System” kavramını, Bilişi Yönetim Sistemi (BYS) olarak tanımlamıştır.
“Bilişi Yönetim Sistemleri, bir organizasyonda, karar vermeyi ve denetimi sağlamak
amacıyla bilişinin elde edilmesi (ya da taranması), işlenmesi, saklanması, dağıtılması
amacıyla kullanılan bütünleşik bileşenlerden oluşan sistemlerdir” (Laudon, 1996
Akt: Demir, 2000)
Ward ve Griffith Bilgi sistemlerinin ve teknolojilerinin 1960’ların başından
1980’lerin başına kadar büyük bir değişimden geçtiğini belirtmektedir bu aralıktaki
değişimi iki dönemde ifade etmektedir:
1. 1960’lardan başlayıp hale devam eden veri işlemeli dönem.
2. 1970’lerden başlayıp yine halen devam eden yönetim bilişi sistemleri (Demir,
2000)
Parker, yönetim bilişi sistemini, bir organizasyon işlemleri ile ilgili veri ya da bilgiyi
sağlayan sistem olarak tanımlamakta olup, dört alt sistemden oluştuğunu ifade
etmektedir (Demir, 2002) :
o Günlük rutin hesap işlemlerini içeren iş akış alt sistemi
o Karar verme amacına yönelik basılı raporlar üretmeyi amaçlayan bilişi
raporlama alt sistemi
o Karar vermede yardımcı olacak modellemenin ve raporlamanın olanaklarını
sağlayan karar destek alt sistemleri
o Bilgisayar tabanlı büro işlemleri gerçekleştirmeye yönelik ofis otomasyon alt
sistemleri
Mcload (1993) ise bu sistemi şu şekilde sıralamıştır:
1- Veri İşleme Sistemi
2- Yönetim Bilişim Sistemi
3- Karar Destek Sistemi
4- Uzman Sistemi
5- Ofis Otomasyon (Kanaoğlu, 1999 Akt: Demir, 2000)
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2.6 Katılımcı planlama ve CBS kavramı araştırmalarının tez çalışmasına katkısı
Tez kapsamında incelenen katılımcı planlama ve CBS kavramları, TKCBS (PPGIS)
kavramının gelişim sürecinde önemli bir role sahiptir. Bu rol, TKCBS (PPGIS)
modelinin

katılımcı

planlama

çalışmalarında

uygulanabilirliğinin

temelini

oluşturmaktadır. PPGIS yöntemleri, tez kapsamında incelenen örnek projelerin
değerlendirilmesi ile geliştirilerek, özgün bir yöntem haline getirilecektir.
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3. ÖRNEK PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Bu bölüm üç ana başlıktan oluşmaktadır. Toplum katılımını farklı teknikler ile
sağlamış olan projeler TKCBS (PPGIS) projeleri ile birlikte ilk başlıkta
değerlendirilmiştir. İkinci başlıkta; Türkiye’de yerel yönetimlerin internet üzerinden
uyguladığı kent rehberleri incelenmiştir. Son başlıkta ise; değerlendirilen tüm
projeler karşılaştırılmıştır. Bu bölüm kapsamında incelenen projeler katılımcı
planlama yöntemlerinin ve teknik altyapısının öne çıkan özellikleri ile tez
kapsamında oluşturulacak TKCBS (PPGIS) modeline, temel oluşturacaklardır.
3.1 Toplum Katılımının Sağlandığı Projeler
3.1.1 Ataköy pilot çalışması - şehir planlamada kullanıcı katılımı
1981 yılında Ataköy’de 4000 kişinin yaşadığı bir mahalle ünitesinde yapılan bu
çalışmanın en önemli özelliklerinden biri “Oyun Modeli” ile katılımcıların
görüşlerini sağlamaktır.
3.1.1.1 Projenin amacı ve hedefleri
Kullanıcı katılımı tekniğini ülkemizde geliştirmek ve bu konudaki sorunları
saptamaktır. Daha iyi bir çevrede yaşam ve daha kaliteli bir yaşam sitili sağlamak
adına tasarım kararlarından etkilenecek bireylerin görüşlerini tasarım sürecine
katmayı hedeflemektedir.
3.1.1.2 Pilot çalışmanın uygulanması
Bu çalışmada; Dünyadaki örmeklerinde olduğu gibi (Urbanist Group Game, Kanada
ve Traux technique, ABD) profesyonel tasarım sürecine bütünleşebilecek maket
oyun modeli tekniği kullanılmıştır. Bu sayede plancıların kararlarından etkilenecek
kullanıcılar, fikirleri ile tasarımcıyı etkileyebilir ve süreçte rol oynayabilirler. Tüm
bu etkileşim süreci katılımcılık sürecini oluşturmaktadır (Kubat, 1983).
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Üç temel sorunun cevabı aranmıştır:
o Tasarım kararlarından etkilenecek bölgede yaşayan 4000 kişinin ne kadarı
katılımcı olabilecektir.
o Mimari eğitimi olmayan, farklı sosyo-ekonomik katmanlardan gelen insanların
plancının kararlarına katkısı ne ölçüde olacaktır.
o Plancının kararlarına katkı sağlayabilmek için; katılımcılar destek ile nasıl etkin
hale getirilebilir.
Araçlar
o Oyun 1/1000 ölçekli İstanbul, Ataköy bölgesinin arazi maketi üzerine kuruldu.
o 1/1000 ölçekli makette topografya düz olarak varsayıldı. Bu sayede harita
deneyimi olmayan kimselerin topografik kurallardan kaynaklanan zorluklar ile
karşılaşmaması sağlandı.
o 1/1000 ölçekli konut modelleri tahtadan hazırlandı
o Yaya ve trafik aksları, otoparklar, alışveriş merkezi, ilkokul, çocuk parkı ve spor
alanı farklı renklerdeki mukavvalar ile tanımlandı.
Kullanıcı bu materyalleri kullanarak 4000 kişilik bir mahalle ünitesinin tasarımını
yapmak konusunda teşvik edilmiştir. Bu bağlamda; kullanıcılar tasarım yaparken
aşağıdaki maddelere uymaları gerekmektedir:
o Katılımcılar önceliklerini vurgulamalıdır.
o Katılımcı tarafından maket konutlar yerleştirilirken birbirine olan uzaklıklarının
sebepleri anlatılmalıdır.
o Katılımcı alışveriş merkezi, ilkokul, spor alanı ve çocuk parkı için uygun yerler
sağlamalıdır.
o Konut alanı, alışveriş merkezi, eğitim alanı ve rekreasyon alanı birbiri ile
bağlantıları sağlanmalıdır.
o Trafik aksları, yaya yolları ve otoparklar yerleştirilmeli. Alana trafik ve yaya
girişleri belirlenmelidir
Katılımcılar genel olarak herhangi bir şehir planlama ya da mimari tasarım bilgisine
sahip olmadığından, şehir planlamanın anlamı ile ilgili temel bilgiler tasarımcı
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tarafından katılımcıya verilmiştir. Katılımcılara, her aşamada dikkat edilmesi
gereken hususun, bu tasarımın insanların kullanımı için yapıldığı, insan ölçeğinin
korunması gerektiği anlatılmaktadır (Kubat, 1983).
Şehir planlamanın temel amaçlarının; bir yerleşmede yaşayan insanlar için daha
konforlu yaşam, çalışma, rekreasyon alanları ve ulaşım imkânları sağlamak olduğu
açıklanmaktadır.
Kullanıcılara tasarım yapılırken gerekli en temel şehir planlama kuralları verilmiştir.
Bunlar aşağıda sıralanmıştır:
o Manzara değerlendirilmelidir.
o Yüksek binalar birbirlerine yeteri miktarda uzakta yerleştirilmeli ve birbirlerine
engel olmamalıdırlar.
o Okul alanı trafikten ayrıştırılmalıdır.
o Konut alanları için otopark alanları da düşünülmelidir.
o Yaya aksları araç trafiğinden ayrıştırmalıdır.
o Yerleşim onun çevresi ile birlikte değerlendirilmelidir.
3.1.1.3 Ataköy pilot çalışmasında toplum katılımının sağlanması
Katılımcıların kendi evlerinde yaklaşık olarak 4 saat süren bir mülakat ile mekânsal
görüşleri alınmıştır. Derin mülakat yöntemi olarak adlandırılan bu yöntemde
mülakatı yapan kişinin katılımcı hakkındaki değerlendirmeleri de göz önüne
alınmaktadır.
Pilot proje sonrası çıkan sonuçlar oldukça başarılıdır. Katılımcılar yaya ve trafik
akslarını birbirlerinden ayrıştırmış ve manzaranın önemli olduğunu belirtmiştir.
Yapılan tasarımlarda; kütlelerin yerleşimlerinin uygunluğu, yaya ve trafik akslarının
kabul edilir olması ve dengeli konut dağılımı model oyunun başarılı olduğunu
göstermektedir (Kubat, 1983).
Bu başarının sebeplerine bakarsak; katılımcılar için oyun yöntemi oldukça çekici
gelmiştir. Tasarım sürecinde bu maket model üzerinden katılımcı ile iletişim kolay
bir şekilde sağlanmıştır. Katılımcı kendi yaşadığı çevrenin sorunlarını ve
potansiyellerini daha iyi bildiğinden o bölgede yaşamayan bir profesyonele göre
daha başarılı olmuştur. Pilot çalışmada maket kullanımı ile katılımcılara 3 boyutlu
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bir mekân algısı sağlanmıştır. Katılımcının karar süreci 2 boyutlu çalışmalara göre
daha hızlı ve doğru olmaktadır (Kubat, 1983).

Şekil 3.1 : Katılımcıların tasarımları arasındaki farklar (KUBAT,1983).
Şekil 3.1’de gösterilen örnekte soldaki tasarım bir tüccara ait, diğer tasarım ise bir
inşaat mühendisine aittir. İki tasarım da birbirinden farklıdır, bunun sebebi
katılımcıların harita bilgisi düzeyi ve isteklerinin çeşitli olması ile ilgilidir.
3.1.1.4 Projenin değerlendirilmesi
80’li yılların başında ülkemizde yapılan bu çalışma oldukça başarılı bir örnektir.
Proje sürecinde katılımcılara şehir planlamanın temel hedefleri anlatılmış ve
katılımcılar tasarım yaparken bu hedef doğrultusunda yönlendirilmiştir. Bu sayede
tasarımlar uygun kompozisyona sahip olmuştur.
Ataköy’de yapılan bu çalışma günümüz PPGIS projeleri ile karşılaştırıldığında:
— Kullanıcıların görüşlerini alırken bunu bir oyun olarak sunmak, günümüzdeki
PPGIS projelerinde olması gereken kullanıcı dostu ara yüzler ile benzer hedefleri
taşımaktadır.
— Konutların ahşap kütleler kullanarak gösterilmesi. Yaya ve trafik aksları,
otoparklar, alışveriş merkezi, ilkokul, çocuk parkı ve spor alanı farklı renklerdeki
mukavvalar kullanılması. CBS’nin en temel öğelerinden olan çizgi ve kapalı alana
gönderme yapmaktadır. Renkli mukavvalar ile yapılan düzenlemeler ise TKCBS
(PPGIS) düzenleme araçları (Edit) ile benzerlikler göstermektedir
- 3 boyutlu maket kullanarak katılımcılar ile iletişime geçilebilmesi, TKCBS
(PPGIS) projelerinin CBS yazılımları ile sağlamaya çalıştığı aşamalardan biridir.
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Pilot çalışmadan çıkan sonuçlara göre;
— Kullanıcılara şehir planlamanın temel araçları anlatılamazsa çıkan sonuçların
tasarım sürecine eklemlenmesi sağlıklı olmayacaktır. Toplum katılımı sağlayan
projeler yapılırken bu hususa dikkat edilmelidir.
— Kullanıcı dostu araçlar kullanmak; projeyi anlaşılır kıldığından sonuç ürün
oldukça sağlıklı ve zengin olacaktır.
3.1.2 “The Friends of Highline” Projesi
1930 yıllarda batı Manhattan’da inşa edilen tren yolu zaman içinde kullanım dışı
kalınca bu bölgede yaşayanlar “Friends of Highline” adında bir vakıf kurmuşlardır.
1999 yılından itibaren Birçok gönüllünün katılımı ile sağlanan bu girişimin en
önemli özelliği; toplumsal katılımın oldukça üst düzeyde sağlanmasıdır. Projenin
internet sayfasında oluşturulan forum alanı, proje hakkında tüm tartışmaları
katılımcılara

açmıştır.

