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ÖNSÖZ 

Bu kitapçık, 20176-2017 eğitim-öğretim döneminde Eyüp Belediyesi Genç Akademi 

tarafından düzenlenen Şehir ve Medeniyet Okulu-Şehir Planlama Atölyesi 

kapsamında, farklı disiplinlere mensup öğrenci ve çalışanların birlikte ürettikleri 

çalışmaları içermektedir. 

Eyüp’ün farklı ölçek ve konularda deneyimlediği çeşitli meseleleri ortaya koymak, 

tartışmak ve sorunlarına çözüm üretmek amacıyla organize edilen “Şehir Planlama” 

atölyesi, tartışma, araştırma, saha ve atölye çalışmaları olarak organize edilmiştir. 

Farklı disiplinlerin bir arada, gerçek bir problem üzerinde çözüm üretme çabaları, 

öğrencilerin ilgi ya da ihtisas alanlarında kendilerini geliştirmelerine olanak sağlarken, 

bir yandan da çalışma sonuçlarının ilgili tüm tarafların istifadesine sunulmuştur. Her iki 

yönüyle de kamu yararı bakımından oldukça faydalı olan Şehir ve Medeniyet Okulu-

Şehir Planlama Atölyesi etkinliğinin gelecek yıllarda da devam etmesi ve 

yaygınlaşması ümidiyle, Atölye’nin bu ilk ürününün hayırlara vesile olmasını diliyoruz. 

 

Şehir ve Medeniyet Okulu 

Şehir Planlama Atölyesi Koordinasyonu 
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EYÜP, ALİBEYKÖY İÇME SUYU HAVZASINDA YERLEŞİME UYGUNLUK 

ANALİZİ 

Giriş: Alibeyköy İçme Suyu Havzası 

İstanbul, özellikle 1950’lerde başlayan ve günümüze kadar süren hızlı büyüme 

süreci içinde, yer yer planlı olmakla beraber, büyük oranda plansız 

yapılaşmalarla biçimlenen bir kentsel gelişme süreci deneyimlemiştir. Kentsel 

yayılma ve saçaklanma şeklinde kendini gösteren kentsel gelişme süreci, ilk 

etapta doğu – batı ekseninde, daha sonra kentin kuzeyine doğru gelişme 

eğilimi göstermiştir. Kentin kuzeye doğru gelişiminden doğal kaynaklar 

açısından en çok orman alanları ve içme suyu havzaları olumsuz etkilenmiştir. 

Söz konusu içme suyu havzalarından birisi de, çalışma alanı olarak seçilen 

Alibeyköy Havzası’dır. Gaziosmanpaşa, Eyüp ve Bakırköy ilçelerinin sınırları 

içinde bulunan havzanın toplam drenaj alanı 160 km²’dir. Bunun 3 km²’lik kısmı 

baraj gölü alanını kapsamaktadır.  

Alibeyköy İçme Suyu Havza Alanı içerisinde toplam 10 adet yerleşim birimi 

bulunmaktadır. Bu yerleşim birimlerinden Pirinççi Köyü mutlak koruma alanı 

içinde yer almaktadır. Mutlak-kısa mesafeli koruma kuşaklarındaki ve dere 

koruma kuşaklarındaki yapılaşmalar Alibeyköy Havza sınırları içindeki alanı 

olumsuz yönde etkilemektedir. Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı, “elek 



7 

 

analizi” yöntemiyle havza sınırları içerisinde yer alan ve havza ile uyumsuz olan 

arazi kullanım türlerinin ve oranlarının belirlenmesidir. Çalışmanın sonucunda 

arazinin etkin kullanımı ve sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik öneriler 

getirilmiştir. 

Literatür Özeti: Havza Planlama ve Koruma 

Havzaların, çok amaçlı gelişme planlaması ve yönetimi konusunda 

kullanılmaya başlaması 1930’lara dayanmaktadır. ABD’nin ilk bölgesel gelişme 

planlaması deneyimi olan Tennessee Vadisi 1933 yılında kurulan bir merkez ile 

taşkın kontrolü, elektrik üretimi ve dağıtımı, sanayileşme ve istihdamın 

uyarılması, toprak erozyonunun önlenmesi ve tarımsal verimliliğin artırılması gibi 

çok amaçlı planlama ve yürütme yetkileri ile çalışmalarına başlamıştır. Bu ilk 

deneyimden sonra, birçok ülkede çeşitli biçimlerde havza gelişim planlaması 

ve yönetimi yaklaşımları uygulanmaya başlamıştır. 1992 yılında Dublin’de 

yapılan Su ve Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’nda, su kaynaklarının etkili 

yönetimi için, sosyal ve ekonomik gelişmeyi doğal ekosistemlerin korunmasına 

ve aynı zamanda havza bütününde toprak ve su kullanımlarına bağlayan 

“bütüncül (holistik)” bir yaklaşımın gerekliliği ifade edilmiş ve ekosistemin 

korunması için su kaynaklarının planlanması ve yönetiminde en uygun coğrafi 

birimin yüzey ve yer altı sularını içeren akarsu havzaları olduğu ilan edilmiştir 

(Friend, 1992; Barrow, 1998). Ayrıca İSKİ İçme Suyu Havzaları Yönetmeliği 
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İstanbul Büyükşehir Belediye sınırları içerisindeki içme suyu havzalarını 

kapsayan planlarda kullanılan en temel yasa dayanağı olması açısından 

önemlidir. İSKİ’nin ve Büyükşehir Belediyesi’nin yetki alanlarının örtüşmesi havza 

içi yerleşmelerdeki plansız yapılaşmaları önlemek adına önemli bir adım 

olmasına rağmen, içme suyu havzaları gelişme baskısı altında kalmaya devam 

etmektedir. İSKİ’nin havza alanlarının korumak adına yapmış olduğu bazı 

kamulaştırma faaliyetleri önemli olsa da, bu alanlarda yeni yapılaşmalara 

kesinlikle izin verilmemesi ve bu konuda izleme ve kontrol mekanizmalarının 

etkili olarak kullanılması gerekmektedir. 

