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1.Yeni Çağ Şehirleri (New Century Cities) 

‘Yeni Çağ Şehirleri’ Gayrimenkul Merkezi , Kentsel Çalışmalar ve Planlamada Kentsel Tasarım ve Geliştirme  ile yeni nesil 
geliştirme projeleri üzerine çalışan Akıllı Şehirler Grup/Medya Laboratuvarı  arasındaki ortak bir araştırma inisiyatiidir. 

Bu çok büyük ölçekli projeler, teknoloji, kentsel tasarım ve gayrimenkul geliştirme konularının kesişiminde yer almaktadır. 
Bu projeler New York City, Cambridge, Massachusetts, Belfast, Helsinki, Kopenhag, Seoul ve Singapur’da bulunmakta, ayrıca, 
Brezilya Florianopolis ve İspanya Zaragoza, gibi şehirlerin programlarında yer almaktadır. Bu projeler, büyüklük, geliştirme 
yöntemleri,  organizasyon ve yönetim biçimleri bakımından değişmektedir. 

YÇŞ projeleri, Avrupa 2. Dünya Savaşı sonrası gerçekleştirilen ‘Yeni Şehirler (New Cities)’den beri geliştirilen en büyük ölçekli 
projelerden bazılarıdır. Karma kullanım projeleri olarak, teknoloji irmaları ve bilgi teknolojisini kaldıraç olarak kullanan 
irmaları ve de gelişme alanında yaşayan ve çalışan yaratıcı işgücüne de ev sahipliği yapmaktadır.

Yeni Çağ Şehirleri’nin ortak özellikleri;

Ev sahibi şehirlerde, önemli sosyal ve ekonomik değerler yaratmak için ‘yenilikleri’ teşvik ederler.  Bu projeler, 
global yüksek teknoloji alanlarında, yüksek düzeyde yaratıcı, değer yaratan üretimlerin gelişmesini sağlayarak içinde 
bulundukları coğraik bölgelerde önemli düzeyde sosyal ve ekonomik sermaye inşa ederler. 

Bilgi ve medya teknolojileri, şehirlerin tasarımı ile içi içe geçer. Bu gelişmeler, gelişmiş iletişim ve medya 
teknolojilerini Yeni Çağ Şehirlerinin iziksel formuna ve dokusuna, şehri oluşturan irmaları, kurumları, ticareti, eğlenceyi, 
konutu entegrasyonda öncülük etmektedir. 

Her şeyden önce ‘Yaşanabilir’dirler. Bu gelişmeler yüksek düzeyde bir ‘yaşanabilirlik’ için tasarlanmakta, bir önceki 
dönemin bilim parklarına çok önemli yeni boyutlar katmaktadırlar.  Sonuç, genç yaratıcı işgücünün içinde yaşamak ve 
çalışmak isteyeceği; konut, ois, eğlence fonksiyonları arasındaki eski sınırların eridiği mekanların ve yerlerin yaratılmasıdır. 

Kamu ve özel sektör iç içe geçmektedir. Bu tür gelişmeler kamu yönetimleri, gayrimenkul geliştiriciler, eğitim ve 
araştırma kurumları ve teknoloji şirketleri arasındaki ortaklıklarca şekillenmektedir. Eskiden gayrimenkul geliştirme ile bir 
ilgisi olmayan teknoloji şirketleri birden, teknoloji için kamusal mekandaki pazarın önemini far ketmiş ve bu tür gelişmelerde 
artık gayrimenkul geliştirme merkezi rolü oynamaya başlamıştır. 

2.Akıllı Büyüme (Smart Growth)  

Akıllı Büyüme yaklaşımı, kentsel gelişmenin kontrollü ve denge içerisinde gerçekleşmesini amaçlamaktadır. Amerika ve Avrupa’da 
yaygın olarak benimsenen bu yaklaşım; kentin kontrolsüzce büyümesi, doğal ve inansal kaynaklarının etkin kullanılamaması, 
çöküntü alanlarının artması, sosyal ayrışmanın mekânsal nitelik kazanması gibi sorunlara sürdürülebilir çözümler üretmek amacıyla 
uygulanmaya başlanmıştır. 
Smart Growth Network’ün tanımlamasına göre ‘Akıllı Büyüme’ nin 10 temel prensibi vardır. 

Bunlar: 

1. Karma Arazi Kullanımını teşvik etmek 
2. Kompakt bina tasarımının avantajlarından faydalanmak 
3. Konut olanaklarını ve çeşitliliğini arttırmak 
4. Yürünebilir kentler yaratmak 
5. Mekân algısı yüksek, çekici kentler tasarlanmasını teşvik etmek 
6. Açık alanları, üretim alanlarını, doğal güzellikleri ve kritik doğa alanlarını korumak 
7. Toplumlarda güçlü ve doğrudan kalkınmayı sağlamak 
8. Ulaşım olanaklarını ve çeşitliliğini arttırmak 
9. Öngörülebilir, dürüst ve maliyet anlamında etkili kalkınma kararları vermek 
10. Toplum içi ve paydaşlar arası işbirliklerini teşvik etmek 

Akıllı Büyüme yaklaşımı kapsamına giren alanlar: 

•	 Yaşam	Kalitesi	
•	 Tasarım	
•	 Ekonomi	
•	 Çevre	
•	 Sağlık	
•	 Konut	

olarak ele alınmaktadır. 



3.Kentsel Rönesans (Urban Renaissance) 
 
İngiltere’de, banliyöleşmenin artarak kentlerin nüfus kaybetmesi ve çökmesi karşısında kent merkezlerinin, dönüşüm 
aracılığıyla çekici ve etkili çalışan bir hale getirilmesi ve canlandırılması için kullanılan bir terimdir. 1990’lı yılların sonlarına 
doğru gelişmeye başlamıştır. Kentsel Rönesans kentsel dönüşüm için belirlenmiş bir vizyondur. 

“Urban Task Force kentsel dönüşüm için yeni bir vizyon kurmaktadır. Bu vizyon tasarım mükemmelliği, sosyal refah, çevresel 
sorumluluk ve kendi ayakları üzerinde durabilen ekonomik ve yasal çerçeve ilkeleri üzerinde kurulmaktadır.”1 
21. yüzyıl şehirlerinin ekonomik büyümenin motoru olarak görülmeye başladığı, kentlerin ise yaşayan, iyi tasarlanmış, 
dengeli, hızlı çalışan, verimli kent merkezleri tarafından yönlendirileceği düşüncesine dayanır. 

Kentleri ve kent merkezlerini yaşamak, çalışmak ve ziyaret etmek istenilen, tercih edilen bir yere dönüştürmek 
amaçlanmaktadır. Mekân kalitesi, tasarım kalitesi, yapılaşmış ve doğal çevre, ekonomi ve sosyal refah arasındaki açık 
bağlantı keşfedilmeye çalışılır. Kentsel Rönesans ile aynı zamanda, yayılma sonucu kent çevresindeki doğal alanların yok 
edilmesi karşısında kompakt kentsel gelişim desteklenir. 

Örnekler incelendiğinde kent merkezi (genişletmek ve canlandırmak) için master planlar ile birbirini bütünleyen projeler ve 
mahalle yenileme planları hazırlandığı görülmektedir. 

Kentsel Rönesans ilkeleri şu şekilde özetlenebilir;

•	 Kentteki	tarihi	dokunun,	su	kenarının	vb.	yeniden	keşfedilmesi,	yaşanılan	mekânlara	dönüşümü,	
•	 Kentin	tarihi	alanları	ile	güçlü	bağlantı	sağlanması,
•	 Kent	merkezinde	mimari	ve	kamusal	alan	kalitesinin	artırılması,	
•	 Kent	merkezinin	kafeler	ve	restoranlar	gibi	kullanım	çeşitliliği	ile	gece	ve	gündüz	yaşayan	mekânlara	dönüşümü,	
•	 Konut	bölgelerinde	sosyal	altyapının	artırılması,	
•	 Yerel	ekonomi	olanaklarının	genişletilmesi,	iş	alanlarının	artırılması,	
•	 Kent	merkezlerinde	çeşitlilik	sağlanması,	
•	 Araç	ve	yaya	dolaşımı	arasında	denge	sağlanması,	
•	 Traik	tıkanıklığına	sebep	olmayacak	ulaşım	düzenlemeleri	yapılması,	
•	 Sosyal	refahın	(sosyal	konut,	ödenebilir	konut	vb.)	artırılması,
•	 Ödenebilir	konutun,	kamusal	ve	ulaşım	odaklarına,	iş	alanlarına	yakın	yerlerde	çeşitlilik,	nitelik	ve	nicelik	olarak	artırılması,	
•	 Çevre	Dengesi	(Sürdürülebilir	Binalar)	
•	 Sürdürülebilir	inşaat,	altyapı,	enerji,	site	alanı	standartlarının	artırılması,	
•	 Farklı	sosyal	grupların	ihtiyacına	yönelik	hizmetler	sağlanması,	
•	 Toplu	taşımanın	stratejik	bağlantılar	ile	etkinliğinin	artırılması,	traiğin	etkilerinin	azaltılması,	
•	 Ekonomik	çeşitlilik	fırsatı	yaratılması,	
•	 Yatırımlar	için	çekici	çevre	yaratılması,	
•	 Kent	kimliğinin	güçlendirilmesi,	
•	 Eğitim	fırsatlarının	artırılması,	
•	 Sanayi	alanlarının	dönüşümü,	
•	 Piyasa	ile	eşgüdüm	ve	yönlendirme,
•	 Ticari	yönden	uygulanabilirlik	izibilitesinin	yapılması,	
•	 Uygulamaya	geçmek	için	inansman	sağlanması.