Yapılan

tasarım

yarışmaları

katılımcıların

görüşleri

doğrultusunda düzenlenmiş ve sonuçlanmıştır (Highline, 2008).
3.1.2.1 Projenin amacı ve hedefleri
Ölçülemeyecek bir değerde fırsat
Alanın tamamen yıkmak yerine, sahip olduğu ulaşım ve açık alanı yeniden
düzenlemesine çalışılması.
Toplum yararı
Toplumun kullanımına açılması bu sayede yapılaşma yerine tren hattının bir açık
alan olarak her türlü aktiviteye açık olabilmesi.
Aks
Eski tren hattının yapısından kaynaklanan çizgisel aksın yenilenerek bölgede
olmayan bir yaya aksına çevirebilmek.
Bölgenin gelişimi
Yenileme çalışmaları sayesinde bölgede ekonominin canlandırılması ve bölgenin
değerinin artırılması. Eski tren hattının korunarak bölgede yaşayanların ilgisini
çekebilecek bir alan oluşturmak, sosyalliği geliştirmek ve komşu bölgeler ile
ekonomik ilişkileri güçlendirmek (Highline, 2008).
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Bölgenin ihtiyaçları
o Maksimum açık alan ve toplum güvenliği
o Bölgenin karakterine saygılı olmak
o Maksimum ışık, hava ve manzara
o Herkese uygun konutlar üretmek
o Var olan yapıyı ve sanatsal öğeleri korumak
o Güvenlik ve koruma
o İş çevresinin ve mal sahiplerinin ihtiyaçları
o Dengeli gelişim fırsatı
o Uygun görülen yeni kullanıcıların bölgede fırsatlar yakalaması
o Maksimum yaya trafiği
o Güvenlik ve koruma
Şehir ve eyaletin ihtiyaçları
o “30th Street Rail Yards” için esnek bir gelişim, en yüksek ve en iyi kullanımı
sağlanması.
o Maksimum vergi sağlanabilen ofis alanları, konut alanları ve ticari faaliyetler
oluşturmak.
o Var olan veya geliştirilen toplantı merkezi faaliyetlerinin değerini artırmak
o Araçlar ve otobüsler için otopark oluşturulması.
o Hava kirliliğini ve trafik sıkışıklığını azaltmak için ulaşım alternatifleri üretmek
o Özel sektör katılımını desteklemek ve fon oluşturmak.
o Finans ve devam eden bakımın yönetimi için kamu kuruluşlarının katılımının
sağlanması (Highline, 2008).
3.1.2.2 Projenin tasarımı
Highline projesi eski demiryolunun üzerine yapıldığı için tasarım bir aks üzerinde
gelişmiştir. Demiryolunun altı genellikle ticari kullanımlara ayrılmış, üstü ise açık
alan olarak değerlendirilmiştir (Şekil 3.2).
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Şekil 3.2 : Demiryolunun yenilendikten sonraki durumu (Highline, 2008).
Tüm aks boyunca kesintisiz bir yaya yolu tasarlanmıştır. Tasarımın bir diğer özelliği
ise peyzaj öğelerinin oldukça zengin olmasıdır. Katılımcıların kararları ile
kullanılacak peyzaja ve malzemelere karar verilmiştir ve oldukça doğal bir görünüm
kazandırılmaya çalışılmıştır.
Tasarımı etkileyen bir diğer öğe ise toplumun kullanımına açık olabilmesi ve
toplanma merkezi özelliğini sağlayabilmesidir.
Bölgenin önemi ve oluşturulan tasarım güçlü bir biçimde bölgede yaşayan insanları
etkilediğinden projeye destek ve katılım oldukça yüksek bir seviyede olmuştur
(Highline, 2008).
3.1.2.3 Toplum katılımının sağlanması
“The Friends of Highline” adından da anlaşılacağı gibi (Highline dostları) tasarım
projesinin başından beri gönüllülerden oluşturulan bir organizasyondur. Yapılan
toplantılar

sayesinde

birçok karar

verilirken

toplumun desteği alınmıştır.

Yatırımcılar, STK, bölge sakinleri ve idari yönetim bu organizasyonun içindedir
(Highline, 2008).
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Proje, temel iletişim aracı olarak interneti kullanmaktadır. Birlikteliğe ait web sitesi
üzerinden proje hakkında her türlü bilgi alınabilir, forumlara katılabilinir ve
haberleşme grubunda toplantılar ve proje hakkındaki güncel haberlere ulaşılabilinir.
Bu internet sitesi sayesinde toplum katılımını teşvik etme amacıyla katılanların listesi
de yer almaktadır. Bu sayede katılımcılar diğer katılımcıları da site üzerinden
görebilmekte ve iletişime geçebilmektedir (Şekil 3.3).

Şekil 3.3 : Katılımcıların tanıtıldığı internet sayfası (Highline, 2008).

3.1.2.4 Projenin değerlendirilmesi
Her ne kadar TKCBS (PPGIS) projesi olmasa da internetin bir iletişim aracı olarak
başarılı bir şekilde kullanıldığı (forum, mail grupları, toplantılar için haberleşme
ortamı) iyi bir kentsel dönüşüm örneğidir. Bölgenin tasarımı toplumun katılımı ile
sağlanmıştır.
Genel olarak toplum katılımından bahsedilirken yatırımcılar yerine bölgede yaşayan
insanlar kastedilir. Bu projede ise birinci katılımcı yatırımcı, mülk sahipleri ve bölge
halkıdır.

52

3.1.3 Yerel gündem 21 çalışmaları
Yerel gündem 21 çalışmaları sadece kent planlaması ya da tasarımına toplum
katılımını sağlamayı amaç edinmez. En üst düzeyde toplumun, sivil toplum
kuruluşlarının, meslek odalarının kent ile ilgili kararlara katılımını sağlamayı amaç
edinmiştir. Yerel Gündem 21, 1992 yılından bu yana, yaklaşık 135 ülkedeki binlerce
kentte uygulanmaktadır. Gündem 21’in dünya ölçeğindeki koordinatör kuruluşu olan
UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı), aralarında Türkiye’nin de
bulunduğu 85 ülkede, Yerel Gündem 21 süreçlerini desteklemektedir (Emrealp,
2005).
3.1.3.1 Yerel gündem 21 projelerinin amaçları ve hedefleri
Yerel Gündem 21, sürdürülebilir kalkınma sorunlarının çözümüne yönelik uzun
dönemli, stratejik bir planın hazırlanması ve uygulanması yoluyla yerel düzeyde
Gündem 21’in hedeflerine ulaşılmasını amaçlayan katılımcı, çok-sektörlü bir
süreçtir. YG–21 çalışmaları; toplumun kendi yaşamlarını yönetebilmeleri için gerekli
yerel katılım olanaklarının geliştirilmesi, çevrenin ve “kentsel ekosistem”in
korunması, kültürel mirasa sahip çıkılması gibi konular başta olmak üzere, yerel
yönetimler ile sivil toplum kuruluşları arasında sınırsız işbirliği alanları ve olanakları
sağlamaktadır(Emrealp, 2005).
3.1.3.2 Yerel gündem 21 proje süreçleri
Yerel eylem planlamasının belkemiğini oluşturan katılımcı süreçler, her kentin
kendine özgü koşullarının, değerlerinin ve önceliklerinin sergilendiği yapılar ve
yöntemlerle yürütülmektedir. Bununla birlikte, farklı kentlerdeki uygulamalarda
birçok ortak yön olduğu görülmektedir. Genelde, başlıca katılımcı yapılar, “Kent
Konseyleri” adıyla yerel ilgi grupları tarafından oluşturulan platformlardan, çalışma
gruplarından, mahalleye yönelik çalışmalardan, kadın ve gençlik meclislerinden ve
özel ilgi gruplarına yönelik çocuklar, yaşlılar ve engelliler platformlarından
oluşmaktadır (Emrealp, 2005).
Program ortağı kentlerde oluşturulan YG–21 Kent Konseyleri (veya benzeri
platformlar), merkezi yönetimi, yerel yönetimi ve sivil toplumu “ortaklık” anlayışıyla
buluşturan yönetişim mekanizmalarıdır. Kentlerin büyüklüklerine bağlı olarak, kimi
yerlerde yüzlerce kuruluşun temsil edildiği Konseyler, kendi tüzüklerini hazırlamakta
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ve bunlara göre faaliyet göstermektedir. Konseyler, kentin kalkınma önceliklerinin
ve acil sorunlarının tanımlandığı, tartışıldığı ve çözüm arandığı demokratik
platformlar olarak işlev görmektedir (Emrealp, 2005).
3.1.3.3 Yerel gündem 21 çalışmalarında toplum katılımı
“Kurumsal temsil” esasında bir araya gelen ortaklarlardan oluşan Kent Konseyi ve
benzeri kent ölçekli katılımcı platformların, farklı konularda ayrıntılı çalışmalar
yürütmesi pratikte mümkün olamayacağı gibi, bu platformların işlevine de uygun
değildir.

Bu

bağlamda

Çalışma

Grupları,

belirlenen

öncelikli

konularda

derinlemesine çalışmalar yapabilecek zamana ve birikime sahip, farklı sektörlerden,
kuruluşlardan ve disiplinlerden gelen kişileri, katılımcı yaklaşımın özüne uygun
şekilde, yerel sürdürülebilir kalkınma eylem planlamasının farklı bileşenleri etrafında
buluşturmaktadır (Emrealp, 2005).
Çalışma Grupları’nda “gönüllülük” esas olduğundan, konuya ilgi duyan, “söyleyecek
sözü, ayıracak zamanı” olan her bireyin katılımı, ilgili konuda uzmanlıkları olup
olmadığına bakılmaksızın, büyük önem ve değer taşımaktadır. Çalışma Grupları’nın
“gönüllü katılım” esasında oluşması gerekli olmakla birlikte, yeterli değildir.
Gönüllülerin yanı sıra, Belediye’nin konu ile ilgili birimlerinden gelen temsilcilerin
ve ilgili konuda doğrudan veya dolaylı sorumluluğu bulunan çeşitli kamu
kuruluşlarının temsilcilerinin de Çalışma Grupları’nda yer alması, büyük önem
taşımaktadır (Emrealp, 2005).
Mahalle Forumları
Antalya YG-21’in öncülüğünde gelişen Mahalle Forumları, mahalleye ilişkin
sorunların yerinde saptanması ve çözüm yollarının geliştirilmesini sağlamakla
kalmayarak, kentin tüm kesimlerine YG-21’in tanıtılması, bu süreçte her kentlinin
yeri olduğunun hissettirilmesi ve mahalle halkının katılımıyla demokratik yerel
yönetim kültürünün yaygınlaştırılması açısından da önemli bir işlev görmektedir
(Emrealp, 2005).
Kent gönüllüleri evleri
Bursa YG-21’in öncülüğünde gelişen bir uygulama kapsamında, mahallelilerin kendi
sorunlarını tartışmak ve çözüm üretmek amacıyla bir araya gelmeleri, ortak hareket
ederek “İmece Kültürü” geliştirmeleri ve bu süreçte “Kent Gönüllüleri” yaratılması
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yönündeki başlıca katılım mekanizması olarak, “Kent Gönüllüleri Evleri”
oluşturulmuştur. Kent Gönüllüleri Evleri, mahallelerin öncelikli sorunlarının ve
gereksinmelerinin belirlenmesinden danışmanlık hizmetlerine, kadınlar, gençler,
çocuklar, yaşlılar ve engellilere yönelik çalışmalardan arama-kurtarma ekiplerinin
oluşturulmasına kadar uzanan bir çerçevede, hizmet sundukları mahallelerde kentsel
yaşamı ilgilendiren her alanda etkinlik göstermektedir (Emrealp, 2005).
Mahalle meclisleri
İzmit YG-21’in öncülük ettiği girişimle oluşturulan Kocaeli İl Kurultayı
yapılanmasının temel dayanağını, Mahalle Meclisleri oluşturmaktadır. Mahalle
Meclisi’nin kuruluş amaçlarının başında, mahalle halkının “sorunlarından yakınan ve
hizmet bekler konumdan çıkarılıp çözümün aktif ve etkin tarafı durumuna
getirilmesi” gelmektedir (Emrealp, 2005).
3.1.3.3 Yerel gündem 21 programı web uygulaması
YG–21 Yönetişim Ağı’nın etkileşimli iletişim altyapısını oluşturmaktadır.
Aşağıda belirtilen etkileşimli parçalar, yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde
Etkin bilgi paylaşımını ve deneyim alışverişini sağlamaktadır:
Haber modülü: YG–21 ortaklarından oluşan portal kullanıcıları sitede yer almak
üzere haber önerebilmekte, haberlere yorum yazabilmekte ve en çok okunan veya
yorumlanan haberleri listeleyebilmektedirler.
Ajanda modülü: Bu modül YG–21 etkinliklerini bir takvim mantığıyla bir araya
getirmektedir. Portal kullanıcılarının ekledikleri etkinlik bilgileri aylık takvim
düzeninde listelenmektedir.
Dosyalar ve web bağlantıları modülü: Portal kullanıcıları elektronik formattaki
gerekli dosyaları veya ilgili web bağlantılarını siteye ekleyebilmekte, bu dosyalar ve
bağlantılar sınıflandırılmış olarak listelenmektedir.
Forum modülü: Kullanıcılar çeşitli konu başlıklarındaki forumlarda görüş
belirtebilmekte, ilgili konular ilgili ortakların tartışmasına açılarak katılımcı anlayış
teşvik edilmektedir.
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Anketler modülü: Sitede yer alan haberlere anketler eklenebilmekte, bunun yanında
site kullanıcılarının veya ziyaretçilerinin katılabileceği anketler düzenlenebilmekte
ve geçmiş anketler arşivlenebilmektedir.
Sohbet modülü: Sisteme bağlı kullanıcılar sohbet modülünde sistemdeki diğer
kullanıcılarla doğrudan iletişim kurabilmektedirler.
Mesaj