Analitik Çalışmalar ve Sentez: Eyüp, Alibeyköy Havzası 

Elek analizinde kullanılan veriler çok farklı kurum ve kuruluşlardan elde 

edilmiştir. MTA’nın 1/25.000 ölçekli jeoloji haritalarından faydalanılarak litoloji 

(anakaya) haritası oluşturulmuştur. Harita Genel Komutanlığı’ndan elde edilen 

1/25.000 ölçekli topoğrafya haritalarından eğim, bakı, akarsulara mesafe 

verileri elde edilmiştir. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Etüt ve Proje Daire 

Başkanlığı tarafından hazırlanan 1/25.000 ölçekli haritadan faydalanılarak 

toprak, arazi kullanımı verileri ve arazi kullanım kabiliyet sınıfları oluşturulmuştur. 

Akarsulara uzaklık ve havza kuşaklarının belirlenmesinde CBS araçlarından 

olan “tampon” analizinden faydalanılmıştır. İklim parametrelerinden olan 

sıcaklık ve yağış parametreleri, havza sınırları içinde sıcaklık ve yağış farkında 
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ciddi değişimler olmadığından kullanılmamıştır. Havza alanının elek analizinde 

kullanılan parametreler  

 litoloji  

 eğim (derece)  

 bakı  

 arazi kullanım kabiliyet sınıfları  

 havza kuşakları  

 arazi kullanımı  

 akarsulara mesafedir (şekil 1-2-3-4-5-6).  

Bu çalışmada puanlama ölçeği:  

 en uygun: 9-6  

 uygun (6-3) ve  

 uygun olmayan (3-1)  

sonuç sınıfı kategorisinde değerlendirilmiştir. Yerleşim için kriterlere etki değeri 

olarak 1 ile 9 arasında değişen değerler verilirken ağırlık değeri olarak da 

yüzdelik değerler verilmiştir (Çizelge 1).  

Belirlenen parametrelerin puanları işlenerek 10x10 m çözünürlüğünde raster 

haritalar üretilmiştir. Daha sonra ilgili haritalar bir araya getirilip çakıştırma 

yapılarak yerleşime uygun potansiyel alanlar haritası elde edilmiştir. Kentsel 

gelişme için “uygunluk analizinde” uygun olmayan alanların elenmesi yoluyla 

uygun alanların ortaya koyulması için elek analizi yapılmıştır. Elek analizinde 

kentsel gelişme dışı tutulacak alanlar veto alanları olarak tanımlanmıştır. 
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Çizelge 1:  Yerleşime uygunluk analizinde etkili olan parametreler ve ağırlık değerleri 

Temel Parametreler Parametre Faktörleri Etki Değeri Ağırlık Değeri 

Litoloji (Anakaya) 

Alüvyon Veto 

20 

Andezit-Dasit 8 

Kumtaşı-Çamurtaşı 7 

Kumtaşı-Çamurtaşı-Kireçtaşı 7 

Volkanit-Çökel Kaya 3 

Yamaç Molozu-Birikinti Konisi 3 

Çakıltaşı-Kumtaşı-Çamurtaşı 4 

Şeyl 5 

Eğim (Derece) 

0--5 9 

12 

5--10 8 

10--15 5 

15--30 2 

30- Veto 

Bakı (Yönler) 

Doğu-Güneydoğu-Güneybatı-Güney 9 

6 
Batı 6 

Kuzeydoğu-Kuzeybatı-Kuzey 1 

Düz alanlar 7 

Arazi Kullanım Kabiliyet Sınıfları 

I ve II Veto 

12 

III 1 

IV 5 

VI 7 

VII 9 

Havza Kuşakları 

Max Koruma Kuşağı 3 

25 
Mutlak ve Kısa Koruma Kuşağı Veto 

Orta Koruma Kuşağı 1 

Uzun Koruma Kuşağı 2 

Arazi Kullanımı 
Yollar, Orman, Tarım, Mera, Maden Alanları Veto 

15 
Yerleşim Alanı 9 

Akarsulara Mesafe (m) 

0-50 Veto 

10 

50-100 3 

100-200 5 

200-500 7 

500-1000 9 

1000-10000 9 
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Şekil 1. Havzanın jeoloji haritası 



12 

 

 

 
Şekil 2. Havzanın eğim analizi 
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Şekil 3. Havzanın bakı analizi 
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Şekil 4. Havzanın arazi kullanım kabiliyet sınıfları 
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Şekil 5. Havzanın koruma kuşakları 
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Şekil 6. Havzanın arazi kullanımı 
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Şekil 7. Havzada akarsulara mesafe (m) 

 
Şekil 7. Havza alanının elek analizi 
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 Şekil 8. Alibeyköy Havzası’nın yerleşime uygunluk sınıflarının oranı 

Yapılan elek analizi sonucunda havza alanının %80’ninin yerleşime uygun 

olmadığı, %10’nun çok uygun olduğu, %5’in uygun ve az uygun olduğu tespit 

edilmiştir. Alibeyköy Havzası’nda uygun olmayan yerleşimler kuzey alanlarda 

yoğunlaşmıştır. Özellikle mutlak ve kısa mesafeli koruma kuşaklarındaki ve dere 

koruma kuşaklarındaki yapılaşmalar havzayı olumsuz yönde etkilemektedir.  

Analiz sonuçlarına göre Alibeyköy Havzası’nın korunması için bazı önerilerde 

bulunulmuştur; 

 Alibeyköy Havzası’nda ekolojik endişelerin ön planda tutulduğu bir 

rehabilitasyon programına başlanmalıdır. 

 Havza bir bütün olarak ve yakın çevresiyle birlikte değerlendirilmelidir. 

 Alibeyköy Havzası içinde yerleşime çok uygun ve uygun alanlar 

dışındaki bölgelerde yerleşime ve yapılaşmaya izin verilmemelidir. 

Uygun olmayan alanlardaki yerleşmeler, anlaşma esasına dayalı bir 

müzakere süreci ile tasfiye edilmelidir.  