King Lynn şehrinde Kentsel Rönesans için 27 tane ilke belirlenmiştir. Bu ilkeler, topluluklar, iş grupları, yönetim birimleri 
vb.den oluşan geniş taraların katıldığı atölye çalışmalarında oluşturulmuştur. 
Buna göre dönüşüm, aşağıdaki ilkeleri sağlamalıdır; 

Yapılaşmış Çevre: 
•	 Su	kenarının	yaşanabilir	bir	yere	dönüştürülmesi	için	fırsatların	sağlanması,	
•	 Kent	merkezinin	tarihi	kısımları	ile	bütünleyici	ve	iyi	bağlantılı	bir	yapılaşma	oluşturulması,	
•	 Kent	merkezinin	uygun	olan	kısımlarına	daha	fazla	konut	yapılması,	
•	 Kente	ziyaret	gelenler	için	yerler	(tesis	vb.)	yapılması,	
•	 Tasarım	ve	inşa	kalitesi	ile	etkileyici	bir	mekan	yaratılması,	
•	 Kamusal	mekânlarda	yüksek	tasarım	kalitesi,	
•	 Karma	kullanım	zenginliğinin	sağlanması,	
•	 Kentin	alışveriş,	boş	vakit,	eğlence,	konut,	hizmetler	yönünden	çeşitli	hale	getirilmesi,	
•	 Araçlardan	ziyade	insanlar	için	tasarlanması,	
•	 Kentte	yaşayan	her	yaştan	kişinin	ihtiyaçlarına	ve	isteklerine	cevap	vermesi.	

Ulaşım ve Hareket: 
•	 Otoparkın,	alanın	daha	iyi	kullanımına	olanak	sağlaması	için	
farklı şekillerde düzenlenmesi, 
•	 Traik	sıkışıklığını	azaltmaya	yönelik	yeniden	düzenlenmesi,	
•	 İnsanların	özel	araç	yerine	toplu	taşımayı	tercih	etmelerini	
sağlamaya yönelik olanakların artırılması, 
•	 Yol	ağının	yayalar	ve	bisiklet	kullanıcıları	için	güvenli	ve	çekici	
bir şekilde kurulması, 
•	 Traiğin	etkilerinin	minimize	edilmesi.	

Ekonomi: 
•	 Ekonomik	çeşitlilik	için	fırsatların	sağlanması	(bilgi	ekonomisi)
•	 Turizmin	teşvik	edilmesi	ve	artırılması,	
•	 Yatırım	çekecek	bir	çevre	yaratılması,	
•	 İş	için	hizmet	ve	altyapının	geliştirilmesi,	
•	 Kendi	kimliğinin	yaratılması.	

Sosyal Bütünleşme: 
•	 Yaşayan	nüfusun	ihtiyaçlarına	cevap	vermesi,	
•	 Eğitim,	bireysel	gelişme,	çalışma,	boş	zaman	konularında	
hizmet ve fırsatlara erişimin artırılması. 
•	 Yerel	nüfusun	katılımının	ve	desteğinin	sağlanması.	

Kendine Yetebilirlik: 
•	 Ticari	olarak	yaşanabilir	olması,	
•	 Piyasa	bakışı	ile	uyumlu,	aynı	zamanda	gayrimenkul	pazarının	
geliştirilmesiyle piyasayı etkileyebilir olması, 
•	 Ticaret,	yaşama(konut),	boş	vakit,	iş	konularında	fırsatlar	sunması,	
•	 Dağıtım	için	net	yol	ağının	kurulmuş	olması



4.Kentsel Ağlar (Urban Networks)  

Küreselleşme ile birlikte uluslararası arası yarış ortamında ekonomik kaynakları ve teknik altyapısı güçlü, sosyal yapısı 
bütünleşmeye daha yatkın olan kentler, diğerlerine göre küresel pazarda ön planda olmuşlardır. 

Fakat bu durum, orta ve küçük ölçekteki birçok kentin rekabetten soyutlanmasına ve kent ekonomilerinde çöküşlere neden 
olmuştur. Bu noktada dünyada kentler üzerine politika üretmede öncü olarak bilinen AB ve ABD, bu kentlere kamusal 
teşvikleri arttırmanın yanı sıra yeni yaklaşımlar da üretmişlerdir. 

Kentsel Ağlar kurma yaklaşımı, AB’nin de 1999 yılında hazırlamış olduğu Mekânsal Kalkınma Raporunda altı çizilen 
konulardandır. Mekânsal Kalkınma Rapor’unda da belirtildiği gibi ‘ Londra, Paris gibi global şehirler; Ruhr ve Randstad 
gibi metropoliten bölgeler diğer kentlere göre üstün pozisyonlarını korumaya devam edeceklerdir. Fakat yeni fonksiyonlar, 
yeni kentsel ağlar bağımsız kent ve bölgelerin gelişiminde önemli rol oynayacaktır. Kentler artan bir şekilde birbirleriyle 
ittifaklar kurmakta, kaynaklarını birleştirmekte, birbirlerini tamamlayıcı fonksiyonları geliştirmekte, bu olanak ve hizmetleri 
paylaşmaktadır.’ Avrupa Birliği, orta ölçekli kent ekonomilerini kurtarmada bölgeler, sınırlar hatta uluslararası kentsel 
ağ sistemini teşvik ederek çözüm aramaktadır. Bu sorunu aşmada da çeşitli tema ve ölçeklerde Kentsel Ağ sistemlerinin 
oluşturulması çeşitli fon, program ve projelerle teşvik edilmektedir. 

Kentsel Ağlar yaklaşımının temeli ‘ağ yapı’ kavramına dayanmaktadır. Ağ yapılar, “İşbirliği yapan kuruluşların aralarındaki 
mübadele ilişkilerinden oluşan ve bir ilişki ağı içinde kuruluşları birbirlerine eklemleyen yapı” olarak tanımlanmaktadır. 

Kentsel ağların oluşum gerekçeleri ve amaçları ise, 1985’te kurulan Avrupa Kent Plancıları Konseyi (ECTP) tarafından 2003 
yılında yayımlanan Atina bildirgesinde şöyle ifade edilmiştir; 
‘Rekabet üstünlüğünü artırmak için her bir kent, iziksel veya iilen ya da her iki biçimde de bağlanmış düğümler olarak 
kentlerle birlikte az veya çok bütüncül sistemler olarak işlev görecek çeşitli ağlara katılmaya zorlanacaktır.’ 

Bu çok merkezli kentsel ağların çok çeşitli türleri olacaktır; 
Bunlar: 

•	 Fonksiyonel	ve	organizasyonel	işbirliğinin	görünürlüğe	eriştiği,	büyüklüğü	ve	üretkenliği	ile	yarışması	veya	ortak	amaçlar	
geliştirmesi gereken benzer biçimde uzmanlaşmış kentler ağı; 
•	 Birbirini	beslemek	için	farklı	alanlarda	uzmanlaşmış	kentleri	bağlayan	ağlar;	uzmanlaşma	aynı	zamanda	kamu	projelerinin	
benzer kentler arasında dağılımına da rehber olabilir; 
•	 Mal	ve	hizmet	değişiminin	esnek	sistemi	içerisinde	birbirine	bağlı	kentler	ağı;	
•	 Proillerini	güçlendirerek	rekabet	üstünlüklerini	artırmak	için	birlikte	bağlanmış	ortak	çıkarları	(ekonomik	ve	/veya	kültürel)	
paylaşan kentler ağı. 
Farklı ağların düğümleri arasındaki bağlantı türleri mal veya bilgiyi/ işlevsel öğeleri de harekete geçirecek akımların türleri ile 
doğrudan ilgili olacaktır. 

Çok çeşitli yollarla birbirine bağlanmış kentlerin oluşturduğu bu tür çok merkezli ağlar, Avrupa bütününde ekonomik etkinliklerin 
dağılımını, büyümesini ve güçlenmesini destekleyecektir. Yeni ağların tanımlanması ve bunların içinde kentlerin konumlandırılması 
bu dinamikleri mekânsal stratejiye çevirecek uzmanların etkin katılımını gerektirecektir. 



5.Avrupa Kentsel Şartı (European Urban Charter)  

Avrupa Kentsel Şartı, Avrupa Konseyi’nin kentsel politikalarından yola çıkılarak oluşturulmuştur. Bu politikalar 1980-1982 yılları arasında Konseyce düzenlenen “Kentsel Rönesans için Avrupa Kampanyası” kapsamında geliştirilmiştir. İlk Avrupa Kentsel Şartı, Avrupa 
Konseyi Avrupa Yerel Yönetimler Konferansı’nda Mart 1992’de kabul edilmiştir. 

Ancak, teknolojik, ekolojik, toplumsal, ekonomik, ve kültürel alanda yaşanan hızlı değişimler sebebiyle, on altı yıl sonra, Şart’ın bazı ilkelerinin çerçevesi yeniden çizilmiştir. Kentlerin karşı karşıya oldukları çağımız sorunları dikkate alınarak yeniden çizilen ilkeleriyle 
ikinci Avrupa Kentsel Şartı Mayıs 2008’de Fransa’da kabul edilmiştir. İlk Şart bir temel oluştururken ikincisinde bazı ilkeler daha derinleştirilmiş ve yukarıda bahsedilen değişim alanlarında rollerinin yüksek olduğu düşünüldüğünden kentlerin yönetimlerinin 
sorumlulukları artırılmıştır. 