modülü:

Kullanıcıların

birbirlerine

gönderdikleri

mesajlar

anında

görüntülenebilmekte veya kullanıcı bağlı değilse, gelen mesaj kutusunda
birikmektedir.
Web Posta modülü: Kullanıcılar, kendi kişisel/ kurumsal e-postalarının ayarlarını
girerek e-postalarını portal üzerinden kontrol edebilme olanağına sahiptirler.
Online kullanıcılar modülü: Bu modül sayesinde sisteme bağlı kullanıcılar
görülebilmekte ve istenildiğinde kullanıcılar web posta, mesaj, sohbet gibi modülleri
kullanarak etkileşim sağlayabilmektedirler.
Kentler modülü: Bu modül sayesinde program ortakları kentismi.la21turkey.net
şeklindeki kent sayfalarına sistem içinde yer alan site oluşturma ve güncelleme
modülüyle

herhangi

bir

web

tasarımcısına

gerek

olmadan

verilerini

girebilmektedirler (Emrealp, 2005).
3.1.3.4 Değerlendirme
Yerel gündem 21 çalışmaları dünyada olduğu gibi ülkemizde de yerel yönetimler
arasında yaygınlaşmaktadır. Toplumun sonuçlarının kendisini etkileyecek kararlara
katılımının sağlanması anlamında başarılı örnekleri mevcuttur. En önemli hedefi
sürdürülebilir kalkınma olduğundan sadece şehir planlaması ya da kentsel tasarımda
toplum katımı yerine alınan her kararda katılımı hedefler.
Yerel gündem 21 platformlarının en önemli göstergesi yerel yönetimlerimizin artık
katılımcılığa yakın olması ve ileride katılımcı planlama araçlarını (PPGIS bu
araçlardan biridir) kullanabilmek için uygun altyapının oluşturabileceğidir.
Yerel gündem 21 Türkiye sayfası da içeriği ve interaktif kullanımı sağlaması
bakımında oldukça yararlı bir çalışmadır. (Forum ve Anket alanları)
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3.1.4 Northeastern Illinois Planning Commission (NIPC) “Paint The Town”
Illinois planlama komisyonu (NIPC) tarafından geliştirilen PPGIS uygulaması “paint
the region” olarak adlandırılmış ve kullanıcıların kent ile ilgili senaryoları bu
uygulama yardımı oluşturulmuştur. “Paint the Region” uygulaması çevrimiçi
düzenleme yapmayı sağlamaktadır ve NIPC, çalışma grupları oluşturup toplantılar
düzenleyerek gönüllülere GIS araçlarının nasıl kullanılacağı konusunda eğitim
vermiştir (Allen ve Morgan, 2004).
3.1.4.1 Projenin amacı ve hedefleri
2040 yılına kadar Chicago metropoliten alanında arazi kullanım ve ulaşım için
bölgesel ölçekte toplum katılımı ile kararlar alabilmek en temel hedeftir. Bu hedefe
ulaşırken dikkat edilmesi gereken kıstaslar ise; yaşanabilir bir çevre, çok alternatifli
bir ulaşım modeli ve yeşil alanlar oluşturmaktır (Şekil 3.4).

Yaşayan Çevre
o Yaya Dostu
o Rahat Ulaşım
o İş olanağı
o Herkese Uygun konut
Yeşil alanlar
o İyileştirilmiş kırsal alanlar
o Açık alan ve Doğal ortamlar
o Çevreye en az zararlı
gelişim
o Yeşil Altyapı
Ulaşım Bağlantıları
o Yaya /Bisiklet
o Transit Geçişler
o Araçlar
o Yük taşıma

Şekil 3.4 : “Paint the Region” projesinin hedefleri (Allen ve Morgan, 2004).
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3.1.4.2 “Paint the Region” uygulaması
Proje PPGIS uygulamalarının ilk örneklerinden biridir. Kullanıcılar mekânsal
analizler ve düzenlemeler yapabilmektedir. Toplumun mekânsal fikirlerini almak
için; NIPC, çizim yapılabilecek bir web aracı geliştirmiştir. ArcSDE, SQL ve Java
kullanan bir ArcIMS uygulaması ile “Paint the Region” aracı oluşturulmuş ve
NIPC’nin internet sitesi üzerinden sağlanan uygulama ile yerel çevre ile yapılan
toplantılarda taşınabilir bilgisayarlardan bağlanılarak kullanılmıştır. “Paint the
Region” (Bölgeyi Boyamak) uygulaması bir palete sahiptir. Bu sayede kullanıcı
aşağıdaki katmanlar ile düzenlemeler yapabilmektedir:
Yaşanabilir bir çevre: Merkezi, Metropoliten alan, Bölge, İlçe, Mahalle
Alternatifli ulaşım koridorları: Otoyol, Tren, Hafif raylı, Otobüs aksları, Transit
geçiş ve Deniz-Akarsu ulaşımı
Yeşil alanlar: Tarım, Açık alan, Bioçeşitlilik, Su, Korunması Gereken alanlar
Kullanıcıya çizimde rehberlik etmek için belirli bir genel durum göstergesi ya da
referans katmanları da mevcuttur. Tipik bir kullanıcı sırayla merkezlerin
gelişimlerini tasarlar, merkezleri birbirine bağlayan ulaşım koridorları tiplerine göre
çizilir, açık alanlar çizilir ve korunacak alanlar belirlenir. Son olarak da; kullanıcılar
yaptıkları tasarıma notlar ekleyebilirler. Çizilen haritalar uygulama tarafından
toplanır ve NIPC tarafından kayıt edilir (Şekil 3.5).

Şekil 3.5 : “Paint the Region” kullanıcı sayfası (Allen ve Morgan, 2004).
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3.1.4.3 “Paint the Region” projesinde toplum katılımı
2004 yılından itibaren Chicago Bölgesindeki şehirlerde 13 toplantı yapılmış ve
toplantılar kümelenmek olarak adlandırılmıştır. Her şehirde 8–10 bölgeden 60–80
kişi her toplantıda bir araya gelmiş ve katılımcılara bölgenin durumu hakkında
bilgiler verilmiştir. PPGIS aracını belli bir eğitimden sonra kullanabilmişlerdir. Proje
kapsamında her bir katılımcı merkezleri, koridorları ve yeşil alanları oluşturmuş ve
kendi yaşadıkları bölge için görüşlerini bildirmişlerdir. Her toplantıda 8–10 kişinin
PPGIS aracını kullanması için yaklaşık olarak iki saat ayrılmıştır.
NIPC tarafından getirilen taşınabilir bilgisayarlar sayesinde kullanıcılar harita
üzerinden mekânsal olarak görüşlerini bildirmişler ve uygulamada var olan analizler
ile toplantı sonunda katılımcıların görüşleri değerlendirilmiştir (Allen ve Morgan,
2004).
3.1.4.4 Projenin değerlendirilmesi
Chicago’da yapılmış bu çalışma PPGIS çalışmalarında olması gereken tüm öğelere
sahiptir. Topluma ulaşma bakımından her alt bölgede yapılan toplantılar sayesinde
iyi sonuçlar elde edilmiştir. Yaklaşık olarak 700 kişi bu toplantılara katılmış ve
yapılan toplantılar sırasında katılımcılara PPGIS araçlarının nasıl kullanılacağı
birebir anlatılmıştır. Bölgenin geleceği belirlenirken toplumun mekânsal görüşleri
birebir alınabilmiştir.
Uygulamanın oldukça başarılı ve uzun soluklu olmasıyla beraber; bireysel internet
üzerinden ulaşıma açık değildir. Katılımcılar ana bilgisayarlara NIPC ekibi
tarafından getirilen bilgisayarlar ile toplantı sırasında bağlanabilmişlerdir. Projeden
öğrenilmesi gereken husus ise güçlü yazılım, donanım ve iletişim (intranet) altyapısı
ile ancak PPGIS projelerinin başarılı olabileceğidir.
3.1.5 Orange county ınfomap ınteractive mapping
Florida’da bulunan Orange County şehri için yapılan bu çalışma başarılı bir PPGIS
örneğidir. Oldukça zengin katmanlara ve düzenleme araçlarına sahiptir ve tüm
işlemler internet üzerinden yapılabilmektedir.
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3.1.5.1 Projenin amacı ve hedefleri
Orange county bölgesi ile ilgili alınacak kararlara toplumun katılımını sağlamak
amacıyla projelendirilmiş ve kentte yaşayanların karşılaştıkları sorunları interaktif
harita üzerinden belediyeye gönderebilmesine imkân tanınması hedeflenmiştir
(Ocgis, 2008).
3.1.5.2 Infomap uygulaması
İnternet üzerinden dünyanın her yerinden ulaşılabilen bir platformdur. Oldukça
zengin PPGIS araçlarını barındıran bu web sitesi katılımcıların mekânsal fikirlerini
aktarmak ve paylaşmak için tasarlanmıştır (Şekil 3.6).

Şekil 3.6 : “InfoMap” kullanıcı giriş sayfası (Ocgis, 2008).
PPGIS aracında, ulaşım, eğitim, uydu fotoğrafı, parsel, kamu hizmetleri gibi
mekânsal kararlar verilirken gerekli olabilecek katmanlar mevcut bulunmaktadır.
Web sayfasının en önemli özelliklerinden biri düzenleme araçlarının oldukça
gelişmiş olmasıdır.
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Gelişmiş araç:
Bu araç harita katmanları üzerinde daha önceden yapılmış tasarımları veya belediye
tarafından eklenen kararları sorgulamayı ve değerlendirmeyi sağlar (Şekil 3.7).

Şekil 3.7 : Gelişmiş araç (Ocgis, 2008).

Düzenleme Aracı:
Katılımcı her türlü mekânsal düşüncesini harita üzerine aktarabilmektedir. En temel
yapı olan nokta, çizgi ve kapalı alan çizilebilmekte ve üzerine gerekli notlar
eklenebilmektedir. Aşağıdaki örnekte bir noktanın nasıl düzenlediği gösterilmektedir
(Şekil 3.8).