 Havza içerisinde açık yeşil alanlar planlanmalı ve ekolojik koridorlar 

oluşturulmalıdır. 



20 

 

 

Kaynakça 

Friend, A.M., 1992. Economics, Ecology and Sustainable Development: Are 

They Compatible, Environmental Values, 1, 157-170. 

Barrow, C.J., 1998. River Basin Development Planning and Management: A 

Critical Review, World Development, 26 (1), 171-186. 

  



21 

 

 

EYÜP KÖPRÜLÜ AMCAZADE KORUMA VAKFI ARAZİSİNDE REKREASYON 

AMAÇLI PLANLAMA VE TASARIM 

Giriş 

Eyüp, İstanbul ilinin Avrupa Yakası'nda yer alan ilçelerinden biridir. 1936'da 

kurulan Eyüp Belediyesi, Haliç'in kuzeybatı kıyılarında yer almaktadır. 

Yüzölçümü 242 km²'dir. Eyüp, tarihi surların dışında yerleşimin oluştuğu ilk 

bölgedir ve bu nedenle İstanbul'un en eski semtleri arasında yer almaktadır. 

İlçe, İstanbul Metropoliten Alanı olarak adlandırılan ekonomik, toplumsal ve 

siyasal-idari etkenler nedeniyle büyükşehrin merkezi sayılan bölgenin batı 

yakasında, Avrupa Yakası’nda yer almaktadır. Doğusunda Sarıyer, Şişli, 

Kâğıthane, güneydoğusunda Beyoğlu, güneyinde Fatih ve Zeytinburnu, 

güneybatısında Bayrampaşa, batısında ve kuzeybatısında ise 

Gaziosmanpaşa ilçeleri ile çevrilidir. İlçe sınırları içinden Alibeyköy ve 

Kâğıthane dereleri geçerek Haliç’e dökülmektedir. Arnavutköy ve İmrahor 

yörelerinin sularını alan Alibeyköy Deresi önce doğuya, sonra da güneye 

Haliç’e yönelmektedir. Yaklaşık 50 km uzunluğundaki derenin üzerinde Alibey 

Barajı mevcuttur. Çalışma alanı olarak belirlenen Köprülü Amcazade Koruma 

Vakfı'nın arazisi ise Hz. Halid Bulvarı, Zalpaşa Caddesi, Baba Haydar Caddesi 
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ve Sofular Yokuşu Sokak yolları ile sınırlı 2,4 hektar alana yayılan bir kent içi 

rekreasyon alanıdır. (Url 1) 

   
Eyüp ilçe sınırları Eyüp meydanı Çalışma alanı  

Şekil 1. Çalışma alanının farklı ölçeklerde uydu görüntüleri (Url 2) 

Literatür Araştırması: Tarihsel Süreç 

Eyüp'ün merkezi sayılabilecek tarihi çekirdeği, Haliç doğal suyolu üzerinde 

bulunmaktadır. İlçe kırsal peyzajın bir parçası olan Kuzey Ormanları ile kent 

merkezinde kalmış kırsaldan kopmuş kentsel peyzajın parçası olan Haliç 

bölgesi arasında durmaktadır. Bu nedenle ekolojik, rekreasyonel, kültürel ve 

tarihi kullanımlar için planlanmış ve bu amaçlar doğrultusunda yönetilen ve 

korunan şebekelenmiş açık alanlara sahip bir yerleşimdir. Kentin mekânsal 

oluşumunda, hem coğrafi hem de tarihsel olarak bulunduğu konum önem arz 

etmektedir. Tarihin her döneminde gemiler için çok güvenilir bir sığınak yeri 

olan Haliç’in uygun topoğrafik yapısı, iklimi, suya ulaşım kolaylığı ve verimli 
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toprakları gibi olumlu çevresel koşullarının bulunması nedeniyle yaşanabilir bir 

fiziksel ortam sağlamış ve tarih öncesi dönemden beri insanların burada 

yerleşmesi ve yaşaması için cazibe merkezi olmuştur. Dünyadaki doğal 

oluşumlu limanlardan biri olması sebebiyle Bizans ve Osmanlı donanmaları ve 

ticari gemicilikle ilgilenenler yüzyıllardır Haliç bölgesinde toplanmışlardır. Haliç 

kıyıları coğrafi koşulları ve günümüzdeki planlama anlayışlarıyla birlikte birçok 

rekreasyon alanına ve yaya kullanımına uygun kesintisiz akslara sahiptir. 

Haliç’in orta yakasında yer alan Fener ve Balat semtlerinde ise Bizans ve 

Osmanlı döneminden kalma ahşap evler, kiliseler ve sinagoglarla dolu 

sokaklar bulunmaktadır. Aynı zamanda Ortodoks Patrikliği de buradadır 

(Atabey, 2007). 

  

 

17.-18. yy'da Feshane 15.-16. yy'da Eyüp  
Şekil 2. Farklı tarihlere ait yerleşme fotoğrafları (Url 3) 
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Eyüp Sultan Camii, Fatih Sultan tarafından yaptırılan ilk cami ve külliye olma 

özelliğini taşır. Eyüp dinsel ve dinlenme amaçlı ziyaret ve konaklama mekânı, 

buna dayalı imalat ve ticaret (seramik, çanak–çömlek, oyuncak atölyeleri) 

işlevleri ile İstanbul’un Haliç çevresindeki mekânsal yapılanmasında bir son 

nokta olmuştur. Eyüp ilçesi 1936 yılında Fatih ve Beyoğlu ilçelerine bağlı 

bölgelerin birleştirilmesiyle kurulmuştur (Zengin, 2010). 