Şart diğerlerinden farklı olarak hükümetlerin değil yerel yönetimlerin imzasına açılmıştır. 
Yerel düzeyde iyi bir kent yönetimi için gerekli bir dizi ilkeyi tek bir metinde bir araya getiren bu şartın amacı: 

•	 Yerel	yönetimler	için	pratik	bir	kent	yönetimi	el	kitabı	oluşturmak;	
•	 Gelecekteki	olası	bir	Kentli	Hakları	Kongresi	için	temel	ilkeleri	oluşturmak;	
•	 Şartın	ilkelerini	yerine	getiren	kentler	için	verilecek	uluslararası	ödüllere	bir	baz	oluşturmak;	
•	 Fiziksel	çevre	ve	yasalarıyla	ilgili	yaptırımlar	için	Avrupa	Konseyi’nin	bu	konulara	ilişkin	katılımına	bir	“vize	”	oluşturmak;	aynı	zamanda	Avrupa	Konseyi’nin	ve	özellikle	AYBİK	(Avrupa	Yerel	ve	Bölgesel	İdareler	Daimi	Konferansı)	in	kent	sorunlarına	ilişkin	tüm	
çalışma sonuçlarının bir çözümlemesini yapmaktadır. 

Avrupa’yı kapsayan; halka ve yerel yönetimlere yönelik olan bu kampanya, yerleşimlerdeki yaşamın daha da iyileştirilmesini amaçlamış ve dört temel konuya ağırlık vermiştir. 
•	 Fiziki	kentsel	çevrenin	iyileştirilmesi;	
•	 Mevcut	konut	stokunun	iyileştirilmesi;	
•	 Yerleşmelerde	sosyal	ve	kültürel	olanaklar	yaratılması;
•	 Toplumsal	kalkınmanın	ve	halk	katılımının	özendirilmesi;	
Şart’ın, kentsel gelişmenin yönetiminden sorumlu, tanımlı yükümlülükleri olan bir Yerel Yönetim boyutu vardır. 

Şart’ın önemle benimsediği temel iki ilke ‘işbirliği’ ve ‘dayanışma’dır. Şart, 
•	 Her	bir	üye	ülkenin	yerel	yönetimleri	arasında;	kentsel	yerleşimlerdeki	yaşam	kalitesini	yükseltebilmek	için;	
•	 Merkezi	ve	yerel	yönetimler	arasında;	oluşturulacak	politikalar	ve	para	kaynaklarının	aktarımıyla,	karar	verme	mekanizmalarını	merkezden	çevre	yerleşimlere	yaymak	amacıyla;	
•	 Yerel	yönetimler	ve	kent	sakinleri	arasında;	kentlerin	çeşitli	sorunlarını	yakından	anlamak	ve	yerel	halkı	karar	verme	süreçlerine	katmak	için;	

Özellikle, ülke sınırlarını aşacak şekilde Avrupa’daki tüm kentler arasında;  işbirliği ve dayanışmayı gerekli görür. 



5.Kentlerde Çevre ve Doğa: 
•	 Yerel	yönetimlerin,	doğal	ve	enerji	kaynaklarını,	uygun	ve	akılcı	bir	biçimde,	yönetme	ve	idareli	kullanma	sorumluluğu	
•	 Yerel	yönetimlerin	kirliliğe	karşı	politikalar	uygulaması	
•	 Yerel	yönetimlerin	doğayı	ve	yeşil	alanları	koruma	yükümlülüğü	
•	 Doğayı	korumanın	toplumsal	gururu	ve	bağlılığı	geliştiren	bir	faktör	olması	

6.Kentlerde Sağlık: 
•	 Kentsel	çevrenin	tüm	kentlilere	iyi	sağlık	koşullarını	sağlaması	
•	 İyi	sağlık	koşullarının	temini	için;	kişilerin	temel	ihtiyaç	maddelerinin	güvenilir	ve	sağlıklı	biçimde	sunumu	
•	 Yerel	yönetimlerin;	toplum	kaynaklı	sağlık	girişimlerini	ve	katılımları	teşvik	etmesi	
•	 Kent	sağlığı	uluslararası	bir	önem	de	taşıdığından,	yerel	girişimlerin	uluslararası	programlarla	ortak	yürütülmesinin	
öngörülmesi 

7.Konut 
•	 Konutta	bireyin	mahremiyetinin	olması	
•	 Her	insan	ve	ailenin;	güvenli,	sağlam	bir	konut	edinme	hakkı	
•	 Yerel	yönetimlerin,	konutla	seçenek,	çeşitlilik	ve	ulaşılabilirliği	artırması	
•	 Sosyal	ve	ekonomik	olanakları	kısıtlı	olan	kişi	ve	ailelerin	haklarının,	yalnızca	pazar	mekanizması	koşullarına	terk	edilmemesi	
•	 Yerel	yönetimler	tarafından,	ev	sahibi	olabilmek	ve	kullanım	süresi	güvencesinin	sağlanması	
•	 Eskimiş	konut	dokusunun	yenilenmesinin	bedelinin	burada	oturan,	sosyo-ekonomik	seviyesi	düşük	gruplara	yüklenmemesi	

8.Ulaşım ve Dolaşım: 
•	 Özellikle	özel	araçlarla,	seyahat	hacminin	azaltılması	gerekliliği	
•	 Dolaşım,	yaşanabilir	bir	kent	oluşturmaya	yönelik	bir	biçimde	düzenlenmeli	ve	çeşitli	ulaşım	alternatilerine	izin	vermeli	
•	 Sokağın	sosyal	bir	arena	olarak	algılanması	
•	 Sürekli	bir	eğitim	ve	öğretim	çabası	gerekliliği	

1992 yılında kabul edilen ilk Avrupa Kentsel Şartı’nın ilkeleri aşağıdaki gibidir; 

1.Kentlerde Ekonomik Kalkınma: 
•	 Yerel	yönetimlerin,	kendi	yörelerinin	ekonomik	kalkınmasını	temini	
•	 Sosyal	ve	ekonomik	kalkınmanın	ayrılmaz	bütünlüğü	
•	 Bölge	ve	yakın	çevresinin	sosyal	ve	ekonomik	bir	parçası	olarak;	kent	
•	 Üretim,	destek	ve	gelişimi	teşvik	edecek	yeterli	altyapının	mevcudiyetiyle	sağlanacak	ekonomik	büyüme	ve	kalkınma	
•	 Kent	ekonomisinin	büyümesi	ve	kalkınması	için	önemli	bir	bileşken	olan,	kamu-özel	sektör	işbirliği	

2. Tarihi Kentsel Yapı Mirası: 
•	 Kentsel	korumada	hassas	bir	yasal	çerçevenin	gerekliliği	
•	 Kentsel	mirasın	korunması	için	bilgilendirme	politikalarının	gerekliliği	
•	 Yeterli	ve	yeni	inans	mekanizmaları	ve	ortaklıkların	gerekliliği	
•	 Eski	el	sanatları	ve	yapı	tekniklerinin	yaşatılması,	canlandırılması	gereği	
•	 Tarihi	kentsel	dokunun;	planlamaya	temel	veri	biçiminde	katılarak,	çağdaş	yaşamla	bütünleştirilmesi	
•	 Ekonomik	kalkınmanın,	kentsel	mirasın	korunmasıyla	canlandırılması	

3. Kentlerin Fiziki Yapıları: 
•	 Kent	merkezlerinin	Avrupa’nın	kültürel	ve	tarihi	mirasının	önemli	sembolleri	olarak	koruma	altına	alınması	
•	 Kentlerde	açık	alanların	oluşturulması	ve	yönetiminin	kentsel	gelişmenin	vazgeçilmez	bir	parçası	olması	
•	 Mimari	yaratıcılık	ve	imarın,	kentsel	görünümün	kalitesindeki	önemli	rolü	
•	 Tüm	insanların	sağlıklı,	yerleşik,	güzel	ve	özendirici	bir	çevrede	yaşama	hakkı	
•	 Bir	kentin	canlılığının,	dengeli	meskûn	alanların	oluşturulması	ve	merkezdeki	konut	dokusunun	korunmasıyla	
sağlanması 

4. Yerleşmelerde Kültür: 
•	 Tüm	kent	sakinlerinin	kültürel	faaliyetlerden	faydalanma	hakkı	
•	 Yerleşimlerin	kültürel	oluşumunun	ekonomik	ve	sosyal	gelişmeye	katkısı	
•	 Güçlü	bir	bağ	olarak,	farklı	milliyet,	bölge	ve	ülke	halkları	arasındaki	kültürel	alışveriş	
•	 Kültürel	gelişim	ve	gerçek	bir	kültürel	demokrasi	için;	yerel	yönetimlerin,	toplum	birimlerinin,	gönüllü	kuruluşların	ve	
özel sektörün artan dayanışma gereksinimi 
•	 Kültürel	çoğulculuğun	(çeşitlilik),	yenilikleri	ve	yenilikçi	denemeleri	öngörmesi	
•	 Yerel	yönetimlerce	dengeli	biçimde	tesis	edilmiş	kültürel	turizmin,	toplum	üzerindeki	olumlu	etkisi	



2008 yılında kabul edilen Avrupa Kentsel Şartı II ‘de ise altı çizilen konular özetle şu şekildedir; 

•	 Artan	çevresel	krizler	nedeniyle,	Şart	yerel	yönetimlere,	sürdürülebilir	kentlerin	ve	yerleşmelerin	acilen	kurulması	
sorumluluğunu yüklemektedir. Daha sürdürülebilir bir kentsel gelişme için kentsel ekolojinin sağlanması gerekmektedir. Bu 
yönde, örneğin kentsel yayılma engellenerek, yerleşmelerin daha kompak olması sağlanmalıdır. 