Şekil 3.8 : Düzenleme aracı görünümü (Ocgis,2008).
Var olan yardım sayfası sayesinde kullanıcılara düzenleme yaparken farklı
alternatifler de sunulmaktadır. Yapılan düzenleme veya mekânsal görüş kayıt
edilerek saklanabilmekte ve daha sonra tekrar düzenlenebilmektedir. Ayrıca çizimler
elektronik posta ile istenilen adrese gönderilebilmektedir.
Aşağıdaki şekilde bir kullanım örneği hazırlanmıştır. Bu örnekte harita üzerinde
belirtilen görüşlerin e-posta ile nasıl gönderilebileceği anlatılmıştır (Şekil 3.9).
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Şekil 3.9 : Infomap’te çizimlerin e-posta yolu ile gönderilmesi (Ocgis, 2008).

Şekil 3.9’da gösterilen örnekte altlık olarak uydu fotoğrafı ve parsel haritası açılmış
ve var olan okul ile park arasındaki yolun yaya öncelikli olması için mekânsal görüş
bildirilmiştir.
3.1.5.3 Infomap uygulamasında toplum katılımının sağlanması
Bu uygulama tamamen internet üzerinden yapılan bir uygulama olduğu için sadece
kentte yaşayanlar değil, görüşünü bildirmek isteyen herkese açıktır. Bu sebepten
dolayı kullanıcı katılım düzeyi için herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır (Ocgis,
2008).
3.1.5.4 Projenin değerlendirilmesi
Orange County Infomap projesi bir PPGIS projesi olmasıyla birlikte tamamen
interneti kullanması bakımından oldukça başarılı bir örnektir. Bunun ile birlikte ileri
düzeyde düzenleme araçlarının olması (sorgulama yapabilmek gibi) kullanıcının giriş
düzeyinde GIS bilgisine de sahip olmasını gerektirmektedir.
İnternet sayesinde tüm dünyadaki katılımcılara açık olan uygulama, PPGIS projesi
geliştirmek isteyen yerel yönetimler için uygulama da imkânı bulunabilecekleri
başarılı bir projedir.
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3.1.6 University of New Brunswick (UNB) Fredericton campus plan
Bu proje, New Brunswick üniversitesi için hazırlanan bir PPGIS çalışmasıdır. GIS
temelli çevrimiçi tartışma platformu (GeoDF) olarak adlandırılmıştır (Tang, 2006).
3.1.6.1 Projenin amacı ve hedefleri
Bu projede, Fredericton Kampüsünün ihtiyaçlarına yönelik bir kavram plan
oluşturmak en temel amaçtır. Bu kavram; yapı bloklarını, otoparkları, yolları ve yaya
sirkülâsyon rotalarını, çevresel göstergeleri ve güvenlik durumunu kapsamaktadır.
Çevrimiçi tartışma platformu sayesinde katılımcıların görüşlerinin internet ortamında
aktarılması ve diğer katılımcılar ile paylaşılması projenin en önemli hedefidir (Tang,
2006).
3.1.6.2 GeoDf uygulaması
Teknoloji altyapısı seçilirken geliştirilmeye müsait ve kapasitesi uygun yazılımlar
tercih edilmiş ve ara yüzler internet kullanıcılarının kolay algılayabilecekleri
formlardan oluşturulmuştur.
Web servisi
Web servisi geliştirilirken (HTTP) oldukça yaygın olarak kullanılan Apache ve
Internet Information Services (IIS) kullanılmıştır. Bu sayede PPGIS aracı Windows
işletim sistemine sahip bilgisayarlarda ek bir eklenti olmadan kullanılabilmektedir.
Web haritalama teknolojisi
Haritalama teknolojisi için, ESRI’nin ticari markası ArcIMS kullanılmıştır.
Üniversitede kullanımı için lisans sorunu olmadığından, herhangi bir maliyeti de
yoktur. ArcIMS yazılımı http ve Java gibi internet uygulamaları ile de uyumlu
yapısından dolayı herhangi bir ekstra programa ihtiyaç duymamaktadır.
Çevrimiçi tartışma platformu
Tartışma platformu için açık kaynak kodlu phpBB kullanılması tercih edilmiştir. Bu
sayede herhangi bir lisanslanma sorunu yaşanmamaktadır.
Veri tabanı servisi
Veri tabanı servisi, çevrimiçi tartışma formunun saklandığı ve yönetildiği yerdir.
Microsoft SQL server, PostgreSQL ve MySQL gibi servisler tercih edilmiştir.
63

Servlet motoru/ taşıyıcı
Bu uygulama veritabanı ile web arasındaki ilişkiyi kurar ve yürütür. Lisans
gerektirmeyen ve popüler olan “Jakarta Tomcat” yazılımı kullanılmıştır.
Web programlama dili
Web programlama dili olarak PHP dili kullanılmıştır. Her türlü işletim sistemi ile
uyumlu olması, açık kaynak kodlu olması ve pratik bir dil olmasından dolayı tercih
edilmiştir.
Kullanıcı ara yüzü programlama dili
PPGIS uygulaması için gerekli çizim ve not ekleme araçları, Javascript kullanılarak
geliştirilmiştir (Tang, 2006).
Kullanıcı tartışma ortamında daha önceki kullanıcıların görüşlerini de görebilir ve
kendi görüşünü belirtir (Şekil 3.10).

Şekil 3.10 : Tartışma ortamı şeması(Tang, 2006).
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3.1.6.3 GeoDf uygulaması ile toplum katılımının sağlanması
Forum alanı ile harita katmanları aynı sayfa üzerinden sunulmuştur. Bu sayede
katılımcı görüşlerini bildirirken gerekli harita katmanlarını da açabilmektedir. PPGIS
uygulama sayfasına, karar verme sürecini destekleyecek dokümanlar, planlar ve
videolar koyulabilmektedir ve katılımcı ilgili konu başlığını seçerek görüşlerini
belirtmektedir (Şekil 3.11).

Şekil 3.11 : Tartışma ortamının modellenmesi (Tang, 2006).

Katılımcı

stratejik

planı

inceledikten

sonra

eleştirilerini

harita

üzerinde

işaretleyebilmekte ve yaşadığı problemlerin bölgelerini de harita üzerinden
gösterebilmektedir. Bu örnekte katılımcı trafik sıkışıklığının olduğu noktaları da
işaretlemiştir (Şekil 3.12).
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Şekil 3.12 : Sorunların harita üzerinde işaretlenmesi (Tang, 2006).
GeoDF çevrimiçi tartışma forumunun bir diğer özelliği ise de katılımcılar arasındaki
haberleşmeyi sağlamasıdır. Aşağıdaki örnekte kullanıcı 200 metre çapındaki alan
içindeki herkese e-posta göndermek istemektedir. Bu sayede mekânsal görüşler,
karardan etkilenebilecek katılımcılara gönderilebilmektedir (Şekil 3.13).

Şekil 3.13 : Sorunların harita üzerinde işaretlenmesi (Tang, 2006).
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Kullanıcılar, kampus alanı içinde hangi bölgelerde tartışmaların yaşandığını
görebilmektedirler. Koyu renkli alanlar tartışmanın yoğun olduğu bölgeleri
göstermektedir (Şekil 3.14).

Şekil 3.14 : Sorunların harita üzerinde işaretlenmesi (Tang, 2006).
3.1.6.4 Projenin değerlendirilmesi
GeoDF uygulaması internet üzerinde yaygın olarak kullanılan tartışma alanlarını GIS
yardımı ile mekânsal görüşleri de içine alacak şekilde yeniden yapılandırmıştır.
PPGIS projelerinin temel mantığına uymak ile birlikte katılımcılar arasındaki
tartışma ortamını mekânsal veriler ile zenginleştirmiştir. Kampus alanı için
geliştirilen

bu

uygulama

PPGIS

örneklerinin

kentin

bir

parçası

içinde

yapılabileceğini göstermektedir.
3.1.7 Şaraphane pilot çalışması
İzmir şaraphane bölgesinde 2001 yılında yapılan bir çalışmadır. Bu çalışma
kapsamında GISbPDM (CBS tabanlı Katılımcı Karar Verme Yaklaşımı) adıyla
TKCBS (PPGIS) projesi hazırlanmıştır. Şaraphane bölgesi İzmir kentinin
merkezindedir ve İzmir limanı bu bölgededir. İzmir’in merkezinde olmasına karşın
plansız yapılaşmaya sahiptir ve büyük bir bölümü endüstri alanıdır. Şaraphanede
yaşayanlar bölgenin sorunları çözebilmek ve potansiyellerini ortaya çıkarmak için bir
dernek çatısı altında toplanmışlardır ve dernek bölgede yaşayanların, işverenlerin ve
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çalışanların bir araya gelmesini sağlamıştır. Üniversitenin de katılımı ile toplantılar
yapılmış ve bu toplantılarda katılımcılara, muhtarlık binalarında kurulan CBS
odalarında eğitimler verilmiştir (Yiğitcanlar, 2001).
3.1.7.1 Projenin amacı ve hedefi
İzmir master planında merkezi iş alanı olarak gösterilen bu bölgede planlama
yapılırken toplum katılımının en yüksek düzeyde tutulması amaçlanmıştır. Tüm
tarafların kazanabileceği ortak bir akıl tarafından üretilmiş planlanma süreci
hedeflenmektedir.
3.1.7.2 GISbPDM uygulaması
GISdPDM’nın sistem mimarisi basit bir mekanizmaya sahiptir. Yerel ve merkezi veri
tabanları da dâhil olmak üzere CBS, veri depolanması, işlenmesi, görselleştirilme,
sorgulama ve interaktif senaryo üretiminde kullanılır.
Kullanılan veriler iki başlık altında toplanmıştır:
Mekânsal veriler
İzmir uydu görüntüsü, İzmir master planı, şaraphane gelişim planı, şaraphane arazi
kullanımı ve şaraphane ortofotosu kullanılan mekânsal verilerdir.
Mekânsal olmayan veriler
Nüfusun sosyo-ekonomik karakteri, ticaret ve sanayi istatistikleri bu çalışma
kapsamında kullanılmıştır.
Oluşturulan her bir CBS odası için bütçe ile orantılı yazılım ve donanım sağlanmıştır.
Bu projede arcGIS, Windows işletim sistemi, Strad, Autocad ve grafik için
Photoshop yazılımları kullanılmıştır. Görüldüğü gibi oldukça yaygın olarak
kullanılan ticari markalar seçilmiştir.
GISdPDM’nin adımları:
İnceleme Adımı: Bölge ile ilgili haritalar, dokümanlar üniversite ve gönüllüler
tarafından toplanır. Toplanan veriler analiz edilir ve CBS kullanımına uygun hale
getirilir (Yiğitcanlar, 2001).
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Biçimlendirme adımı: Arcgis ve Strad programı ile toplanan verilerin sentezi
yapılır. Sorunlar ve olası çözümleri grafikler yardımı ile gösterilir ve şema
alternatifleri değerlendirilir (Şekil 3.15).

Şekil 3.15 : Verilerin analiz incelenmesi ve analiz edilmesi (Yiğitcanlar, 2001).

Tasarım adımı: “Smart places” yazılımı sayesinde kullanıcılar alternatif şemalar
üzerinde görüşlerini bildirebilmektedir. Mevcut olan tasarım menüsü yardımı ile
katılımcılar çizim yapabilmekte ve görüşlerini bildirebilmektedirler.
Karşılaştırma adımı: Smart Places Radix yazılımı sayesinde alternatif senaryolar
karşılaştırılır. Bu senaryolarda ortak olan görüşleri ön plana çıkartır ve bu sayede
hedef belirlenirken herkes için ortaya koyulan önemli bir sorun ya da fikir, sonuç
ürününü oluşturur.
Seçim adımı: Karşılaştırma yapılan şemalar ve ortak kararlar ile aksiyon planı
oluşturulur (Şekil 3.16).
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Şekil 3.16 : Alternatif senaryoların belirlenmesi (Yiğitcanlar, 2001).
3.1.7.3 Projede toplum katılımının sağlanması
Mahalle muhtarlıklarında oluşturulan CBS odalarında Şaraphane bölgesi derneğine
mensup üyeler verilen ön eğitimden sonra TKCBS (PPGIS) araçları ile görüşlerini
aktarmaktadırlar. Bu sistemde karar vericiler, teknik uzmanlar ve katılımcılar plan
alternatiflerini oluşturarak, ya da onları değiştirerek üzerinde uzlaşılan plan önerisini
belirler (Şekil 3.17).