1940’lı yıllarda Rami yöresinde ızgara sistemle oluşturulmuş yeni yerleşme 

alanına Balkan göçmenlerinin yerleştirilmesiyle Eyüp yerleşmesi, sanayi ile iç 

içe girerek, Haliç kıyısı boyunca kuzeybatıya doğru büyümüştür. Güvenlik 

nedeniyle kutsal emanetlerin de Topkapı Sarayı’na nakledildiği bu dönemde 

Eyüp artık bir ziyaretgâh, seyir ve mesire yeri değil, imalathaneler, işçi 

mahalleleri, orta sınıf konutları ve mezarlıklardan oluşan bir kenar semttir. 20. 

yüzyılda yoğunlaşan endüstriyel faaliyetlerin artıkları doğrudan Haliç’in 

sularına terk edildiği için diğer sosyal şartların tesiriyle de Haliç’in tabii dengesi 

bozulmuş ve yoğun bir kirlilik yaşanmıştır (Zengin, 2010). 

Eyüp 1950’lerden sonra hızlı bir dönüşüm süreci içine girmiştir. 1957’de Prost’un 

planlarından hareketle yol açma girişimlerine başlanmış; “Rami Kışla Caddesi” 

kuvvetli bir bağlantı yolu haline getirilerek, “Yeni Yol” olarak adlandırılan bir 

bulvar ile Eyüp Sultan Camii’ne bağlanmıştır (Zengin, 2010). 
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1980’li yıllarda çıkarılan 3030 sayılı yasa ile “Büyükşehir” kavramı tesis edilmiş, 

Eyüp, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ilçe konumuna gelmiştir. 

Dönemin belediye başkanı Bedrettin Dalan tarafından başlatılan Haliç’in 

sanayiden arındırılması operasyonu çerçevesinde, kıyıdaki imalathaneler, 

iskeleler ve Sütlüce’deki mezbaha kaldırılmış sahil yolu düzenlenmiştir. Ancak, 

bu çalışmalar esnasında çok sayıda eski doku örneği de yok edilmiştir (Zengin, 

2010). 

  

 

1950'li yıllarda Eyüp 1980'li yıllarda Eyüp  
Şekil 3. Farklı tarihlerde alınan hava fotoğrafları (Url 12) 

1995’te onanan İstanbul Metropoliten Alanı Alt Bölge Nazım Planı’nın en 

önemli kararı ise Rami – Topçular sanayi alanının hizmet alanına 

dönüştürülmesidir. Bu karar plansız sanayi ve çevresindeki, düzensiz plansız 

konut alanlarının Kuzey Bandı gelişmelerine özendirmesi olasılığını da 

gündeme getirmektedir. Sonuç olarak, bugün Eyüp gelişme ekseni, Haliç 
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kıyılarından, hatta Londra Asfaltı’ndan kaymış, yapılaşma baskısını kırsal 

alanında doğal çevrede de yaşamaya başlamış bir kara kentidir; suya bu 

kadar yakınken Haliç’in suyolu, dinlenme alanı ve manzara potansiyelinin 

değerlendirilmesini, tarihi ve doğal kimliğine uygun bir yerleşme düzenine 

kavuşmayı beklemektedir.  (Zengin, 2010) 

Konum 

Çalışma alanı olarak belirlenen Amcazade Vakfı'nın arazisi Hz. Halid Bulvarı, 

Zalpaşa Caddesi, Baba Haydar Caddesi ve Sofular Yokuşu Sokak yolları ile 

sınırlı 2,4 hektar alana yayılan bir kent içi rekreasyon alanıdır. 

 
           Şekil 4. Çalışma alanının konumu (Url2) 
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Yaya kullanıcıların alana ulaşımını sağlayabileceği alternatif rotalar harita da 

gösterilmiştir. Rotaların başlangıç noktası olarak otobüs ve minibüs durakları 

referans alınmıştır. Bu duraklar Feshane, iskele ve Eyüp Sultan duraklarıdır. Toplu 

taşıma ile alana Mecidiyeköy, Taksim, Eminönü, Yenikapı, Bakırköy, Otogar, 

Vezneciler, Kazlıçeşme’den kalkan otobüsler ve Aksaray’dan kalkan 

dolmuşlarla ulaşım sağlanmaktadır. 

 
             Şekil 5. Çalışma alanına ulaşım (Url  2) 
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Analitik Çalışmalar ve Sentez 

Doğal Çevre Analizleri 

Yükselti Analizi 

Alan çevresinden merkezine doğru yükselen doğal yükseltiye sahiptir. Alanın 

dış çeperinde yükselti 0-5 metre civarındadır. Alanın en yüksek noktası 

güneydoğuda 37 metredir. Bu doğal yükseltili formun getirdiği kısıtlar kadar 

manzara noktası oluşturması durumu da alanın kullanımına katkı 

sağlamaktadır. Ayrıca alanın farklı fonksiyonlarda (yürüme aksları, cafe, 

meydan) kullanımı için de yükselti avantaj oluşturmaktadır.  

Eğim Analizi 

Alanın eğim analizi incelendiğinde %0-10 eğime sahip alanların yoğunlukta 

olduğu görülmektedir. Bu durumdan hareketle alana ulaşımın kolaylıkla 

sağlanabileceği farklı alternatif yolların üretilebileceği ve mevcut altyapının 

geliştirilerek cafe, satış birimleri, ortak kullanım alanları, meydanlar, peyzaj 

öğelerinin alanda kullanılabileceği sonuçları tasarım sürecini etkilemiştir. 
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Şekil 6. Yükselti analizi 
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  Şekil 7. Eğim analizi 
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Bakı Analizi 

Bakı, bir bölgedeki dağların güneş ışınlarını alış yönü veya Güneş'e bakış kısmı 

olarak açıklanabilmektedir. Bakı enlem etkisi dolayısıyla matematik konum 

sonucunda oluşur. Eyüp ilçesi, Amcazade Koruma Vakfı arazisinin bakı 

analizinin sonuçlarına bakıldığında doğu ve kuzeybatı yönüne bakan alanların 

çoğunlukta olduğu görülmektedir. Bununla birlikte alanın kısmen de olsa her 

yönden güneş aldığı da analiz sonuçlarındandır. 