•	 Kentliler	kentin	ayrılmaz	bir	parçası	olarak	görülmekte	ve	yerel	yönetimler	kentlilerin	katılımının	artırmaya	yönelik	her	
türlü aracın (halk meclisi, referandumlar, e-demokrasi vb.) geliştirmekle yükümlü kılınmaktadır. ‘Kentsel demokrasi’ (urban 
democracy) Şart’ta vurgulanan bir konu haline gelmektedir. 

•	 Kentlerdeki	sosyal,	kültürel	çeşitlilik	dikkate	alınarak,	kentsel	hizmetlere	erişimde	eşitlik	sağlanması	önemli	olmaktadır.	
Kentler çok kültürlü, çok dinli, çok farklı nesillerin bir arada yaşadığı ve çalıştığı mekanlardır. Kentlerde, kültür, din, sosyal 
statü, yaş, cinsiyet, engellilik vb. herhangi bir sebepten oluşabilecek ayrımcılık ve eşitsizlik engellenmelidir. 

•	 Kentler	‘yaratıcılığın’	mekanı	olarak	görülmekte,	son	zamanlarda	globalleşmenin	bir	etkisi	olan	tektipleşmenin	aşılarak,	
özellikle mimari alanda ‘çeşitliliğin’ artırılması çağrısı yapılmaktadır. 

Ayrıca, yerel kültürlerin ve yerel hafızanın önemi öne çıkartılmalıdır. 

•	 Kentler	refahın	da	merkezidir.	Bu	nedenle,	Avrupa’nın	gelecek	ekonomik	büyümesinin	temeli	olan	bilgiye	dayalı	
ekonomilerin (knowledege-based economy) kentlerde geliştirilmesinin önemi vurgulanmaktadır. Bu kapsamda, örneğin 
dijital kentlerin kurulması istenmektedir. 

•	 Kentlerin	gelişiminin	sadece	kendi	sınırları	içinde	olmadığı,	dahil	olduğu	bölge	düzeyinde	işbirlikleri	kurularak	bölgesel	
denge kurulmasının önemli olduğu vurgulanmaktadır. 

•	 Etik	yönetişim	(ethical	governance)	sağlanmalıdır.	Yönetişim,	düzenli	zaman	aralıklarında	izlemeye	ve	değerlendirmeye	
tabii olmalıdır. 

9.Halk Katılımı, Kent Yönetimi ve Kent Planlaması: 
•	 Yerel	politik	yaşama	halkın	katılımını	temin	için;	halk	temsilcilerini,	özgür	ve	demokratik	olarak	seçebilme	hakkı	
•	 Yerel	politik	yaşamda	etkin	bir	katılım	için;	halkın	yerel,	politik	ve	idari	yapılarda	belirleyici	olması	gereği	
•	 Toplum	geleceğini	etkileyecek	her	tür	önemli	projede	halka	danışma	gereği	
•	 Kent	yönetimi	ve	planlamasının;	kent	karakteri	ve	özel	niteliklerine	ilişkin	yeterli	bilgiye	dayandırılması	
•	 Yerel	politik	kararların;	uzmanlardan	oluşacak	ekiplerce	gerçekleştirilecek	kentsel	ve	bölgesel	planlara	dayandırılması	
•	 Karar	verme	sürecinin	sonucunda	ortaya	çıkan	politik	tercihlerin	anlaşılabilirliği	ve	hayatiyeti	
•	 Gençlerin	toplum	yaşamına	katılımının	yerel	yönetimlerce	sağlanması	

10.Kent Güvenliğinin Sağlanması ve Suçların Önlenmesi: 
•	 Net	bir	güvenlik	ve	suç	önleme	politikasının,	alınacak	önlemlere,	kanuni	yaptırımlara	ve	müşterek	desteğe	dayandırılması	
•	 Yerel	güvenlik	politikasının;	güncelleştirilmiş,	kapsamlı	istatistik	ve	bilgilere	dayandırılması	
•	 Suçun	önlenmesinin	toplumun	tüm	üyelerini	ilgilendirmesi	
•	 Etkili	bir	kent	güvenlik	politikası	için;	emniyet	güçleri	ve	yerel	halkın	yardımlaşması	
•	 Uyuşturucu	karşıtı	yerel	politikanın	oluşturulması	ve	uygulanması	
•	 Suçların	tekrarını	önleyici	programlar	ve	hapis	cezaları	yerine	alternatif	çözümler	üretilmesi	
•	 Yerel	güvenlik	politikasının	temel	unsuru	olarak	mağdurların	kollanması	
•	 Suçların	önlenmesine	öncelik	verilmesi	ve	buna	bağlı	mali	kaynakların	yaratılması	

11.Kentlerdeki Özürlü ve Sosyo-Ekonomik Bakımdan Engelliler: 
•	 Kentlerin,	herkesin	her	yere	erişebilirliğini	sağlayabilecek	şekilde	tasarlanması	
•	 Özürlü	ve	engellilere	ilişkin	politikaların,	hedef	gruplar	için	aşırı	himayeci	değil,	toplumla	bütünleştirici	olması	
•	 Özürlüler	ve	azınlıkları	temsil	eden	derneklerin	kendi	aralarındaki	işbirliği	ve	dayanışması	
•	 Evler	ve	işyerlerinin	özürlü	ve	engellilere	uyarlanabilir	biçimde	tasarlanması	
•	 Seyahat,	iletişim	ve	kamu	ulaşımının	tüm	insanlar	için	erişilebilir	olması	

12.Kentsel Alanlarda Spor ve Boş Zamanları Değerlendirme: 
•	 Tüm	kent	sakinlerinin,	eğlence,	dinlence	ve	spor	faaliyetlerinde	yer	alma	hakkı	
•	 Spor	alanlarının	sağlıklı	ve	güvenlikli	olarak	tasarlanması	
•	 Her	kent	sakininin	kişisel	potansiyelleri	doğrultusunda	istediği	sporu	yapma	hakkı	

13.Yerleşimlerde Kültürlerarası Kaynaşma: 
•	 Kent	politikalarının	temel	unsuru	olarak	ayırımcılık	karşıtlığı	
•	 Yerel	yönetimlerce	göçmenlerin,	yerel	politik	yaşama	etkin	katılımının	sağlanması	
•	 Kentlerde	uygulanan	kültür	ve	eğitim	politikalarının	ayırımcı	olmaması	
•	 Yerel	yönetimlerin,	iş	olanaklarından	eşit	faydalanmayı	sağlaması	
•	 Göçmen	topluluklarının,	sosyal	ve	iziki	çevresiyle	bütünleşmesi	anlamında,	kültürlerarası	kaynaşma	



6 .Kentsel Gelişim Strateji Çerçevesi 
(Urban Development Strategy Framework) 

Kentsel Gelişim Strateji Çerçevesi; kentin sosyal, ekonomik ve mekânsal gelişim hedeleri ve eylem alanlarını içinde 
barındıran, mekânsal strateji ve eylem planının temel ürünüdür. 

Kentsel Gelişim Strateji Çerçevesi’nin amacı, 
•	 Etkili	bir	kentsel	yapılanma	ve	gelişme	için	tutarlı	bir	kentsel	gelişim	politikası	yaklaşımı	geliştirmek,	
•	 Gelişim	politikalarını	yönlendirmek,	
•	 Ortak	vizyon	doğrultusunda	kentteki	tüm	paydaşların	bir	araya	gelerek	stratejik	hedeleri	ve	eylem	alanlarını	
belirlemektir. 

Kentsel Gelişim Strateji Çerçevesi, kentte var olan mekânsal, ekonomik, sosyal ve ilişkisel sistemleri üst üste 
koyarak, kent için yeni bir senaryo oluşturulmada bir araçtır. Kentsel Gelişim Strateji Çerçevesi’ne işlerlik 
kazandırmak için aşağıda aşamaların yerine getirilmesi şarttır. 

Bunlar; 
•	 Kentteki	paydaşların	oluşturduğu	ortak	vizyonu	ortaya	koymak	
•	 Hâlihazır	durumdaki	sosyal,	ekonomik	ve	mekânsal	sorun,	potansiyel,	tehdit	ve	olanakları	ortaya	koymak	
•	 Stratejik	hedelerin	nasıl	uygulanabileceğine	ve	sürecin	nasıl	yönetilebileceğine	dair	çerçeveyi	çizmek	
•	 Gelişim	sürecinin	izlenmesi	ve	kontrol	altında	devam	etmesi	için	bir	program	sunmaktır.	



7. URBAN I – URBAN II

URBAN I ve URBAN II Programları, Avrupa Birliği Yapısal Fonları tarafından inanse edilen, belirlenen sorun alanlarına 
bölgesel gelişme için yenilikçi çözümler getiren bir ortaklık modelini içeren yerel girişim programıdır.
Avrupa Birliği bünyesinde, 1994-1999 yılları arasında URBAN I ve 2000-2006 yılları arasında URBAN II olmak üzere iki yerel 
girişim programı gerçekleştirilmiştir. Bu programlar bölgesel gelişmede kentsel sorunların önemine dikkat çekmişlerdir. 
Programda edinilen tecrübe, kamu müdahalelerinin, tüm paydaşları içerecek şekilde yerel ortaklığa dayandırılması gerektiği 
görüşünü sağlamlaştırmıştır. 
Programların özellikleri şu şekildedir.