Şekil 3.17 : Şaraphane projesinde toplum katılımı (Yiğitcanlar, 2001).
Katılım bilgi paylaşımı, işbirlikçi çalışma, halk katılımı ve elit katılımı gibi çeşitli
düzeylerde gerçekleşebilmektedir. Pilot çalışma, katılımcı planlamayı teşvik edecek
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bir güç ve bunun yanı sıra CBS ile katılımın her düzeyde arttırılmasını
sağlayabilecek bir yapı içermektedir (Yiğitcanlar, 2001).
3.1.7.4 Projenin değerlendirilmesi
Proje kapsamında yapılan analiz ve sentezler oldukça profesyonel düzeydedir.
Çalışmanın üniversite tarafından yürütülüyor olması, çalışmaya teknik dili ağır bir
eksen kazandırmıştır.
CBS konusunda herhangi bir bilgisi olmayan katılımcıların düzenleme araçlarını
birebir kullanması bu projede oldukça zordur. Profesyonel kullanıcıların vasıtasıyla
görüşleri CBS ortamına aktarılabilmektedir.
Proje genel olarak katılımcıların görüşlerinin CBS ortamına aktarılmasını ve
yazılımlar ile değerlendirmesini sağlayan bir yapıya sahiptir. 2001 yılında yapılan bu
çalışma ileride ülkemizde yapılacak çalışmalara referans olacaktır.
3.2 İnternet Üzerinden Yayınlanan Kent Rehberleri
Bu bölümde Türkiye’deki internet üzerinden yayınlanan kent rehberleri örnekleri
incelenmiştir. Sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanan rehberler toplum katılımının
sağlanabileceği uygulamalara sahip değildir ancak ülkemizde CBS ve internet
ilişkisini göstermesi açısından oldukça yararlı örneklerdir.
3.2.1 Beyoğlu dinamik kent haritası
Beyoğlu belediyesi bünyesinde hazırlanan bu projede, harita gösterimi için "SVG
viewer" ve Java uygulamaları tercih edilmiştir. İmar durumu sorgulanabilir ve
kadastro haritaları görülebilmektedir.
Şekil 3.18’deki örnekte, konsolosluklar kategorisinden, Fransız konsolosluğu
aranmıştır. Şekildeki sol üst köşede, katmanlar aracından parseller ve binalar
açılmıştır.
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Şekil 3.18 : Dinamik kent haritasının görünümü (Beyoğlu Belediyesi, 2008).
3.2.2 Bayrampaşa üç boyutlu şehir modeli
Bayrampaşa belediyesi tarafından Sampaş ve bir bilgisayar oyunu şirketi olan
Sobee’ye yaptırılan bu projede; Bayrampaşa ilçesindeki binalar üç boyutlu olarak
modellenmiştir. Bina cephelerinin fotoğraflarından birebir üretilen bu üç boyutlu
kütle modellemesi Sobe firması tarafından geliştirilmiştir. Firmanın bir oyun firması
olması ve üç boyutlu oyunlarda uzman olması; proje için sağlıklı bir üç boyut arka
planı oluşturmuştur (Bayrampaşa Belediyesi, 2008).
Çalışma kapsamında önemli noktalar ve rotalar işaretlenmiştir. Proje kendine ait bir
harita altlığı olmaması nedeniyle diğer örneklerden ayrılmaktadır. Bunun yerine
günümüzde

oldukça

popüler

olan

Google

görüntülenmektedir (Şekil 3.19 ).
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Earth

yazılımı

kullanılarak

Şekil 3.19 : Bayrampaşa şehir modelinin ekran görüntüsü (Bayrampaşa B., 2008).
Üç boyutlu nesnelerden kaynaklanan veri yoğunluğu nedeniyle erişim için güçlü
bilgisayarlara ihtiyaç vardır. Bu durum kullanıcı sayısını olumsuz olarak
etkilemektedir.
3.2.3 İstanbul büyükşehir belediyesi kent rehberi
İstanbul ili için hazırlanmış bir projesidir. Bir kent rehberinde olması gereken tüm
fonksiyonlara sahiptir (Şekil 3.20).

Şekil 3.20 : İstanbul kent rehberi (İBB, 2008).
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Şekil 3.20’de Beyoğlu ilçesinde bulunan Akbank Kültür Merkezi sorgulanmıştır.
İnternet sayfasının Sağ tarafında bulunan katmanlar sayesinde ilgili kategori
seçilebilmekte ve arama yapılabilmektedir.
İstanbul kent rehberinin bir diğer özelliği ise İstanbul’da yaşayan insanların
gördükleri sorunları harita üzerinde işaretleyip belediyeye ulaştırmalarıdır. Bu
uygulama

interaktivite

içerdiğinden

TKCBS

(PPGIS)

uygulamalarında

da

gördüğümüz bir özelliktir (Şekil 3.21).

Şekil 3.21 : Şikâyet ve önerileriniz bölümü (İBB, 2008).
Şekil 3.21’de “Şikâyet ve Önerileriniz” bölümünden ilgili şikâyet seçilmiş ve yeri
harita üzerinde gösterilmiştir. Örnekte otobüs durakları ile ilgili şikâyetler seçilmiş
ve Göztepe köprüsünden; Kadıköy’e yeni bir belediye otobüsü hattı istenmiştir.
3.2.4 Ankara kent haritası
Ankara büyükşehir belediyesi tarafından Sentim firması yardımı ile geliştirilen bu
uygulama benzer uygulamalarda olduğu gibi harita üzerinden adres arama ve önemli
yer bulma hizmeti sağlamaktadır (gis.ankara.bel.tr).
Navigasyon sistemlerinde olduğu gibi seçilmiş iki nokta arasında en kısa rotayı çizip,
nasıl gidileceğini tarif etmektedir. Şekil 3.22’de görüleceği gibi harita üzerinden
seçilmiş iki nokta arasındaki güzergâh sağ tarafta anlatılmıştır.
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Şekil 3.22 : İki nokta arasında güzergâh belirleme (Ankara B. Belediyesi, 2008).

Başarılı bir uygulama olarak; işaretlenmiş bir noktanın çevresinde belirlenmiş bir
mesafede arama yapılabilmektedir. Şekil 3.23’te, noktanın bir km çapı içindeki
eczaneler aranmış ve seçilmiş eczaneye rota çizilmesi istenmiştir.

Şekil 3.23 : En yakın eczaneyi bulmak (Ankara Belediyesi, 2008).
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3.2.5 İzmir sayısal kent rehberi
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Konak Belediyesi Bilgi Sistemleri
Müdürlüğü ve Harita şube müdürlüğüne hazırlatılmış bir projedir ve 2003 yılından
beri hizmet vermektedir. Kent rehberi, uygulamada harita üzerinden adres arama ve
önemli yerleri bulma imkânı sağlamaktadır (Şekil 3.24).

Şekil 3.24 : İzmir kent haritası (İzmir B. Belediyesi, 2008).
Rehberin

en

önemli

özelliklerinden

biri;

haritanın

e-posta

yoluyla

gönderilebilmesidir. Bunun ile birlikte dijital harita kullanıcıları tarafından kendi
bilgisayarlarına indirilebilmektedir.
3.2.6 Maltepe Belediyesi İmar Durumu Sorgulama Ekranı
Maltepe belediyesi tarafından geliştirilen bu projede, kullanıcılar internet üzerinden
parsel ve imar durumunu sorgulayabilmektedir. İmar durumu sorgulanmakta, durum
krokisi çizilebilmekte ve ilgili plan notları görülebilmektedir (Şekil 3.25 ve Şekil
3.26).
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Şekil 3.25 : Maltepe Belediyesi İmar Durumu Sorgulama Ekranı (Maltepe B., 2008).

Şekil 3.26 : Maltepe belediyesi imar durum krokisi (Maltepe B., 2008).
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3.3 İncelenen Projelerin Karşılaştırılması ve Değerlendirilmesi
İncelenen projeler içerisinde, Orange County kenti için hazırlanan Infomap projesi,
en başarılı örnek olarak öne çıkmaktadır. İnternet erişiminin kolay olması, TKCBS
(PPGIS) tekniklerini kullanması ve katılımı sağlamak adına interaktif bir yapıya
sahip olması, bu projeyi PPGIS uygulamaları bakımından önemli kılmaktadır. New
Brunswick üniversite için hazırlanan bir diğer PPGIS projesinde ise; toplum
katılımının mekânsal tartışma forumları ile sağlanması çalışmaya farklılık
getirmektedir.
Şekil 3.27’de görüldüğü gibi ülkemizde internet üzerinden sunulan kent rehberleri;
katılımcılık adına herhangi bir değere sahip değildir. Yalnızca İstanbul kent rehberi;
kullanıcıya yaşadığı sorunları, harita üzerinden işaretleyerek belediyeye iletmesini
sağlamaktadır. Bu fonksiyon PPGIS örneklerinde de kullanılan bir araçtır.
Erişebilirlik konusunda ise; belediyelerin güçlü internet sunucularına ihtiyacı vardır.
Kullanıcı dostu ve pratik sayfalar her zaman daha başarılıdır. Öne çıkan örneklerden
biri de; Bayrampaşa örneğidir. Tüm kentin üç boyutlu olarak bir oyun firmasına
tasarlattırılması ve artık her bilgisayarda olan ücretsiz Google Earth programı
üzerinden yayınlanması erişilebilir ve kullanıcı dostu olmasını sağlamaktadır.
Bu bölümde incelen örnek projeler beş farklı yöntem ile ele alınarak; katılım,
erişilebilirlik ve teknik özellikleri bakımından karşılaştırılmıştır (Çizelge 3.1, Çizelge
3.2 ve Şekil 3.27).
Çizelge 3.1 : Örnek çalışmaların yöntemleri.
TK
TK+WEB
TKCBS

Toplum Katılımının Sağlanması

CBS+WEB
.

İnternet Üzerinden Uygulanan Coğrafi Bilgi Sistemleri

İnternet Kullanılarak Toplum Katılımının Sağlanması

Toplum Katılımının Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Sağlanması
Toplum Katılımının Coğrafi Bilgi Sistemleri ile İnternet Üzerinden
TKCBS+WEB Sağlanması

78

Çizelge 3.2 : İncelenen projeler.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Proje
Ataköy Pilot Çalışması - Şehir Planlamada Kullanıcı Katılımı
“The Friends of Highline” Projesi
Yerel Gündem 21 Çalışmaları
Northeastern Illinois Planning Commission (NIPC) “Paint The
Town”
Orange County Infomap Interactive Mapping
University of New Brunswick (UNB) Fredericton Campus Plan
Şaraphane Pilot Çalışması GeoDf Uygulaması
Beyoğlu Dinamik Kent Haritası
Bayrampaşa Üç Boyutlu Şehir Modeli
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Rehberi
Ankara Kent Haritası
İzmir Sayısal Kent Rehberi
Maltepe Belediyesi İmar Durumu Sorgulama Ekranı

Şekil 3.27 : İncelenen projelerin karşılaştırılması.
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Tanım
TK
TK+WEB
TK+WEB
TKCBS
TKCBS+WEB
TKCBS+WEB
TKCBS
CBS+WEB
CBS+WEB
CBS+WEB
CBS+WEB
CBS+WEB
CBS+WEB