Hidroloji Analizi 

Hidroloji analizi çalışma alanının tüm su kaynaklarını inceleyen ve bu 

kaynakların atmosferik olaylar veya insan faktörü sonrasındaki durumunu 

irdeleyen analizdir. Eyüp İlçesi'nde yer alan Amcazade Koruma Vakfı arazisinin 

hidroloji analizi sonuçlarına bakıldığında alanın kuzeydoğusunda ve 

güneybatısında iki koldan uzanan kuru dere yatakları bulunmaktadır. Bununla 

birlikte analiz alandaki aktif ve pasif dereleri de göstermektedir. Alandaki 

dereleri bilmek su ile bağlantılı peyzaj öğelerini yerinde kullanmak için 

önemlidir. Ayrıca dere yataklarının mevcut durumlarını bilmek olası sel ve 

taşkın durumlarının önüne geçmek için de kullanılmaktadır. 
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Şekil 8. Bakı analizi 
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Şekil 9. Hidroloji Analizi 
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Toprak Yapısı 

Geleneksel yerleşim alanının ve anıt yapıların yoğunlaştığı Haliç 

çevresindeki, batı ve kuzeybatı yönlerinden gelen vadilerin kesilerek Haliç 

ile birleştiği düz alanda ağırlıklı olarak, kumtaşı, kil ve marnlı toprak ile bu 

toprak yapısının üstünde ince bir tabaka olarak karaya doğru kalınlığı 

azalan suni dolgu (moloz dolgu) bulunmakta olup, gelişimi yapı sistemleri 

dışında, az yoğunlukta yapılaşmalara uygundur. Eyüp geleneksel 

yapılaşması bu özelliklere uygun olmakla beraber, yeni yapılaşmalar, 

toprak yapısının sahip olduğu direncin çok üstünde olmasa da, fazla baskı 

oluşturmaktadır. 

İklim 

Uzun seneler boyunca yapılan sıcaklık ve nem ölçümlerinin ortalamaları 

alınarak iklim verileri üretilmektedir. Temmuz ayı Eyüp ilçesi için 23.2 0C 

sıcaklıkla yılın en sıcak ayıdır. Ocak ayında ortalama sıcaklık 6.0 0C olup yılın 

en düşük ortalamasıdır. Temmuz ayı aynı zamanda ortalama 23 mm yağışla 

yılın en kurak ayıdır. Aralık ayı ise ortalama 121 mm yağış miktarıyla yılın en 

fazla yağış alan ayıdır. (Url 4) 
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   Eyüp ilçesinin sene içindeki yağış  

  miktarını değişimini gösteren grafik 

        Eyüp ilçesinin sene içindeki  

    sıcaklık değişimini gösteren grafik 
Şekil 10. İklim verileri (Url 4) 

 

Sosyo-Ekonomik Analizler  

Eyüp nüfusu 2016 yılına göre 377.650 kişidir. Bu nüfus, 190.455 erkek 

ve 187.195 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %50,43 erkek, 

%49,57 kadındır. Nüfusun Türkiye genelinde olduğu gibi neredeyse eşit 

dağılımı her iki cinsiyete de hitap eden kullanımların geliştirmesi gerekliliğini 

doğurmaktadır. Bununla birlikte ilçede yaş gruplarına göre dağılım farklılık 

göstermektedir. Erkek nüfusun %80,08'i ve kadın nüfusun %72,91'i 15 yaş üstü 

bireylerden oluşmaktadır (TÜİK). 
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Şekil 11. Eyüp İlçesi, Mahallelere Göre Nüfus Dağılımı (Url 10) 

Planlama ve Tasarım   

Köprülü Amcazade Vakıf Arazisi Açık Alan Tasarımı yapılırken ilk kriter olarak 

alana ulaşımın maksimum seviyede sağlanmasıydı, daha sonra alanda 

bulunan tescilli yapılar esas alınıp bunlar doğrultusunda getirilen 

fonksiyonlar tasarıma yön vermiştir.  Ulaşım sağlanırken alana ulaşım 

açısından insan çekme potansiyeli en yüksek akslar tercih edildi. Bununla 
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birlikte engelli ve yaya ulaşımını kolaylaştırmanın yanı sıra alanın caddeyle 

olan kot farkını çözmek adına Zal Paşa Caddesi üzerindeki bir noktadan üç 

adet asansör ile alana ulaşım sağlanmaktadır. Kent yaşantısı içerisinde 

binalar arasında sıkışıp kalmış, rekreasyon potansiyeli yüksek bu alanın 

mevcut durumu incelenerek alana Eyüp’ü temsil eden ve alanın toprak 

yapısına uygun bitkiler seçilerek alana getirilmiş ve tasarım tamamlanmıştır.  

 
              Şekil 12. Aksların ve Mekânların Oluşturulduğu İlk Eskiz Çalışması 
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Şekil 13. Genel Hatlarıyla Tasarımın Şekillendiği Eskiz Çalışması 
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Şekil 14. Tasarım Alana Oturtulmuş Son Eskiz Hali 
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Şekil 15. Köprülü Amcazade Vakıf Arazisi ve Çevresi Bina Analizi 
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Şekil 16.  Köprülü Amcazade Vakıf Arazisi ve Çevresi Ulaşım Analizi 
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Şekil 17. Köprülü Amcazade Vakıf Arazisi ve Çevresi Yeşil Alan Analizi 
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Şekil 18.  Köprülü Amcazade Vakıf Arazisi Sert Yapı Tasarımı 



44 

 

 

Şekil 19. Köprülü Amcazade Vakıf Arazisi Bitkilendirme Tasarımı 

Alanın bitkilendirilmesi yapılırken Eyüp’ün hakim bitki yapısına göre yapılmıştır. Alana 

getirilen aromatik bitki bahçesiyle bu alana özgü kokular oluşturulmaya çalışılmıştır. 