URBAN I:

İçerik:
Yerel Girişim, (Community Innitiatives) ‘Yapılandırma Fonları’nın özel bir inansal aracıdır. Bu yapılandırma fonları Avrupa 
ölçeğindeki problemlerinin çözümüne yardımcı olmak amacıyla komisyonun kendi girişimiyle üye devletlere önerilmektedir. 
Yerel Girişim, pilot projelerin yol göstericiliğindeki yenilikçi yaklaşımların ve deneyimlerin pekiştirilmesi amacı taşımaktadır.  
Yenilikçi yaklaşımlardan gelen başarı hikâyeleri, Yerel Girişimin gündeminin oluşmasını sağlamıştır. 
Başarılı girişimlerden gelen sonuçlar ve yöntemler ‘ana’ programların altyapısını oluşturmakta, yol göstericiliğini 
yapmaktadır. Tüm ana programlar ve pilot projeler ‘Yapılandırma Fonları’ tarafından inanse edilmektedir.  
URBAN Yerel Girişimi (URBAN Community Initiative) bu sürecin başarı ve önemli bir örneği olmuştur. Projesinin kendisi 
de Urban Pilot Projeleri (UPP) yoluyla kazanılan deneyimlerin pekiştirilmesini sağlamıştır. Benzer şekilde URBAN girişimi 
sürecinde elde edilen deneyim, 2000-2006 dönemindeki Yapısal Fon düzenlemelerinde kentsel gelişmeye özel olarak 
odaklanılmasını sağlamıştır. 

Hedef Kitle:
URBAN Yerel Girişimi altında inanse edilen 118 programdan her biri kendi yerel bağlamı içerisinde değerlendirilmiş ve o 
bölgedeki karakteristik sorunları ele almıştır. 
URBAN Yerel Girişimi, her program için ortalama 27.000 kişi olmak üzere ortalama olarak toplam 3.2 milyon insana ulaşmayı 
hedelemiştir. Ancak bu rakamlar ülkelere göre değişiklik gösterebilmektedir. Örneğin Bari’de (İtalya) bir programda 8000 
kişilik nüfus hedef alınırken, bu rakam Viyana’da 130.000 kişi olabilmektedir.   
Programların %90’ı nüfusu 100.000’den fazla olan kentlerde gerçekleşmiştir. Diğer %10’luk kısmı ise Yunanistan gibi kentsel 
alanlardaki nüfusu bile bu rakamlardan az olan ülkelerdeki kentleri içermektedir. Nüfus değişken olmakla birlikte, proje 
alanları kentsel gelişmenin gerisinde kalmak ve sosyal imkânsızlıklar gibi benzer problemlere sahip alanlardır.

Kentsel alanlardaki nüfus genellikle, işsizlik, kötü barınma koşulları, yıpranmış kentsel doku ve sosyal donatıların eksikliği gibi 
problemlerle karşı karşıyadır. Hedelenen alanlardaki işsizlik oranı ortalama %22’dir. Ancak bu değerler ülkelere göre değişiklik 
gösterebilmektedir. (%11 Viyana, %60 Valencia)
Projelerde yerel katılım üzerinde önemle durulan bir konu olmuştur. Bölgede yaşayanlar projelerin tasarlanması ve uygulanması 
konusunda aktif olarak rol alması sağlanmıştır. 

Hedef Alanlar:
Projede, kentsel yoksunluğun üstesinden en etkin şekilde gelinebilecek alanlar hedelenmiştir. Bu mekânsal odaklanma yaklaşımı, 
müdahalelerin etkisini maksimize etmekte,  projenin ortak faydalarını arttırmaktadır. 
Problem alanları izole alanlar olarak ele alınmamıştır. Program, erişebilirliği ve iletişimi arttırmayı, alanın ziyaretçiler ve özel 
yatırımcılar açısından cazip bir alan haline gelmesi ve hedef alanın kentin geri kalanıyla entegre olmasını amaçlamaktadır. 
Programın en önemli amaçlarından bir diğeri ise alanın sorunlarının çözümü için yerel gelişme dinamiklerini oluşturmaktır. 
Her bir program ortalama 5,8 km2 alanı kapsamaktadır. (Genellikle tek bir komşuluk birimi ya da mahalle) 
Konumlarının özelliklerine göre hedef alanlar şu özellikleri göstermektedir.
•	 Programların	çoğu	(%43)	kentin	merkezindeki	alanları	içermektedir.		
•	 50	kadar	program,	tarihi	kent	merkezlerindeki	alanlardır	kapsamaktadır.	(Bu	alanlar	terkedilmiş	ancak	kentsel	ve	kültürel	
miras açısından değerli alanlardır)
•	 30’dan	fazla	sayıdaki	program	kentin	çeperlerinde	yer	almaktadır.		(Erişilebilirliğin	daha	kısıtlı	olduğu	çeperlerdeki	alanlar,	terk	
edilmiş endüstri ya da sosyal konut alanları)
Kent merkezlerine yönelik geliştirilen programların genellikle Fransa, İngiltere ve İspanya’da yer aldığı gözlenmiştir. Tarihi kent 
merkezlerinin olduğu alanlar genellikle İtalya ve İspanya’da bulunan alanlardır. Kentin çeperlerinin hedeleyen alanlar ise genellikle 
Almanya, Hollanda ve İngiltere’de gerçekleştirilmiştir.  
URBAN II kapsamında hedelenen alanların büyük bir kısmı karışık kullanım işleviyle yeniden kurgulanmıştır. Çoğu Fransa’da ve 
İngiltere’de olmak üzere, ¼ oranındaki problem alanı ise 4’te konut alanı olarak işlevlendirilmiştir.  Problem alanlarının küçük 
bir oranı ise (%12) Belçika, Danimarka, Almanya, İspanya gibi ülkelerdeki terk edilmiş endüstri alanlarındaki problemlere çözüm 
getirmiştir. 

Finansman:
URBAN, Avrupa Birliği’nin, Avrupa Bölgesel Gelişme Fonu (ERDF) ve Avrupa Sosyal Fonu(ESF) olmak üzere iki yapılandırma fonunun 
ortaklığında inanse edilmiştir. 1996 göstergelerine göre toplam katkının % 82’si Avrupa Bölgesel Gelişme Fonu, %18’i ise Avrupa 
Sosyal Fonu tarafından yapılmıştır. Diğer inansman kaynaklarını ise ulusal, bölgesel, yerel birimler, özel sektör ve sosyal kuruluşlar 
oluşturmaktadır. 



URBAN II:

Urban II Yerel Girişimi (The Urban II Community Initiative),  Avrupa’da belirli sayıdaki kentsel alanın sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişmesini sağlayacak müdahale biçimlerinin yenilikçi stratejiler yoluyla şekillenmesi sağlamak üzere çalışmalar yapmaktadır. 
Aynı zamanda küçük ölçekli yenilikçi yaklaşımlar ve temel yapısal fonlarda entegre katılım yaklaşımın benimsenmesi arasında ilişki kurulmasını sağlamaktadır. 

Bu kapsamda, Urban II Yerel Girişimi’nin hedeleri şu şekildedir:
•	 Yenilikçi	stratejilerin	uygulanması	ve	tasarlanmasıyla,	orta-küçük	ölçekli	kentlerin	ve	bölgesel	merkezlerdeki	çöküntü	alanlarının	ekonomik	ve	sosyal	yenilemesinin	sağlanması
•	 Avrupa	Birliği	içerisinde	yenileme	ve	sürdürülebilir	kentsel	gelişmenin	desteklenmesi,	bilgi	ve	deneyimlerin	paylaşılması
Urban II programı komisyon tarafından belirlenen bir yönetmelik esasına dayanmaktadır. 
Urban II programı ekonomik ve sosyal yenileme projelerine yenilikçi gelişme modelleri öneren projeleri inanse etmektedir:

Bu konular:
•	 Bina	yenilemesi	ve	yeşil	alanlar	oluşturarak	yaşam	koşullarını	yükseltme	(improve	living	conditions,	for	example	by	renovating	buildings	and	creating	green	areas)
•	 Çevre,	kültür	ve	hizmet	sektörü	alanlarında	istihdam	yaratma	(create	jobs,	for	example	in	environment,	culture,	and	services	to	the	population)
•	 Ayrıcalıklı	grupların	eğitim	ve	öğretim	sistemine	dahil	edilmesi	(integrate	the	less-favoured	social	classes	into	the	education	and	training	systems)
•	 Doğayla	dost	ulaşım	sistemi	geliştirme	(develop	environmentally	friendly	public	transport	systems)
•	 Yenilenebilir	enerjiyi	daha	fazla	kullanılır	kılma	ve	daha	etkin	bir	enerji	yönetim	sistemi	geliştirme	(create	efective	energy	management	systems	and	make	greater	use	of	renewable	energy)
•	 Bilgi	teknolojilerini	kullanma	(use	information	Technologies)

Belirlenen bu konular seçilen her program içerisinde yer almakta ve ilgili taraları içeren bir ortaklık yoluyla uygulanmaktadır.  
Avrupa Bölgesel Gelişme Fonu (ERDF), alanın kentsel gelişmenin gerisinde kalmış bir bölge olması durumunda toplam maliyetin %50’den %75’ine kadar olan bölümünü inanse edebilmektedir. Avrupa Bölgesel Gelişme Fonu’nun projeye katkısı 3,5 ila 15 milyon 
Euro arasında değişmektedir. 