Tez kapsamında incelenen çalışma örnekleri, PPGIS uygulamaları için temel
oluşturmakta ve örnek çalışmaların öne çıkan özellikleri bir arada kullanılarak
dördüncü bölümde özgün bir yöntem oluşturulmaktadır. İncelenen örneklerden farklı
olarak, bir kentsel tasarım projesi için geliştirilen modelin, bu konuda yeni bir
yaklaşım ortaya koyması hedeflenmektedir (Çizelge 3.3).
Çizelge 3.3 : İncelenen projelerin öne çıkan özellikleri.
Ataköy Pilot Çalışması - Şehir Planlamada Kullanıcı Katılımı
Katılımı Artıran Oyun Modeli
Temel Şehir Planlama Hedeflerinin Anlatılması
“The Friends of Highline” Projesi
İletişimi Web Üzerinden Sağlaması
Proje Bazlı olması ve Katılımcıların Yönetmesi
Northeastern Illinois Planning Commission (NIPC) “Paint The Town”
Katılımcı Eğitimi
Gelişmiş PPGIS Uygulamaları
Orange County Infomap Interactive Mapping
İnternet Üzerinden Verinin Güncel Tutulması
Gelişmiş PPGIS Uygulamaları
University of New Brunswick (UNB) Fredericton Campus Plan
Tartışmaların Harita Üzerinden Yapılabilmesi
Şaraphane Pilot Çalışması
Katılımcıların Önerilerinin Yazılım ile Değerlendirilmesi
Bayrampaşa Üç Boyutlu Şehir Modeli
Üç Boyutlu Kent Modellemesi
Google Earth Üzerinden Yayınlanması
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Rehberi
Yüksek Erişilebilirlik Seviyesi
Kent ile ilgili Sorunları Harita Üzerinden Gösterebilme
Ankara Kent Haritası
İki Adres Arasında Güzergâh Oluşturma
En Yakın Önemli Noktayı Bulma (500 mt'de Eczane)
Yerel Gündem 21 Çalışmaları
Uluslar arası örgütler tarafından desteklenmesi
Güçlü bir organizasyon altyapısına sahip olması
Maltepe Belediyesi İmar Durumu Sorgulama Ekranı
Belediye Hizmetinin İnternete Taşınması
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4. ÜSKÜDAR MEYDANI TASARIMI İÇİN BİR TKCBS (PPGIS) MODELİ
4.1 Proje Alanı Seçimi
İstanbul kenti için tarihi öneme sahip Üsküdar Meydanı aynı zamanda farklı ulaşım
türlerinin kesişim noktasında yer almaktadır. Meydanın etrafının tarihi camiler ile
çevrelenmesi, vapur iskelesine sahip olması ve İstanbul Boğazı’na kıyısı olması,
meydanı oldukça değerli kılmaktadır. Marmaray projesi bitirildiğinde faaliyete
geçecek olan Üsküdar istasyonu bu meydanın içinde kalacaktır. Marmaray kazısı
sırasında bulunan arkeolojik kalıntıların da Osmanlı döneminden bugüne varlığını
koruyan diğer tarihi değerlerle birlikte korunması ve hatta meydan üzerinde
sergilenmesi bu meydanı ayrıca farklı ve karakteristik kılmaktadır.
Üsküdar örneklem alanının seçilmesinde bir diğer etken ise; Üsküdar belediyesinin
toplum katılımını sağlayacak projelere olumlu yaklaşması olarak gösterilebilir. 2008
yılında Üsküdar belediyesi tarafından hazırlanan

“Üsküdar’ın 100’ü Değişiyor”

projesi kapsamında; Üsküdar’da yaşayanlara nasıl bir Üsküdar istedikleri
sorulmuştur. Üsküdarlılar tarafından gönderilen projeler yine Üsküdarlıların oylarına
sunularak değerlendirilmiştir (Üsküdar Belediyesi, 2008).
Marmaray projesi sonrası için hazırlanan bir kentsel tasarım projesi mevcut olmasına
rağmen, projenin süreci başlamadan; İstanbul için çok önemli olan bu meydana
toplum katılımı sağlanarak, kentsel tasarım projesi geliştirilmesi daha doğru
olmaktadır.
Üsküdar Meydanında acilen çözüm getirilmesi beklenen çeşitli sorunlar vardır:
o Yaya, taşıt ve deniz ulaşımı türlerinin kesişim noktasında yer almasından dolayı
sahip olduğu trafik yoğunluğu
o Düzensiz ticaret alanları
o Rekreasyon alanı eksikliği
o Marmaray kazısı sırasında bulunan tarihi kalıntıların durumu
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Marmaray projesi kapsamında yapılacak Üsküdar istasyonu, meydanın yapısını
değiştiren en önemli unsur olacaktır. 2012 yılında bitirilmesi beklenen bu proje ile
birlikte Üsküdar Meydanı için tasarım projeleri hazırlanmıştır. Bu proje meydanın
Üsküdar Belediyesi için güçlü bir cazibe merkezi olacağını göstermiştir. Ancak
Marmaray projesi sırasında bulunan liman kalıntılarının kentsel tasarım projesi
içinde nasıl değerlendirileceği henüz açıklık kazanmamıştır.
Üsküdar Marmaray tren istasyonu ile Üsküdar yolcu iskelesi, bölgede önemli ölçüde
yaya trafiği yaratacak, önemli bir ulaşım odağı olarak görülmektedir. Planlanması ve
tasarımı, titizlikle korunması gereken tarihi zenginlikleri de göz önüne alınınca,
İstanbul şehri için son derece önemlidir. Kullanıcılarının memnuniyetinin
sağlanacağı, rahatça dolaşabilecekleri bir meydan yaratılması, ancak kullanıcılarının
fikirlerinin de alınması ile mümkün olacağına inanılmaktadır.
Bu tezde Üsküdar Meydanının örneklem alanı olarak seçilme ve değerlendirilme
nedenleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir:


Üsküdar Meydanının tarihi önemi



Marmaray Projesinin etkileri



Üsküdar Belediyesinin toplum katılımının sağlandığı çalışmalara sahip
olması



Belediye tarafından meydan için bir kentsel tasarım projesinin hazırlanmış
olması



Çözülmesi gereken acil sorunlarının bulunması

4.2 Tez Kapsamında Geliştirilen TKCBS (PPGIS) Modeli
Tez kapsamında toplum desteği ile geliştirilmesi hedeflenen Üsküdar Meydanı
kentsel tasarım projesi, Barndt'ın dört kategoriye ayırdığı PPGIS projeleri içinde
Destekli PPGIS sınıfına girmektedir. Bu yöntem kapsamında katılımcılar uzman
desteği ile projenin her aşamasında söz sahibi olmaktadır.
Bu proje kapsamında Şekil 4.1’de görüleceği gibi aktörler; katan, katılan ve
destekleyen olarak 3’e ayrılmaktadır. Katan olarak tanımlanan belediye yönetimi ve
teknik ekibidir. Katılanlar ise bölgede yaşayanlar ve projeye ilgi duyanlardır. Destek
grubu belediye tarafından bir araya getirilmektedir. Sivil toplum kuruluşları gibi
82

maliyeti olmayan destekçiler ve belediye adına projeyi yürütecek yazılım şirketleri
destek grubunu oluşturmaktadır.

Şekil 4.1 : Projenin aktörleri.

Projenin ortaya çıkmasından bitimine kadar geçen tüm süreç aşağıdaki gibi
sıralanmıştır (Şekil 4.2).

Şekil 4.2 : Projenin süreci.
Projenin Amacı
o Toplum katılımını sağlayarak Üsküdar’da bir kent meydanı oluşturmak.
Analizler
o Meydanın tasarım sürecinde ihtiyaç duyulan gerekli altlıklarının hazırlanması, bir
tasarım analizini çıkarmak.
o Belediyenin amacını, hedefini ve gerekli maliyetleri ortaya koymak
o SWOT analizini hazırlamak.
83

Tanıtım
o Kentsel tasarım projesinin topluma tanıtmak (Afişler, toplantılar ve internet).
o Toplum katılımını sağlamak amacıyla projede kullanılacak araçlar hakkında
toplumu bilgilendirmek
İnternet
o İnternet sitesinde toplumun katılımını sağlayacak platformları hazırlamak.
TKCBS (PPGIS) Araçları
o İnternette oluşturulan bu platform ile toplumun görüşlerinin elde etmek (Forum,
Anket, Çizim, Tanıtım).
Sentez
o Tüm sonuçların ve görüşlerin tasarıma etki edecek şekilde sentezini hazırlamak.
o TKCBS

(PPGIS)

sayesinde

kullanıcıların

görüşlerini

veritabanında

sınıflandırmak ve raporlandırmak.
o Görüşler ve önerilerin çerçevesinde bir sentez oluşturmak.
Proje
o Teknik ekip tarafından kentsel tasarım projelerinin alternatiflerini sentezler
doğrultusunda üretmek.
Onay
o Üretilen projeleri PPGIS platformunda toplumun eleştiri ve önerilerine sunmak.
Sonuç
o Onay alınmış projeleri uygulamak ve her aşamasını topluma sunmak.
o Toplumdan geri dönüşler alarak projeyi geliştirmek.
Tez kapsamında oluşturulan TKCBS (PPGIS) modelinde, katılımcıların mekânsal
görüşleri CBS mekânsal istatistik araçları ile raporlama bölümünde analiz edilmekte
ve tasarımcılara sentez altlığı olarak sunulmaktadır. Katılımcı görüşlerinin analizinin
yapılarak, tasarımcılara aktarılması modelin en önemli bölümünü oluşturmaktadır.
Bu bölüm, katılımcı ve tasarımcı arasında bir köprü vazifesi görmektedir.
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Proje uygulamasının her aşamasında katılımcının görüşleri ön planda tutulmaktadır.
Projenin tasarımı gibi; amacı, süreci ve kapsamı da katılımcıların görüşleri
doğrultusunda değişebilmektedir.
Yerel yönetimler oluşturulan modelde denetleyen kurum olmalıdır. Katılımcı ve
tasarımcı

arasında

kurulacak

köprüyü;

uygulamalar

ve

düzenlemeler

ile

geliştirmelidir.
4.3 TKCBS (PPGIS) Araçlarının Modellenmesi
Tez çalışması kapsamında; TKCBS (PPGIS) araçları genel olarak katılımcının
görüşlerini bildirdiği platformlar olarak tasarlanmış ve katılımcı ile tasarımcı
arasında sağlıklı bir ilişki kurulması amaçlanmıştır.
4.3.1 Modelin teknik altyapısı ve mimarisi
Bu proje kapsamında internet üzerinden yayımlanan bir TKCBS (PPGIS) modeli
uygulandığından; sunulan modelin teknik altyapısı da bu şekilde düzenlenmiştir.
Web tabanlı bir veritabanı mimarisi tercih edilmiştir. Bunun nedeni ise; tüm verilerin
internet üzerinde toplumun erişimine açık olması gereğidir.
Uygulamalar katmanı için de toplumun veri aktarabileceği ve sorgulayabileceği, bu
veri

üzerinde

görüşlerini

bildirebileceği,

mekânsal

veriyi

düzenleme

ve

haritalandırma kabiliyetine sahip yazılımlar tercih edilmiştir.
Sunum katmanı olarak da, herhangi bir CBS bilgisine sahip olmayan katılımcının
anlayabileceği ve kullanabileceği basitlikte arayüzler geliştirilmiştir. Bu katman
iletişim

katmanı

olduğundan,

mekânsal

görüşlerin

katılımcılar

tarafından

aktarılabilmesi için tasarlanmıştır.
4.3.2 Bilgilendirme ve tartışma platformları
Kayıt Formu
Katılımcı kayıt sayfasıdır. Katılımcı hakkında temel bilgiler bu sayfa sayesinde
veritabanına kayıt edilmektedir. Bu form ile katılımcının mesleği, yaşı, Üsküdar’da
yaşayıp yaşamadığı gibi proje sürecinde katılımcılar ile ilgili istatistik yapılırken
gerekli olan bilgiler elde edilmektedir.
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Şekil 4.3’de görüleceği gibi; katılımcı bir kullanıcı adına sahip olmakta ve
haberleşmek için e-posta adresini vermektedir.

Şekil 4.3 : Katılımcı kayıt formu.

Bu sayfadaki kayıttan sonra katılımcının e-posta adresine şifresi gönderilmektedir.
Bu sayede katılımcı kendine ait sayfaya şifresi ve kullanıcı adıyla girebilmektedir.
Tanıtım sayfaları
Tanıtım sayfaları projenin tanıtıldığı bölümdür. Katılımcı projenin amacı, proje alanı
ve proje süreci hakkında bilgilendirilir. Harita ve fotoğrafları inceleyebilir.
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Projenin Amacı
Tanıtım sayfasının ilk bölümüdür. Kentsel tasarım projesinin amacı katılımcılara bu
sayfada iletilir (Şekil 4.4).