Getirilen bitkiler daha çok gölgelendirme amaçlı kullanılıp grid sistemine göre 

yerleştirilmiştir.   
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Şekil 20. Eğimli Alana Getirilmesi Düşünülen  

Dinlenme Üniteleri  

 
Şekil 21. Meydan ve Çevresi İçin Uygun 

Görülen Bitki Saksıları 

 

 
Şekil 22. Kodlar Arası İstinat Duvarlarına Ön 

Görülen Dikey Bahçe Örneği 

 
Şekil 23. Alandaki Kafenin Referans Görseli 
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Şekil 24. Alandaki çocuk oyun alanı için referans görseller 
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EYÜP, FAHRİ KORUTÜRK CADDESİ GÖRSEL VE İŞLEVSEL SORUNLARA 

YÖNELİK ANALİZ ÇALIŞMASI 

Giriş 

İsmini Ebu Eyyûb el-Ensarî hazretlerinden alan, İstanbul’un manevi 

merkezlerinin başında gelen Eyüp ilçesi; İstanbul’u fethinden sonra Türkler ’in 

sur dışında kurduğu ilk yerleşim merkezidir. Başta Eyüp Sultan Camii olmak 

üzere pek çok tarihi esere ev sahipliği etmesi sebebiyle adeta bir açık hava 

müzesi niteliğindedir. 

Eyüp’ün dokusu, Fatih Sultan Mehmet’in Eyüp Sultan Türbesi’ni yaptırmasıyla 

bir kimlik kazanarak gelişmeye başlamıştır. Eyüp Sultan Camii’ni de içine alan 

bölgede pek çok tescilli yapı mevcuttur. 

Günümüzde özellikle inanç turizmi için pek çok ziyaretçisi olması sebebiyle 

tarihi merkez çevresinde ticaret yapısı olarak kullanılan yapılar mevcuttur. 

Yapılar gelen ziyaretçilerin dikkatini çekmek amaçlı çeşitli görsel unsurlara 

sahiptir, fakat bu unsurların büyük bir kısmı maalesef Eyüp’ün dokusuyla 

uyumsuzluk içinde olduğu gibi görsel açıdan da hoş bir izlenim 

bırakmamaktadır.  
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Analitik Çalışmalar ve Sentez 

Proje alanı olarak Fahri Korutürk Caddesi’nin ele alınmasında, bu caddenin bir 

ticari aks olarak Eyüp’ün tarihi merkeziyle doğrudan kesişmesi etkili olmuştur. 

Eyüp Sultan Camii’nin önündeki meydandan başlayan cadde meydandaki 

hareketliliği devam ettiren bir sirkülasyona sahiptir.Çalışmada Fahri Korutürk 

Caddesi  mevcut hali ele alınmış; görsel ve işlevsel sorunlara yönelik analizler 

yapılmıştır.  

Eyüp Sultan Camii ile Kasım Çavuş Camii arasında bulunan Fahri Korutürk 

Caddesi tarihi meydana açılan bir cadde niteliğinde olduğundan özellikle 

yayalar için tercih edilen bir akstır. 
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Şekil 1. Fahri Korutürk Caddesi’nin Konumu  
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Bir geçiş güzergâhı olarak kullanılan caddede, oturma 

elemanlarının azlığı ve tekilliği göze çarpmaktadır. Malzeme 

olarak ağır bir materyal tercih edildiği için modüllerin yerleri 

değişken değildir.  

Alanda, ziyaretçilerin çoğunlukla yalnız olmayıp bir kaç kişilik 

gruplar olarak bu caddeden geçtiği gözlenmiştir. Fakat oturma 

elemanları yalnızca bir kişinin kullanımına imkân tanımaktadır. 

Banklardaki tahribatlar, ergonomik açıdan konforsuz bir dinlenme 

deneyimine sebep olurken, dağınık bir görüntü oluşturmaktadır. 
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Oturma gruplarıyla bir uyum 

gözetilerek yerleştirilmiş olan 

çiçeklikler mevcuttur. Bu 

çiçeklikler bir bitkinin yetişmesi için 

uygun fiziksel şartlara sahip 

olmadığından atıl durumdadır. 

Bununla birlikte bazı kullanıcıların 

bu elemanları işlevine uygun 

olmayan biçimlerde kullandığı 

görülmektedir.  
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Yol kenarlarında araçların yaya yoluna park etmesini engellemek için bariyerler 

yerleştirilmiştir. Bu bariyerlerin bazılarında birtakım hasarlar mevcuttur. Ayrıca yaya ve 

araç yolunu ayırmak bariyer yüksekliklerinin fazla olduğunu söylemek mümkündür. 
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Caddede; marketten bankaya, lokantadan kuyumcuya kadar çok farklı ticaret 

birimleri mevcuttur. Ticaret birimlerinin tabelaları çeşitli büyüklüklerde, renklerde, 

malzemelerde olup, farklı kotlara yerleştirilmiştir.  

Bu durum; bitişik nizamda inşa edilen ticaret birimlerinin cepheleri arasında 

uyumsuzluğa neden olup, cephesel ve kimliksel bir bütünlüğün oluşmasını 

engellemektedir.  
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Dükkânlarda, tabelaların yanı sıra vitrinlere çeşitli yazılar ve görseller yapıştırılarak 

algısal bir karmaşaya yol açılmıştır.  
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Sonuç 

İstanbul‘ un dini turizm merkezlerinin başında gelen Eyüp, her gün yüzlerce 

ziyaretçiyi ağırlamaktadır.  Tarihi merkezde; meydanla birlikte ticaret 

yapılarına da bir kimlik kazandırılması, estetiksel bütünlüğün sağlanması için 

önemli bir adımdır. Yapıların yeniden yapılma maliyeti göz önünde 

bulundurulduğunda; peyzaj elemanlarına ve yapıların cephelerine yapılacak 

bazı müdahalelerin, büyük maliyetler gerektirmeden algıda olumlu yönde 

büyük değişimlere yol açacağı muhakkaktır. 
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EYÜP KAMUSAL ALAN YÖNETİMİ 

Giriş 

Eyüp Sultan tarih boyunca; Camileri, Medreseleri, Tekke, Türbe ve Hazireleri; 

sokak dokusu, sosyal yaşantısı, sanatsal yönü ile önemli bir kültürel odak ve 

manevi merkez olmuştur. İstanbul’un fethinden sonra Müslümanların yerleştiği 

ilk yerleşke olan Eyüp Sultan, Cülus merasimi ile fetih ve devlet geleneklerinin 

yaşandığı ve bu tarihsel niteliği ile İslam Medeniyet unsurlarının temsillerinin 

oluştuğu bir mekân haline dönüşmüştür.  