URBAN	II	programın	bir	başka	önemli	yanı	ise	Avrupa’daki	iyi	uygulamaların	paylaşılmasına	olanak	yaratmasıdır.	Bu	konudaki	özel	çalışmalar	ise	‘Avrupa	Deneyim	Paylaşımı’	programı	çatısı	altında	yürütülmektedir.	(European	Network	for	Exchange	of	Experience’	ya	
da ‘URBACT’) 1994 ve 1999 yılları arasındaki programlama dönemi boyunca, URBAN I, 118 kentsel alandaki projeyi inanse etmiştir.  1999 yılı ekonomik göstergelerine göre toplam ortaklık desteği 900 milyon Euro’yu bulmuştur. Bu sayede tüm Avrupa’da toplam 3,2 
milyon kişinin 1,8 milyar Euro değerindeki nitelikli yatırımdan faydalanması sağlanmıştır.

URBAN I (1994-1999)
118 kent /bölge
953 Milyon Euro ‘Avrupa bölgesel Gelişme Fonu’ katkısı
Toplam 1800 milyon Euro yatırım

URBAN II (2000-2006)
70 Kent/bölge
700 milyon Euro ‘Avrupa Bölgesel Gelişme fonu ‘ katkısı
Toplam 1580 milyon Euro yatırım



8. URBAN AUDIT

Bölgesel Gelişme Genel Merkezi’nin (Directorate- General for Regional Policy)girişimiyle, Eurostat işbirliği altında, 27 Ulusal 
İstatistikî	Ois,	Urban	Audit	kapsamında	bir	araya	gelmektedir.	Bu	kapsamda,	300	Avrupa	kentindeki	yaşam	kalitesini	
belirlemeye dair 300’den fazla değişkene dair veri toplanmıştır. Bu veri derleme işlemi sonucunda bir rapor oluşturulmuştur. 
Bu tamamlayıcı bilgi bir kentte yaşayanlar kentlerindeki yaşam kalitesini nasıl yükseltebilirler konulu anketin oluşumunu da 
sağlamıştır. 

Haziran 1999’da, komisyon Avrupa kentlerinde karşılaştırılabilir göstergeler üzerinden data toplama işini üstlenmiştir. Bu 
kapsamda, ‘Urban Audit Pilot projesi’ ile birlikte 58 büyük kentten 450 değişken elde edilmiştir. 

Pilot projenin değerlendirilmesi sonucundaki ilk tam ölçekli ‘Avrupa Urban Audit’i 2003 ve 2004 yılları arasında 
gerçekleştirilmiştir. EU27’deki 250 kenti içeren bu oluşum, katılımcı kentlerin daha da genişlemesine ve değişkenlere 
odaklanılmış bir listenin oluşturulmasına olanak yaratmıştır.  Proje, 2004 yılında Bulgaristan, Romanya, Türkiye ve Avrupa 
Birliği’ne katılan 10 yeni üye ülkeyi de kapsayacak şekilde genişlemiştir. Eurostat işbirliği altındaki, Urban Audit çalışmaları, 
ulusal düzeydeki istatistikî oislerin yanı sıra sadece bazı kentleri de içerebilmektedir.  

Urban Audit’in son bilgi toplama evresi Mayıs 2006’da başlamış, Eylül 2007’de son bulmuştur.  Bu döngü, 27 Avrupa Birliği 
ülkesinden 321 kentin yanı sıra Norveç, İsviçre ve Türkiye’den 36 kenti kapsamıştır.  Avrupa kentlerindeki yaşam kalitesi ile 
ilgili kantitatif bilgi toplama döngüsü her üç yılda bir tekrarlanmaktadır. 

Urban Audit’in başlıca konular üzerinden 250’den fazla göstergesi bulunmaktadır. Bu konular;

•	 Demograi,
•	 Sosyal	değerlendirme,
•	 Ekonomik	değerlendirme,
•	 Toplumsal	duyarlılık,
•	 Eğitim	ve	öğretim,
•	 Seyahat	ve	ulaşım,
•	 Çevre,
•	 Bilgi	topluluğu,
•	 Kültür	ve	rekreasyon.	

 Kentlerin Seçimi:
•	 Urban	Audit,	Avrupa	Birliği’nin	farklı	seviyelerdeki	kentlerini	arasında	dengeli	bir	şekilde	bir	araya	getirmke	amaçlanmaktadır.	
Seçim için bazı kurallar bulunmaktadır:
•	 Urban	Audit,	nüfusun	yaklaşık	olarak	%20’sini	kapsaması	gerekmektedir.	
•	 Başkentler	değerlendirme	içerisinde	olmalıdır
•	 Mümkün	olan	yerlerde,	bölgesel	merkezler	de	değerlendirme	içinde	olmalıdır.
•	 Tüm	büyük	(250.000’den	fazla	nüfusu	sahip)	ve	orta	ölçekli	(en	az	50.000	en	çok	250.000	nüfusa	sahip)	kentleri	kapsaması	
gerekmektedir. 
•	 Seçilen	kentler	coğrai	olarak	ülkenin	tümüne	yayılmış	olması	gerekmektedir.	

Kentlerin seçimi Bölgesel Politikadan sorumlu Genel Merkez, Eurostat ve ulusal istatistik enstitüleri arasındaki yakın işbirliği sonucu 
yapılmaktadır. 

Mekânsal Düzeyler:
Urban Audit çalışmaları üç farklı mekansal düzey üzerinden yürütülmektedir.
Bunlar;
•	 Kent	(The	city)
•	 Büyük	Kentsel	Zon	(Larger	Urban	Zone-	LUZ)
•	 Alt	kent	birimi	(Sub-city	district,	SCD)	

Kent Düzeyi:
Düzeyler arasında en önemlisi kent düzeyidir. Bu düzey doğrudan kakar alıcılar ve politikacılar ile ilgilidir. Alanın sınırlarını siyasi 
sınırlar belirlemektedir. 

Büyük Kentsel Zon:
Bu düzey kent ve çevresindeki alanı karşılaştırma olanağı sağlamaktadır. ‘İşlevsel Kentsel Bölge’ olarak bilinen, kentteki konut 
ve çalışma alanları arasındaki alanı hedelemektedir. Çalışmalar işlevsel kentsel bölgeye yaklaşık olarak denk gelen idari sınırlar 
üzerinden yürütülmektedir. 

Alt Kent Birimi:
Kentin içindeki birbirinden ayrı birimleri analiz etmek için Urban Audit kentleri alt kent birimlerine bölünmüştür. Bu birimler, 
karşılaştırılabilir olması amacıyla belirli bir nüfus eşiği üzerinden değerlendirilmektedir. Alt kent birimlerinin en az 50.000, en çok 
40.000 nufusa sahip olması gerekmektedir.  



9. URBACT  

URBACT ‘Avrupa Bölgesel Gelişme Fonu’ tarafından organize edilen bir Avrupa Birliği programıdır. Programın amacı, sürdürülebilir kentsel gelişme ile ilgili tüm bilgilerin yayılmasını sağlamak ve Avrupa kentleri arasındaki deneyim transferini gerçekleştirmektir. 
URBACT,	uygulama	sürecindeki	başarı	ve	zayılıklardan	ders	çıkarmayı;	edinilen	bilgi,	deneyim	ve	iyi	uygulamaların	paylaşımını	ve	gelecekte	yapılacak	çalışmalara	yol	göstermesini	amaçlamaktadır.		Bu	sayede,	yapılacak	diğer	çalışmaların;	katılımcı,	şefaf	ve	
iletişime açık bir süreçte üretilmesini hedelemektedir. 

URBACT’ın hedeleri kısaca şu şekildedir:
•	 Kentsel	politikaları	geliştiren;		karar	alıcılar,	uygulayıcılar	ve	diğer	aktörler	için	öğrenme	araçları	geliştirmek,	bilgi	alışverişi	sağlamak.	
•	 URBACT	ortakları	arasındaki	deneyim	ve	iyi	uygulamaları	paylaşarak,	bilgi	alışverişini	bir	öğrenme	sürecine	dönüştürmek.		
•	 Öğrenilenlerden	ders	çıkarmak	ve	iyi	uygulama	örneklerinin	tüm	Avrupa	kentlerinde	yayılmasını	sağlamak.	Bu	anlamda	URBACT	II	projesi	‘kentler	için	çalışan	kentler’	(‘cities	to	work	for	cities’)	yaklaşımını	desteklemektedir.	
•	 Eylem	planlarını	açıklığa	kavuşturma	üzere	uygulama	programlarını	oluşturan	yönetici	ve	karar	alıcıları	yönlendirmek.	

URBACT I Programı 2002-2006 yılları arasında gerçekleştirilmiştir.  29 farklı ülkeden 217 kent ve buna ek olarak 57 diğer ortak( AB üye ülkeleri, bölgesel otoriteler ve üniversiteler, özel ve gönüllü kuruluşlar) 39 URBACT I projesi ile bir araya gelmiştir. 

URBACT II Programı 2007-2013 yılları arasında sürdürülmektedir.  