Şekil 4.4 : Projenin amacı.
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Proje alanı
Tanıtım sayfasında yer almaktadır. Proje alanın İstanbul’daki yeri bu sayfada
gösterilmektedir. Şekil 4.5’da görüleceği gibi mahalle sınırları, yol ağı gibi bilgilere
katılımcı bu sayfa üzerinden ulaşmaktadır. Proje alanı ilgili genel bilgiler bu
bölümde yer alır. İlgili haritalar istendiğinde katılımcı tarafından alınabilmektedir.

Şekil 4.5 : Projenin alanı.
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Haritalar ile tanıtım
Tanıtım sayfasında yer alan haritalar bölümünde katılımcı Üsküdar’ın tarihi
haritalarına, uydu fotoğraflarına ve güncel haritalarına ulaşabilmektedir. Bu sayede
tarihi süreç içinde meydan alanının uğradığı değişiklikler görülebilmektedir (Şekil
4.6).

Şekil 4.6 : Haritalar.
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Fotoğraflar ile tanıtım
Fotoğraf arşivinin katılımcılara sunulduğu sayfa da tanıtım bölümündedir. Bu
bölümde bulunan fotoğraflar belediye arşivinden, güncel çekimlerden ve katılımcılar
tarafından sağlanmaktadır. Her fotoğraf açıklayıcı bilgisi ile veritabanında
tutulmaktadır (Şekil 4.7).

Şekil 4.7 : Fotoğraflar.

Sürecin tanıtımı
Tanıtım bölümünün sonunda proje sürecinin anlatıldığı sayfa bulunmaktadır.
Katılımcı görüşlerinin hangi süreçler ile değerlendirileceği hakkında bilgilendirilir.
Katılımcı proje aktörlerinin hangi süreçlerde projeye katılacağını bu sayfa üzerinden
görmektedir.
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Forum alanı
Forum alanı sayfası dört öğeden oluşmaktadır. Forumda tartışılacak konu
başlıklarının

bulunduğu

bölüm,

katılımcıların

birbirlerinin

yorumlarını

görebilecekleri bir tartışma platformu, tartışmadaki konu başlığını destekleyecek
görsel materyallerin bulunacağı bölüm ve forum yöneticisi tarafından oluşturulan
yardım menüsüdür (Şekil 4.8).

Şekil 4.8 : Forum sayfası yapısı.
Forum sayfası; projenin tasarımının, prensiplerinin, amacının tartışıldığı ve
katılımcıların tartışma açabileceği bölümlerden oluşur ayrıca anket sayfası da forum
alanı içindedir.
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Tasarım Forumu
Forum alanı sayfasının ilk maddesi meydanın tasarımı hakkındaki tartışmadır. Bu
forum alanında tasarımı etki edecek güncel sorunlar ve potansiyeller katılımcılar
tarafından tartışılmaktadır. Şekil 4.9’daki örnekte Marmaray proje inşaatı hakkındaki
bir tartışma gösterilmektedir.

Şekil 4.9 : Tasarım forumu

Forum

yöneticisi kentsel tasarım

uzmanlarından seçilmelidir.

Bu

sayede

katılımcıların tartışmaları sağlıklı bir şekilde yönlendirilebilir. University of New
Brunswick PPGIS çalışmasının en önemli aracı olan forum alanları Üsküdar
projesine uyarlanmıştır.
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Prensipler forumu
80’li yıllara ilişkin bir örnek olmasına rağmen Ataköy pilot çalışmasında
katılımcılara planlama prensiplerinin anlatılması başarılı bir sonuç sağlamıştır. Bu
forum sayfasında ise benzer bir yöntem izlenmiştir. Temel şehir planlama, koruma ve
mimarlık prensipleri katılımcılara forum yöneticileri tarafından anlatılmaktadır.
Prensiplerin yazılı olarak verilmesi yerine; forum alanında tartışılması katılımcıların
prensipleri benimsemesini sağlamaktadır (4.10).

Şekil 4.10 : Prensipler forumu
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Proje amacı forumu
Tanıtım bölümünde yayınlanan proje amaçları bu bölümde tartışmaya açılmaktadır.
Belediyenin amacı ve projenin amacı olmak üzere iki ana başlığa sahiptir. Bu forum
sayfası

sayesinde

projenin

amacı

da

toplum

tarafından

değerlendirilip,

geliştirilmektedir (Şekil 4.11).

Şekil 4.11 : Proje amacı forumu.
Bu forumda görüleceği gibi tez çalışması kapsamında geliştirilen TKCBS (PPGIS)
modelinde,

projenin

amacı

da

katılımcıların

görüşleri

çerçevesinde

değiştirilebilmektedir. Bu tür projeler için proje amacının da toplum tarafından
geliştirilmesi

çalışmanın

katılımcılık

düzeyinin

göstermektedir.
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oldukça

yüksek

olduğunu

Tartışma forumu
Bu bölümde kullanıcılar tarafından açılan konu başlıkları tartışılmaktadır. Her bir
konu başlığının yöneticisi konu başlığını açan kişidir. Bu sayede uygulayıcılar
tarafından öngörülemeyen konularda, katılımcılar tarafından tartışılmaktadır.
Anket sayfası
Forum alanı içinde bulunan anket sayfasında; belediye tarafından hazırlanan anketler
bulunmaktadır. Katılımcıların belirlenmiş bir konudaki görüşleri anket sonuçlarına
göre genelleştirilebilmektedir. Katılımcılar da belediye izni ile anket sayfasına yeni
konu başlıkları açabilir.
4.3.3 Düzenleme araçları
Katımcıların mekânsal görüşleri düzenleme araçları ile elde edilmektedir. Bu araçlar
oldukça basit ara yüzlere sahiptir. CBS bilgi olmayan bir katılımcının kolaylıkla
uygulamayı kullanabilmesi amaçlanmaktadır. Düzenleme araçları “Çizim sayfaları”
adıyla katılımcılara sunulmaktadır. Bu bölüm çizim alanı, yardım menüsü, çizim
araçları, harita katmanları ve düzenleme araçlarından oluşmaktadır (Şekil 4.12).
o Çizim Alanı: Katılımcıların tasarım çizimleri yapabileceği alandır. Tüm bilgiler
bu bölümün üzerinde gösterilmektedir.
o Yardım Menüsü: Çizim sırasında çizim türü ile ilgili bilgi veren bölümdür.
o Çizim Araçları: her bir bölümü faklı tasarıma sahiptir.
o Harita Katmanları: çizim sırasında altlık olarak hangi katmanların açılacağı bu
bölümde belirlenir.
o Düzenleme Araçları: çizim yapılmasını ve kaydedilmesinin sağlandığı bölümdür.
o Prensipler: bu bölümde tasarım prensipleri ile ilgili bilgilendirme sağlanmaktadır.
o Açıklama Ekleme Bölümü: katılımcı her bir çizimi için açıklamasını bu bölümde
ekleyebilmektedir.
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Şekil 4.12 : Çizim sayfası yapısı.
Çizim sayfasının; aks, arazi kullanım, yapılar, peyzaj ve tümünün görülebileceği
sayfa olarak beş ana öğesi bulunmaktadır.
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Aks çizimleri
Aksların çizildiği bu sayfada; katılımcı yaya ve araç yollarını çizebilmektedir. Her
bir aks çizim için alt kısımda not bölümü bulunmaktadır. Katılımcı görmek istediği
harita ve bilgi katmanını sayfaya çağırabilmektedir (Şekil 4.13).

Şekil 4.13 : Aks çizim sayfası.
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Şekil 4.14’de görülen örnekte ise katılımcı altlık olarak uydu fotoğrafını çağırmış ve
bilgi katmanını açmıştır. Bunun ile birlikte bilgi sekmesi üzerinden ilgili fotoğraflara
ulaşabilmektedir.

Şekil 4.14 : Bilgi katmanları.
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Arazi kullanım çizimleri
Bu sayfada katılımcı arazi kullanımı ile ilgili görüşlerini bildirmektedir. Özellikle
meydan alanının konumlandırılması önemlidir. Belirtilmek istenilen diğer alanlarda
bu bölümde çizilebilmektedir (Şekil 4.15).

Şekil 4.15 : Arazi kullanım çizimi.
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Yapı çizimleri
Bu sayfada katılımcı alanda olmasını istediği binaları ve diğer öğeleri
yerleştirmektedir. Durak, Cefa ve Büfe yerleri belirtilmesi gereken önemli yapılardır.
Şekil 4.16’de belirtilen örnekte katılımcı meydanın ortasında bir heykel olmasını da
istemektedir.

Şekil 4.16 : Yapı çizimleri.
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Peyzaj çizimleri
Katılımcı bu sayfada alanda görmek istediği peyzaj öğelerini yerleştirir. Kullanması
gereken öğeler belirtilmiştir. Ağaç, bitki, yeşil alan ve su öğeleridir (Şekil 4.17).

Şekil 4.17 : Peyzaj çizimleri.
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Çizimlerin tümü
Tüm yapılan çizimlerin görülebildiği bir sayfadır. Bu sayfada istenilen çizimler üst
üste açılabilir. E-posta olarak gönderilebilir ve yazıcıya aktarılabilir (Şekil 4.18).

Şekil 4.18 : Çizimlerin tümü.
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4.3.4 Raporlama ve analiz
Bu sayfa belediye tarafından görüntülenebilmektedir ve her bir katılımcı hakkındaki
bilgiye bu sayfa sayesinde ulaşabilmektedir. Katılım oranı bilgisi katılımcının forum
ve çizim sayfalarındaki görüş bildirmeleri ile ölçülür (Şekil 4.19).

Şekil 4.19 : Raporlama.
Raporlama sayfasında bulunan “göster” bağlantısı ile her bir katılımcının kullanıcı
sayfasına erişilebilmektedir. Kullanıcı sayfası katılımcının forum ve çizim alanından
sağladığı tüm görüşleri bir arada göstermektedir. Bu sayfa hem belediye hem de
katılımcı tarafından görüntülenebilmektedir (Şekil 4.20).
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Şekil 4.20 : Kullanıcı sayfası.
TKCBS (PPGIS) düzenleme araçları katılımcı için bir çizim aracı olarak görülse de;
teknik uzmanlar için bir analiz ve sentez aracıdır. Katılımcıların çizimleri (çizgi,
kapalı alan ve nokta), CBS mekânsal istatistik araçları sayesinde analiz
edilebilmektedir. Analiz ekranları katılımcıların kullandıkları ara yüzler ile aynı
altlığa sahip değildir ve sadece uzmanlar tarafından kullanılabilmektedir. Analizler
teknik uzmanlar tarafından yapılmakta ve sonuçları yayınlanmaktadır. Çoğunlukla
ticari markalar ya da açık kaynak kodlu CBS programları tercih edilmektedir.
Katılımcıların görüşleri her bir çizim sayfası öğesi için yapılmaktadır:
o Aks (Yaya Aksı ve Yol Aksı )
o Peyzaj (Ağaç, Bitki, Yeşil Alan ve Su öğesi)
o Yapı (Durak, Cafe ve Büfe)
o Arazi Kullanım (Meydan, Alan)
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Şekil 4.21’deki örnek analizde, katılımcılar tarafından tercih edilen yaya aksı CBS
mekânsal istatistik araçları ile hazırlanmış ve sonuçları katılımcılara sunulmuştur.

Şekil 4.21 : Katılımcıların yaya aksı önerilerinin ortalaması.
CBS yaya aksı mekânsal istatistik analizinde koyu renkli akslar katılımcıların
görüşlerinin ortalamasını göstermektedir. Aksın genişliği ise; tercih edilme oranı ile
ilgilidir. Bu analiz sayesinde; yerel yönetim ve teknik uzmanlar (Şehir Plancısı,
Mimar gibi) toplumun yaya aksları ile ilgili mekânsal görüşlerini değerlendirebilecek
ve proje uygulamasında altlık olarak kullanabileceklerdir. Yoğun olarak tercih
edilmiş aks yönleri proje tasarlanırken önemli bir referans olabilecektir.
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Şekil 4.22’de yapı çizimleri kapsamında yapılan örnek çalışmada katılımcıların
durak yeri ile ilgili görüşleri analiz edilmiştir.