Değişen yaşam şartları, sanayileşme ve nüfus yoğunluğunun artışı ile gelişen 

ulaşım sistemi Eyüp Sultan'ın kimlik ve dokusuna uygun olmayan müdahalelerin 

gerekçesi olmuştur. Tarihi merkezin koruma odaklı mekânsal, sosyal, kültürel 

gelişimini öngören master plan yaklaşımının olmaması; Eyüp Sultan Camii, 

türbe ve yakın çevresini buluşturan meydanın kentsel tasarım kullanım 

sorunları; kültürel mirasın yorumlanarak bilinir kılınmasına yönelik rotalama 

eksikliği; algılama ve iletişim problemleri, mezarlıkların ve hazirelerin korunma 

ve bilinirlik eksikliği, haliç kıyısı ile buluşamayan tarihi doku ve mekânsal kimlik 

problemleri…  

Tüm bu eksiklikler değişen yaşam şartlarının mekâna yansımaları ile ortaya 

çıkan ve bugün Eyüp Sultan Tarihi Merkez Yönetiminin iki senedir süregelen 
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planlama ve yönetim çalışmasının oluşturulmasına etken olan mekâna dair 

sorunlardır.  

ESTAM projeleri kapsamında ortaya çıkan Alan yönetimi ihtiyacı Eyüp Sultan 

gibi tarihi niteliği yüksek bir meydan ve çevresi için elzem haline dönüşmüştür. 

Şehir ve Medeniyet Okulu (ŞMO), Şehir Planlama Atölyesi kapsamında Alan 

yönetimi hususu bir yönetim koordinasyon şemasına dönüştürülmüş ve 

planlama kriterlerinin oluşturulması ve alanla ilgili söz sahibi tüm paydaşların ya 

da yatırımcıların hangi sokaklara hangi kriterlerde tasarım yapabileceği bu 

çalışma ile belirlenmeye çalışılmıştır. 

Literatür Araştırması 

Bir mekânın alan yönetiminin tariflenebilmesi için o bölgenin kullanıcılarının ve 

mekânı yöneten yönetimin iyi analiz edilebiliyor olması gerekir. Bu sebeple 

plan ölçeğinde analizler incelenmiş mekânın nasıl bir yapıya haiz olduğu tespit 

edilip ne tür projelerin yürütüldüğü ve projelerle nasıl bir fizyolojik ve sosyolojik 

ortam oluşacağı analiz edilmeye çalışılmıştır. 

Alan Yönetimi kapsamında yapılan çalışma için pilot iki sokak seçilmiş olup bu 

sokaklarda yapılacak uygulamalar ve bu uygulamaları yapacak sorumlu 

idareler tespit edilmeye çalışılmıştır. 
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Kamusal Alan Yönetimi ile ilgili dokümanlar taranmış ve bu dokümanlar 

içerisinden Matthew Carmona, Claudio de Magalhães ve Leo Hammond’ın 

düzenlediği ‘Public Space The Management Dimentions’ (Kamusal Alan 

Yönetim Yönleri) isimli çalışmadan yüksek oranda faydalanılmıştır. 

Analitik Çalışmalar ve Sentez 

Analitik alan araştırmasına Haliç ölçeği ile başlanılmış ve Haliç’in bir Kültür 

Vadisi formu gösterdiği tespit edilmiştir. Haliç boyunca en az 10 Üniversite 

Fakültesi, Kongre Merkezleri, Sosyo-Kültürel alanlar bulunmaktadır.  Haliç 

Köprüsünden Bahariye Mevlevihane’sine kadar ve içine Nişanca ve Mezarlık 

ölgesini de alan bölge Tarihi Merkez niteliği göstermekte olup, 16.yy odaklı anıt 

eserler ve sivil mimari örneklerini içinde barındırmaktadır. 
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Bu bölge için, 

 Bisiklet yolu ve ulaşım çalışmaları öngörülmüş olup bir başka projeye 

konu olması önerilmiştir.  

 Yine Haliç ölçeğinde bulunan Alibeyköy Atık Toplama tesisinden çıkan 

metan gazının kullanılarak doğalgaz üretiminin araştırılarak 

projelendirilmesi önerilmiştir. 

 Tarihi alanlarda güneş paneli kullanımı ve tasarım kriterleri 

değerlendirilmiş. Tarihi Merkezde güneş panellerinin geleneksel dokuya 

uygun bir biçimde tariflenmesi önerilmiştir. Bununla ilgili tasarım kriterleri 

araştırılmıştır. 

 Tren rayları üzerinde güneş paneli kullanımı değerlendirilmiştir. 

 Alan yönetimi tariflemesi yapılabilmesi için mekânın dokusu, Tarihi 

merkezle ilgili yapılan anketler, doğal, fiziksel ve sosyal ortam 

değerlendirmesi yapılmış ve alanın mimari özellikleri değerlendirilmiştir. 

Planlama ve Tasarım 

İlk etapta Alan Yönetimi için uygun yönetim kategorileri oluşturulmuştur. 

Kategorilerin her biri kodlandırılmış olup, kategoriler detaylandırılıp mekânsal 

örnekler ile bir sorumlu idare ve yönetim yönergesi atanmıştır.  
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Çizelge 1: Yapılar Kategorisi 

TİPLER KOD  KOD  KOD  
MEKANSAL 

ÖRNEK 

Kasım Çavuş Camii- 

Eyüp Hamamı 370m 

YAPILAR 

(BUILDINGS) 
Y1 DUVARLAR Y1.1 TESCİLLİ DUVARLAR Y1.1.1 

Anıteser 

Duvarları 

Zal Paşa 

Camii 

Duvarı 

KasımÇavuş Camii 

Duvarı 

 Y2 YAPILAR Y2.1 TESCİLLİ YAPILAR Y2.1.1 
Anıt Eser 

Yapılar  
 

Bali Baba Camii/Kasım 

Çavuş Camii 

 Y3 PENCERELER  PENCERELER     

 Y4 GİRİŞ-ÇIKIŞLAR       

 Y5 
BALKONLAR-

ÇIKMALAR 
Y5.1 

BALKONLAR-

ÇIKMALAR 
    

 Y6 DÜKKAN ÖNLERİ Y6.1 
DÜKKAN ÖNÜ 

KULLANIM ALANI 
   

Bu aks üzerinde 

ticarethane önü 

kullanım alanı 

verilmeyecektir. 