URBACT I Göstergeleri:

URBACT I kapsamında 38 proje geliştirilmiştir. Projeler şunları içermektedir:

•	 20	Tematik	Ağ	(Thematic	Network)
•	 8	Çalışma	Grubu
•	 3	Çalışma
•	 Avrupa	Birliği’ne	yeni	üye	olan	ülkelerde	4	eğitim	programı
•	 2	Pilot	Fast	Track	Ağı	(Pilot	Fast	Track	Network)
•	 ‘Kentler	için	Destek’	Girişimi	(‘Support	fo	Cities’	initiative)

URBACT I’in Sonuçları:

Sosyal entegrasyondan kentsel alanlardaki yenilemeye kadar ilgili çeşitli temaları kapsayan geniş kapsamlı örnek 
çalışmalar, öneriler ve araçlar vb. üretilmiştir. 
Özellikle Avrupa kentleriyle ilgili 6 tema olduğu ortaya çıkmıştır. Bunlar;

•	 Halk	katılımı
•	 Ekonomik	aktivite	ve	istihdam
•	 Yabacı	kökenli	nüfus
•	 Kentsel	yenilemeye	entegre	yaklaşım
•	 Kentsel	güvenlik
•	 Genç	nüfus

URBACT II’de, ‘Tematik Kutup’ (Thematic Pole)olarak adlandırılan 3 ana konu bulunmaktadır. Bu konular;
•	 Kentler,	büyüme	ve	iş	yaratma	tetikleyicileri	(cities,	engines	of	growth	and	job	creation)
•	 Kentler,	sosyal	dahiliyet	ve	yönetişim	(cities,	social	inclusion	and	governance)
•	 Kentler,	entegre,	sürdürülebilir	gelişme	(	cities	&	integrated,	sustainable	development)	
Her bir ‘Tematik Kutup’un altında, Tematik Ağ (Thematic Network) ve Çalışma Grupları ‘Working Groups’ olarak bilinen projeler bulunmaktadır. Her bir proje, bir kentin önderliğinde olmak üzere birçok kenti içermektedir. Ancak yerel yöneticiler, 
üniversiteler ve araştırma merkezleri de projeye dahil olabilmektedir.   
URBAN II kapsamında 2007 ve 2010 yıllarında olmak üzere iki genel çağrı yapılacaktır. İzleme komitesi tarafından onaylanan 46 Tematik Ağ, 15 Çalışma Grubu yapılandırılacaktır. 



Tematik Ağların Oluşumu:

‘Tematik Ağlar’  dahilinde kentler, en fazla 3 yıllık periyotlarda olmak üzere bir araya gelmektedir. Tüm katılımcı kentler 
‘Ana	Ortak’	(Lead	Parntner)	ve	onu	tamamlayan	‘Ana	Uzman’	(Lead	Expert)	dahilinde	bir	araya	gelmektedir.	Eylemler,	bilgi	
alışverişi ve kentsel problemlerin çözümde iyi deneyim paylaşımı konuları üzerine odaklanmaktadır. 

Tematik Ağlar, en az 3 farklı devlet ya da ortak ülkeden (Partner States) olmak üzere,  sayıları 8 ila 12 arası değişen ortak 
içermesi gerekmektedir.  Bunun yanı sıra, bir ya da iki kent gözlemci olarak görev alabilmektedir.  Bu ülkelerin, ortak devlet 
ya da ortak ülkelerin dışında başka bir ülkeden olması gerekmektedir. 

Tematik Ağlar kentlerin dışında, en fazla üç ortağı daha içerebilmektedir. Bu ortaklar, bölgesel ve ulusal otoriteleri 
üniversiteler,	araştırma	merkezlerinden	vb.	oluşmaktadır.		Ortakların,	üç	farklı	ülkeden	gelmesi	gerekmektedir.	
Yerel politikalarda ağ eylemlerinin etkisini arttırmak için, işlevsel programlardan yönetici otoritelerle ortaklık yapılması daha 
olumlu sonuç vermektedir. 

Tematik Ağların Çalışma Programı ve Çalışma Süresi Uzunluğu:

Tematik Ağ çerçevesinden yürütülen çalışmalar en fazla 36 ay sürmektedir.  Bu zaman dilimi iki aşamaya bölünebilmektedir. 
Aşama 1: Gelişme Aşaması (6 ay)

•	 Ortaklıkların	kesin	olarak	belirlenmesi
•	 Çalışma	temellerinin	oluşturulması
•	 Ortak	kentlerde	URBACT	Yerel	Destek	Gruplarının	kurulması
•	 Detaylı	iş	planı	üzerinde	mutabakata	varılması	
•	 Proje	için	detaylı	bir	denetim	yolunun	tasarlanması
•	 Ana	Ortaklar,	URBACT	Yönetim	Otoritesi	ve	ortaklar	arasındaki	tüm	gerekli	anlaşmaların	imzalanması
•	 Uygulama	aşaması	için	inal	başvurunun	tamamlanması

Aşama 2: Uygulama Aşaması (30 Ay)
•	 Belirli	sayıdaki	toplantı,	workshop,	çift	taralı	ziyaretler,	alan	gezileri,	ek	araştırma	vb.	
•	 Yayılma	faaliyetleri
•	 Yerel	Eylem	Planları	üretmek	için	entegrasyon	ve	paylaşım	eylemlerinin	gerçekleştirilmesi	ve	deneyimlerden	elde	edilen	
öncelikli sonuçların belirlenmesi 

Tematik Ağlardaki Uzmanlaşmalar:

	Her	bir	tematik	ağ,	eylemlerini	desteklemek	için	bir	ya	da	birçok	‘Tematik	Uzman’	belirlemektedir.	Her	Tematik	Ağdaki	‘Ana	Ortak’,	proje	boyunca	Tematik	Ağ	adına	program	aktivitelerine	katkıda	bulunmak	ve	destek	sağlamaktan	sorumlu	‘Ana	Tematik	Uzman’	
belirlemektedir. 
Belirli sayıdaki diğer ‘Tematik Uzman’,  Tematik Ağların belirli hedelerini yerine getirmesine katkıda bulunmaktadır.

Bütçe:
Her bir Tematik Ağın toplam bütçesi 300.000’den az, 710.000’den çok olmamaktadır. Tematik Ağlar Avrupa Bölgesel Gelişme Fonu ( European Regional DEvelopment Fund- ERDF) ve ulusal düzeydeki katkılar ortaklığında inanse edilmektedir.  

Çalışma Grupları (Working Groups)
Çalışma Grupları en fazla iki yıllık bir periyotta olmak üzere, kamu kuruluşlarını bir araya getirmektedir. Yerel otoriteler, ulusal ve bölgesel otoriteler, uygulayıcılar, uzmanlar, üniversiteler, araştırma merkezleri, ulusal ve Avrupa çağındaki ağlar ve diğer kuruşlar da 
‘Çalışma Grupları’ içerisinde yer alabilmektedir. 
Çalışma	grupları	‘Ana	Uzman’ın	tamamlayıcılığında	‘Ana	Ortak’	tarafından	koordine	edilmektedir.	
Çalışma Grupları bilgi alışverişi için bir platform yaratmak üzere tasarlanmıştır. Bunların da ötesinde,  sürdürülebilir kentsel gelişme ile ilgili belirli konularda diğer ülkeler tarafından uygulanabilir sonuçlar üretmektedirler.     

‘Çalışma Grupları’nın,  ‘Tematik Ağlar’dan farkı daha kısa süreyi kapsayan bir çalışma programına sahip olmalarıdır. 



Çalışma Gruplarının Oluşumu:

Çalışma Grupları, sayıları 6 ve 8 arasından değişen,  en az üç farklı devlet ve ya ortak ülkeden (Partner State) oluşmaktadır.  Her ‘Çalışma Grubu’nda iki gözlemci kent bulunmaktadır. Bu kentlerin, üye devlet ve ya ortak ülkelerden dışındaki ülkelerden olması 
gerekmektedir. En az iki ortağın kentlerden olması gerekmektedir bu kentlerin iki farklı ülkeden olması gerekmektedir. 

Çalışma Gruplarının Çalışma Programı ve Çalışma Uzunluğu:
‘Çalışma Grubu’ aktiviteleri en fazla 24 ay sürmektedir. Bu süre iki aşamadan oluşmaktadır.

Aşama 1: Gelişme Aşaması (4 Ay)
•	 Ortaklıkların	kesin	olarak	belirlenmesi
•	 Çalışma	temellerini	oluşturarak	detaylı	bir	iş	planı	üzerinde	mutabakata	varılması
•	 URBACT	Yerel	Destek	Gruplarının	kurulması
•	 Proje	için	detaylı	bir	denetim	yolunun	tasarlanması
•	 Proje	için	detaylı	bir	denetim	eğitimin	tasarlanması	ve	teklif	edilmesi
•	 Uygulama	aşaması	için	inal	başvurunun	tamamlanması
Aşama II: Uygulama Aşaması (20 Ay)
Geri kalan 20 ayda, Çalışma Grupları için temel üretimin ve değişimin yapıldığı aşamayı içermektedir.
24 ayın dışında, ‘Çalışma Grupları’nın en az 6 ayını sonuçların paylaşılmasına ayırması gerekmektedir. 

Bütçe:
‘Çalışma Grupları’nın toplam bütçesi 75.000€ ve 300.000€ arasında değişmektedir. Avrupa Bölgesel Gelime fonu (European Regional Development fund-ERDF) ve ulusal katkılarla inanse edilmektedir.  
URBACT II kapsamında; 3 Tematik Kutup (Thematic Pole), 21 Tematik Network (Thematic Network) ve 6 Çalışma Grubu (Working Groups) bulunmaktadır. 