Şekil 4.22 : Katılımcıların durak yeri önerilerinin ortalaması.
Mekânsal istatistikler ile birlikte her bir CBS çizim öğesi içinde tutulan katılımcı
yorumları da, kentsel tasarım projesi uygulanırken teknik uzmanlara katkı
sağlamaktadır. Coğrafi bilgi sistemlerinin yapısı gereği, her bir çizim (nokta, kapalı
alan ve çizgi) bilginin de tutulabildiği tablolara sahiptir.
Tez kapsamında modellenen TKCBS (PPGIS) araçlarında; Bölüm 3’de incelenen
PPGIS araçlarında da görülen iki farklı bölüm bulunmaktadır. Birinci bölüm
toplumun katılımının sağlandığı ara yüzlerdir (Düzenleme araçları). İkinci bölüm ise;
katılımcılarda elde edilen mekânsal görüşlerin analiz edildiği ve kentsel tasarım
projesine bir altlık olarak sunulduğu uygulamalardır.
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4.4 Tez Kapsamında Geliştirilen TKCBS (PPGIS) Modelinin Değerlendirilmesi
Belediye katılımcılardan topladığı bilgiyi teknik ekiplerden ve danışmanlardan
oluşturduğu kurul ile değerlendirmelidir. Projenin izleyeceği yola göre bir takım
eklentiler ve çıkarımlar yapılabilmelidir. Proje süresi her ne kadar baştan belirlenmiş
olsa bile; süre TKCBS (PPGIS) projesinin uygulama başarısına bağlıdır.
Modelin uygulandığı çalışma bir kentsel tasarım projesi olduğundan, sonuç
ürünündeki her detay katılımcıların görüşleri ile oluşturulmalıdır. Alternatif projeler
tekrar katılımcılara sunulmalıdır.
Hazırlanan model göstermiştir ki; katılımcıların mekânsal görüşlerini alırken
katılımcılar mutlaka bilgilendirilmelidir. Bu bilgilendirme TKCBS (PPGIS)
projesinin bir parçası olmalıdır. Üçüncü bölüm’de incelenen örneklerde de görüldüğü
gibi, tek bir TKCBS (PPGIS) uygulamasından söz etmek mümkün değildir. Üsküdar
için hazırlanan model; proje başladıktan sonra katılımcılar ile gelişecek, kullandığı
teknoloji ya da platformlar değişebilecektir.
CBS analiz uzmanları, TKCBS (PPGIS) projesi kapsamında önemli bir role sahiptir.
Bu uzmanlar, katılımcılardan TKCBS (PPGIS) araçları ile sağlanan mekânsal
görüşleri analiz ederek, kentsel tasarım projesini uygulayacak mimar ve şehir
plancılarına altlıklar hazırlamalıdırlar. Kentsel tasarım süreci bu şekilde sağlıklı
olarak işleyebilecektir. Mimar ve şehir plancıları toplumun görüşlerini dikkate alarak
meydan tasarımlarını geliştirecek ve tüm aşamalar toplumun görüşüne açık olacaktır.
Bu karşılıklı etkileşim süreci proje uygulaması sonuçlanana kadar devam edecektir.
Üçüncü bölümde incelenen PPGIS projeleri ile Üsküdar TKCBS (PPGIS) proje
modeli karşılaştırılmıştır. Çizelge 4.1’de Üsküdar TKCBS (PPGIS) modelinin tüm
özellikleri kapsaması beklenmektedir.
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Çizelge 4.1 : TKCBS (PPGIS) projelerinin karşılaştırılmaları.
Harita
Bilgilendirme katmanları

TKCBS (PPGIS)

Düzenleme

Forum

Araçları

WEB

Alanı

Prensipler

Üsküdar Meydanı Tasarımı
için

TKCBS

(PPGIS)

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Yok

Yok

Yok

Var

Var

Var

Var

Yok

Yok

Var

Var

Var

Var

Var

Yok

Var

Var

Yok

Yok

Yok

Yok

Modeli
Northeastern
Planning

Illinois
Commission

(NIPC) “Paint The Town”
Orange County Infomap
Interactive Mapping
University
Brunswick

of

New
(UNB)

Fredericton Campus Plan

Şaraphane Pilot Çalışması

Üsküdar Meydanı TKCBS (PPGIS) modeli oluşturulurken. Dünyadaki örneklerden
faydalanılmıştır. Bölüm 3.3’de karşılaştırma sonucu her bir projenin öne çıkan
özellikleri, model oluştururken referans olmuştur. Çizelge 4.2’de proje öğeleri
oluşturulurken hangi projeden faydalanıldığı anlatılmaktadır.
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Çizelge 4.2 : İncelenen projelerinin tez çalışmasına olan katkıları.
Öğeler

Nereden

Tasarım Prensipleri

Ataköy Pilot Çalışması

(UNB) Fredericton Campus Plan

Forum Alanı

Orange County Infomap Interactive Mapping
Düzenleme Araçları

(NIPC) “Paint The Town”
Orange County Infomap Interactive Mapping

E-posta gönderimi
Sorunların Harita Üzerinden
Tartışmak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Rehberi
(NIPC) “Paint The Town”

Katılımcı Eğitimi

Yerel Gündem 21 Çalışmaları

Web İletişimi

“The Friends of Highline” Projesi

Her Aşamada Katılım

“The Friends of Highline” Projesi

Bununla birlikte katılımcılara sunulan tanıtım, forum ve çizim alanları tasarımı bu
projeye özgüdür. Projenin

her

aşamasının

katılımcıların görüşlerine göre

gelişebilmesi ve TKCBS (PPGIS) araçlarının birebir mekân üzerinden tasarım
yapmayı sağlaması; Üsküdar Meydanı TKCBS (PPGIS) projesinin öne çıkan
özellikleridir.
Çalışma kapsamında; katılımcıların görüşlerinin bir kentsel tasarım proje sürecine
TKCBS (PPGIS) yöntemleri ile dâhil edilmesi, çalışmanın yeni bir yöntem ortaya
koyduğunu göstermektedir.
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada; kentsel tasarım ve planlama süreçlerine toplum katılımının
sağlanmasının gerekliliğini ortaya koymak, bilgisayar desteği ile toplumun kolayca
katılabileceği bir model yaratmak ve Üsküdar örneklemi üzerinde sınamak
amaçlanmıştır.
Bu amaç kapsamında, toplum katılımını bilgisayar desteği ile sağlayan TKCBS
(PPGIS) yöntemleri geliştirilerek farklı bir yöntem olarak tez çalışmasına
uyarlanmıştır. TKCBS (PPGIS) yöntemlerinin, yaşam çevresi ile ilgili söz sahibi
olmak isteyen her bireyin karar verme mekanizmaları içinde bulunmasını ve
mekânsal görüşlerin birebir aktarılmasını sağlamayı amaç edinmesi tez kapsamındaki
kentsel tasarım projesine toplum katılımının sağlanması için uygun olduğunu
göstermektedir.
Tez kapsamında Coğrafi Bilgi Sistemleri ile toplum katılımının sağlanmasında temel
girdilere sahip olan dünyadaki örnek çalışmaların öne çıkan özellikleri bir arada
kullanılarak özgün bir yöntem geliştirilmiştir. İncelenen dünyadaki örnek
çalışmalardan farklı olarak oluşturulan modelin özgün bir tasarım projesinde
kullanılması bu konuda bir yenilik getirmekte ve yapılacak çalışmalara katkı
sağlayacağına inanılmaktadır.
Katılımcıların mekânsal fikirlerinin alınabilmesi için geliştirilen model: proje öğeleri,
teknik altyapısı ve mimarisi, bilgilendirme ve tartışma platformları, düzenleme
araçları ve raporlama olarak beş ana başlık altında ele alınmış ve değerlendirilmeler
yapılmıştır. Çalışma kapsamında oluşturulan yöntem; toplum katılımını sağlamak ile
teknik altyapının dengede tutulması, toplumun ilgisini çekebilecek bir alan seçilmesi,
katılım düzeyinin belirlenmesi ve yerel yönetimin tüm süreç boyunca toplum
katılımını sağlayacak bir hedefe sahip olması gerektiğini göstermektedir.
Üsküdar Meydanı tasarımında TKCBS (PPGIS) modellenmesi, seçilen alanın ne
kadar girdiye sahipse düzenleme araçlarının da aynı oranda gelişmiş olacağına işaret
etmektedir. Marmaray Projesinin potansiyeli, var olan trafik sorunu ve rekreasyon
alanı eksikliği gibi proje alanına özel gündemler TKCBS (PPGIS) araçlarının da
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tasarımını etkilemiştir. Bu sebepten dolayı alanın güncel sorunları ve potansiyelleri
model oluşturulurken birinci derecede önemli olmaktadır
TKCBS (PPGIS) projelerinde; coğrafi bilgi sistemleri (CBS) ile ilgili gelişmiş bir
bilgi düzeyi olmayan katılımcılar için oldukça basit amaca yönelik ekranların
tasarlanması, katılım oranını ve başarısını yüksek tutmaktadır. Kullanıcı dostu olarak
adlandırılan bu ara yüzler (ekranlar), Üsküdar meydanı modellemesinde de
kullanılmıştır. Oluşturulan modelde amaç ileri düzeyde bir CBS aracı üretmek değil,
toplumun pratik olarak kullanabileceği bir TKCBS (PPGIS) aracı üretmektir.
Tez kapsamında yapılan çalışma göstermiştir ki; CBS uzmanlarına tüm proje
sürecinde oldukça önemli sorumluluklar yüklenmektedir. Katılımcıların mekânsal
görüşleri, CBS mekânsal istatistik araçları ile kentsel tasarım projesini hazırlayan
tasarımcılara (mimar ve şehir plancı) aktarılmaktadır. CBS uzmanlarına katılımcılar
ile tasarımcılar arasında bir köprü görevi yüklenmelidir ve geliştirdikleri analizler
sayesinde katılımcıların kentsel tasarım projesine katkıları sağlanmaktadır. Böylece
katılımcıların görüşleri doğrultusunda oluşturulan tasarım projesinin tüm sürecinin
yine toplum tarafından izlenmesi mümkün olmaktadır.
CBS ve Şehir planlama konularında yeterli bilgi düzeyine sahip olmayan
katılımcıların, sağlıklı mekânsal görüşleri olamayacağı, birçok uzman tarafından
düşünüldüğünden; Kentsel tasarım projelerinde, Coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak,
toplum katılımının sağlanması, oldukça tartışılan bir konu olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Bu sebepten dolayı; tez kapsamında hazırlanan Üsküdar Meydanı TKCBS (PPGIS)
modellemesinde kullanım kolaylığı olan ara yüzler hazırlanmış ve forum
sayfalarında bulunan tasarım prensipleri bölümleri ile katılımcıların mekânsal
görüşlerini daha sağlıklı hale getirilmesi amaçlanmıştır.
Özellikle ülkemizde yerel yönetimlerin coğrafi bilgi sistemlerini yoğun bir şekilde
kullanması ve birçok belediyecilik hizmetinin internet üzerinden sağlanması;
TKCBS (PPGIS) için potansiyellere sahip olduğumuzu göstermektedir. Toplumun
katılımının gerekliliğine inanmak, bu tür çalışmalara başlayabilmek için gerekli tek
eksik öğedir.
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Bu çalışma, çok farklı disiplinlerden gelen toplum katılımı düşüncesinin ve coğrafi
bilgi sistemleri tekniklerinin bir arada olabilmesi durumunun ve birleşimlerinden
ortaya çıkan yeni bir literatürün incelenmesinin önemini ortaya koymaktadır.
Ayrıca bu tez çalışmasının sonuçları doğrultusunda, Kentsel tasarımda coğrafi bilgi
sistemleri ile toplum katılımını sağlamayı amaç edinecek çalışmalar için; toplumun
ilgisini çekecek bir alanın seçilmesi, kullanılacak teknik altyapı mimarisinin uygun
maliyetler ile oluşturulması, toplumun hangi aşamalarda hangi rol ile katılacağının
belirlenmesi ve proje süreci boyunca gerekli disiplinlerden uzmanların yardımının
alınması önerilmektedir.
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