 Y7 YAPI İŞARETERİ Y7.1 TABELALAR    

Bu aks üzerindeki 

ticarethane tabelaları 

yönetmelik ve 

kurumsal kimlik estetik 

standartlarınca 

tasarlanacaktır. 

 Y8 YAPI AYDINLATMA Y8.1 
TESCİLLİ YAPI 

AYDINLATMA 
    

 Y10 SANAT ESERLERİ Y10.1 HAT     

 Y11 DEKORASYON Y11.1 
TİCARETHANE 

FERFORJELERİ 
    

 Y12 GÖLGELİKLER Y12.1 TENTELER     

 Y13 
SİLÜET-ÇATI 

TİPOLOJİSİ  
Y13.1 KONUT ÇATISI     

 Y14 KÖŞELER Y14.1      

 Y15 
BAYRAKLAR VE 

AFİŞLER 
Y15.1 

DÖNEMSEL 

BAYRAKLAR 
 

Resmi 

Bayram 

Bayrakları 

  

 Y16 
ANITLAR-KENT 

SİMGELERİ 
Y16.1 TESCİLLİ ANITLAR  Culüs Yolu   

 

Yapılar başlığı 16 kategoriye bölünmüş ve bu başlıklar altında mekana dair 

örneklemler ile sorumlu ve tasarım kriterleri belirlenmiştir. 
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Çizelge 2:  Altyapı Kategorisi 

ALTYAPI A1 YOLLAR VE BİSİKLET HATTI  A1.1 1. DERECE TAŞIT YOLU (TRANSİT)  
Hz.Halid 

Bulvarı  

 A2 OTOBÜS DURAKLARI7 KULUBELER  OTOBUS DURAKLARI  

 A3 TREN VE OTOBUS HATLARI (ZEMİN)  TREN HATTI (ZEMİN)  

 A4 TRAFİK LAMBALARI/YOL İŞARETLERİ  TAŞIT ODAKLI YOL AYDINLATMASI  

 A5 TELEFON KABLO DİREKLERİ    

 A6 HABERLEŞME    

 A7 EKİPMAN/TECHİZAT     

 A8 SOKAK LAMBALARI     

 A9 TELEMATİK    

 A10 PARK ALANLARI     

 A11 KAMUSAL TUVALETLER     

 A12 ATIK VE DÖNÜŞÜM KUTULARI    

 A13 İZLEME-KAMERA NOKTASI     

 A14 TELEFON VE POSTA KUTULARI    

 A15 OLUK/SUYOLU (DRANAJ)    

 A16 ALTYAPI KUTUSU  TRAFOLAR  

 A17 YERALTI SERVİSLERİ   KANALİZASYON  

 A18 SERVİS CEBİ/DÖNEMEÇ    

 A19 ATMLER     

Altyapı başlığı 19 kategoriye bölünmüş ve bu başlıklar altında mekâna dair 

örneklemler ile sorumlu ve tasarım kriterleri belirlenmiştir. 
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Çizelge 3:  Peyzaj Kategorisi 

PEYZAJ P1 AĞAÇLAR  

 P2 EKİM ALANLARI VE AKSI  

 P3 ÇİMLER VE EŞİKLER   

 P4 SAKSILAR   

 P5 DÖŞEMELER   

 P6 YOL YÜZEYLERİ   

 P7 HIZ KESİCİLER  

 P8 BASAMAKLAR   

 P9 SINIR DUVARLARI/SETLER/KORKULUKLAR  

 P10 ÇEŞMELER/SU ELEMANLARI   

 P11 KAMU SANATI GRAFFİTİ 

 P12 YÖN İŞARETLERİ   

 P13 TANITIM/İLANLAR  BILBORD 

 P14 KENT MOBİLYALARI   

 P15 DUBALAR/ SINIRLAYICILAR  

 P16 STANTLAR  SİMİTÇİ 

 P17 BAYRAM SÜSLEMELERİ   

 P18 GİRİŞ-ÇIKIŞLAR   

Peyzaj başlığı 18 kategoriye bölünmüş ve bu başlıklar altında mekâna dair 

örneklemler ile sorumlu ve tasarım kriterleri belirlenmiştir. 
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Çizelge 4: Kullanım Kategorisi 

KULLANIM K1 ORGANİZASYONLAR 
DİNİ AKTİVİTELER/ 

BAYRAMLAR/MİTİNGLER 

 K2 TOPLANTI/FUAR/SERGİ  

 K3 SOKAK EĞELENCELERİ  

 K4 SOKAK TİCARETİ  

 K5 PAZARLAR  

 K6 DIŞ YEME-İÇME   

 K7 KİOSK MAKİNALAR   

 K8 OYUN ALANLARI   

 K9 PARKLAR  

 K10 SPOR AKTİVİTELERİ   

 K11 TİCARET KULLANIMLARI   

 K12 AKTİF/PASİF YEŞİL ALANLAR   

 K13 KAMUSAL ALAN KULLANIMLARI   

 K14 HAYIR/BAĞIŞ ALANLARI   

 K15 KONUT KULLANIMLARI   

 K16 ÇALIŞMA ALANLARI   

 K17 ENDUSTRIYEL KULLANIMLAR   

 K18 TURIZM  

 K19 SAĞLIK  

  TEMİZLİK   

Kullanım başlığı 19 kategoriye bölünmüş ve bu başlıklar altında mekâna dair 

örneklemler ile sorumlu ve tasarım kriterleri belirlenmiştir. 

 

 

 

 

 