Tematik Ağlar 
(Thematic Networks)

Ana Ortak
(Lead Partner)

Creative Clusters Düşük yoğunluklu kentsel alanlarda yaratıcı kümelenmel-
er: Yerel ekonomik tabanı farklılaştırmak; kültürel aktivi-
telerin gelişme için katalizör olarak kullanılması; iziksel, 
sosyal ve eğitim çevrelerinin ‘Yaratıcı Kent’ konusunda ye-
tenekli kimseleri çekmek ve korumak üzere kurgulanması 

Obidos	-	Portekiz

FIN-URB-ACT KOBİ’ler	ve	yerel	ekonomik	gelişme:	KOBİ’ler	ve	inovasyon/
ileri teknoloji projeleri için destek sistemleri, kentler ve 
yönetim yetkilileri arasında ortaklık kurulması.

Aachen - Almanya

OPENCities Kentlerin gelişmesi, beşeri sermayeyi çekmek ve korumak: 
‘Açıklık’  ve bunun kentin çekiciliği üzerindeki etkilerine 
dair faktörlerin belirlenmesi, kentin her ülkeden göçmen-
lere cazip bir yer haline gelmesi için ‘açıklığının’ arttırılması

Belfast - İngiltere

REDIS Bilimsel Birimler ve Kentsel Gelişme: Bilim ve bilgi birim-
lerinin geliştirilmesi için entegre politikalar, çok düzeyli 
yönetişim konuları

Magdeburg - 
Almanya

RUnUP Kentsel kutupların iç potansiyelinin güçlendirilmesi: 
İnovasyonun yerel yönetişiminin güçlendirilmesi; yerel 
ekonomik gelişme için üçlü sarmal yapıdaki ortaklığının 
desteklenmesi; bilgi tabanlı etkinliklerin teşvik edilmesi 
için gerekli şartların oluşturulması

Gateshead - İngiltere

UNIC Geleneksel Endüstriler ve Inovasyon: Yerel endüstrile-
ri güçlendirmek ve seramik sektöründeki inovasyonun 
desteklenmesi; kentsel yenileme için seramik geleneğinin 
itici bir faktör olarak kullanılması;  kültürel ve endüstriyel 
mirasın geliştirilmesi.

Limoges - Fransa

URBAMECO Yoksun alanların yenilemesi ve kent çapında/bölgesel 
büyüme ve rekabet: Ekonomik büyüme olanaklarını 
geliştirmek; entegre komşuluk birimi geliştirme planları;  
yerel ortaklıklar ve yerel toplulukların katılımı 

Lyon - Fransa

Urban	N.O.S.E Sosyal işletmeler için kentsel ikir havuzu: Kapsamlı 
gelişme politikalarının teşvik edilmesi, kurumlar arası 
ortaklığın güçlendirilmesi, yerel otorite ve servis sektörü 
birlikteliği

Gela - İtalya

WEED Çalışan Kadınlar: Çalışma koşullarının iyileştirilmesi; gi-
rişimciliğin arttırılması/desteklenmesi; bilgi teknolojileri, 
bilim ve bilgi tabanlı sektörlerdeki konumlarının güçlendi-
rilmesi

Celje - Slovenya

Tematik Ağlar 
(Thematic Networks)

Ana Ortak
(Lead Partner)

Active A.G.E Yaşlı nüfusa sahip kentler için stratejiler: İstihdamı 
desteklemek; uzun dönemli ve ev bakımı servislerini 
geliştirmek; sosyal dışlanma ve güvensizlikle başa çık-
mak; kuşaklararası dayanışmanın yaşlılara duyarlı kentsel 
gelişme politikalarında bir itici güç olarak teşvik edilmesi; 
yaşlı(gerileyen nüfus) nüfusun kentsel gelişmedeki etkile-
rinin incelenmesi vb.

Roma - İtalya

Building Healthy 
Communities 
(Fast Track Label)

Sağlığı etkileyen kentsel faktörler: Sağlıklı sürdürüle-
bilir kentsel gelişme için kriter ve göstergeler; sağlıklı 
sürdürülebilir yaşam tarzı; yapısal fonların sağlıkla ilgili 
konularda kullanılması

Torino - İtalya

City Region Net: Kentsel yayılma ve hinterlandların gelişmesi: Sürdürülebil-
ir kent-hinterland gelişmesi için araç ve inansal çizelgel-
erin planlanması;  bölgesel düzeyde işbirliği 

Graz - Avusturya

Co-Net Komşuluk biriminde sosyal uyumu güçlendirme yaklaşım-
ları:  Komşuluk birimi gelişmesine alan odaklı ve entegre 
yaklaşım: sosyokültürel, eğitim ve ekonomik boyutların 
entegrasyonu için yeni yönetişim yapısı

Berlin - Almanya 

MILE 
(Pilot Fast Track)

Yerel ölçekte göç ve entegrasyon yönetimi: Etnik azın-
lıklar için girişimciliği geliştirme ve işgücü piyasasına 
etkin katılım; kültürel çeşitlilik ve sosyal uyum; temel 
hizmetlere erişim 

Venedik - İtalya

My Generation Kentlerdeki genç nüfusun olumlu potansiyelinin geliştir-
ilmesi: Edilgenlik ve yabancılaşmayı, pozitif kişilik ve 
profesyonel isteğe dönüştürmek; eğitimden çalışmaya 
etkin geçişin güçlendirilmesi; gençlikle ilgili girişimlerin 
bütünsel koordinasyonu

Rotterdam - Hollanda

Reg Gov 
(Fast Track Label) 

Entegre kentsel gelişmede yönetişim: Yoksun alanların 
sürdürülebilir yenilemesi için uzun dönemli entegre poli-
tikalar ve inansal planlama; başarı ve ilerlemelerin izlen-
mesi; sürdürülebilir ortaklıklar; kentsel bölge yönetişimi; 
tehlike altındaki komşuluk birimleri 

Duisburg -  Almanya 

Suite Sürdürülebilir konut sağlama: Ekonomik canlılık ve sosyal 
çeşitlilik; çevresel kalite standartları, vb

Santiago de 
Compostela - İspanya

Çalışma Grupları
(Working Groups)
JESSICA 4 Cities JESSICA ve kentsel gelişme fonları: Fon çizelgelerinin 

tasarlanması ve uygulaması: alansal değerlendirme ve 
teşhis; kentsel projeler ve operasyonel programlar. Vb

Toscana Bölgesi - 
İtalya

Joining Forces Kentsel bölge ölçeğinde strateji ve yönetişim: mekansal 
planlama; hareketlilik ve ulaşım; çevresel konular, katılım; 
yetkilendirme; yönetişim mekanizmaları. Vb

Lille Metropolü - 
Fransa

Tematik Ağlar 
(Thematic Networks)

Ana Ortak
(Lead Partner)

C.T.U.R Yolcu gemisi (Cruise) Traiği ve kentsel yenileme: Liman 
alanlarının iziksel ve çevresel yenilemesi;  liman mirası 
ve yolcu gemisi traiğinin ekonomik ve sosyal gelişme için 
itici güç olarak kullanılması; Gemi yolculuğunun geliştir-
ilmesi için planlama ve yönetim

Napoli - İtalya

Hero
(Fast Track Label) 

Kültürel miras ve kentsel gelişme: Yeniden canlandır-
ma politikaları; görsel bütünlüğün korunması, kültürel 
mirasın yönetimi için entegre sistemler

Regensburg - 
Almanya

Net Topic Orta	seviyede/periferik	metropolitan	kentler	için	kent	
modeli: Kentsel kimlik yönetimi; terk edilmiş endüstriyel 
alanların yenilemesi; askeri bölgeler; tek işlevli kentlerin 
çok işlevli kentlere dönüşümü

L’Hospitalet de 
Llobregat- İspanya

REPAIR Terk edilmiş askeri alanların yenilemesi: Sürdürülebilir 
kentsel gelişme için terk edilmiş askeri alan mirasının itici 
güç olarak kullanılması

Medway - İngiltere

Çalışma Grupları
(Working Group)
EGTC Sınır ötesi kentsel alanların sürdürülebilir gelişmesi: Yerel 

ve çok düzeyli yönetişim sistemleri 
Mission 
Opérationnelle	
Transfrontaliére	-	
Fransa

H-OPUS Sürdürülebilir konut stoğu için yönetmelik tasarısı:  Yönet-
melik tasarısının uygulanması için yönetişim; kentsel ve 
mimari tasarım için kalite standartları

University Roma, 
CITERA Sapienza - 
İtalya

LUMASEC Sürdürülebilir arazi kullanım yönetimi: Kentsel yayılma 
yönetimi; çekiciliğin arttırılması; yerel karar alıcılar için 
stratejiler, vb

University of 
Karlsruhe - Almanya

NODUS Mekansal planlama ve kentsel yenileme: Alan odaklı 
yenileme ve bölgesel/metropolian planlama koordi-
nasyonunun geliştirilmesi;  entegre politikalar, vb

Generalitat de 
Catalunya - İspanya

Tematik Kutup: Kentler, Büyüme ve İş Yaratma Tetikleyicileri
(Thematic Pole: Cities, engines of Growth & Job Creation)

Tematik Kutup: Kentler, Sosyal Dahiliyet & Yönetişim
(Thematic Pole: Cities, social Inclusion & Governance)

Tematik Kutup: Kentler & Entegre, Sürdürülebilir Gelişme
(Thematic Pole: Cities&Integrated, Sustainable Development)


