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Öz: Amaç: Bu çalışmanın amacı tarihî kent meydanı çeperin-
de yer alan yapıları doğrudan etkileyebilecek turizm ve turizm 
ile birlikte oluşan kullanıcı yoğunluğunun tarihî ve yeni 
yapıların işlev ve siluetine etkilerini araştırmaktır.  Hipotez: 
Turizmin kent meydanına getirdiği kullanıcı yoğunluğu mey-
dana cephe veren yapıların işlev ve siluetini etkilemektedir. 
Yöntem: Hipotezin denenmesi için alan çalışması gerçek-
leştirilmiştir. Alan çalışmasında, kent meydanının tarihsel 
süreçte geçirdiği değişimler, kent meydanında yer alan yapı-
ların işlevsel değişimleri, günümüz işlevleri ve cepheleri ince-
lenmiştir. Cepheler çeşitli kaynaklardan yararlanılarak kütle/
form (biçim, imar planı ve parsel düzeni, işlevsel gereklilikler, 
topografi verileri), cephe düzeni (eksen, simetri, hiyerarşi, da-
tum, ritim, tekrar, dönüştürme), kat yükseklikleri ve malzeme 
ana ve alt başlıkları altında değerlendirilmiştir.Bulgular: Bu 
çalışma sonucunda Ayvalık Kent Meydanı siluetini oluşturan 
yapıların çoğunlukla ticaret işlevi ile şekillendiği ve yeni 
yapıların ağırlıklı olarak cam cephe elemanlarının kullanımı 
ile tasarlandığı, tarihî yapılarda zemin katlarda bu bağlamda 
değişimlerin yaşandığı, tabelaların ise siluetin ana elemanı 
haline geldiği tespit edilmiştir. Sonuç: Çalışmada turizmin, 
kent meydanı siluetini doğrudan etkilemediği; fakat kullanıcı 
yoğunluğunun artmasına bağlı olarak meydandaki ticari faa-
liyetlerin arttığı ve bu etkinin yapıların cephelerini etkilediği 
tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Turizm, Tarihi Kent Meydanı, Koruma, 
Yenileme

Abstract: Aim: The aim of this study is to investigate the ef-
fects of tourism and user density, which can directly affect 
the structures located on the periphery of the historical city 
square, on the function and silhouette of historical and new 
buildings. Hypothesis: The user density brought by tourism 
to the city square affects the function and silhouette of the 
buildings facing the square.  Method: A field study was car-
ried out to test the hypothesis. In the field study, the changes 
that the city center has undergone in the historical process, the 
functional changes of the buildings in the city center, today’s 
functions and facades are examined. In the examination of the 
facades, various sources were used and evaluated under the 
main headings of mass/form, facade layout, floor heights and 
materials. Results: As a result of this study, it has been deter-
mined that the buildings that make up the silhouette of Ayvalık 
City Center are mostly shaped by the commercial function and 
the new buildings are mainly designed with the use of glass 
facade elements, while in historical buildings, changes have 
occurred in this context on the ground floors, and the sign-
boards have become the main element of the silhouette. Con-
clusion: In the study, it has been determined that tourism does 
not directly affect the silhouette of the city square, but due to 
the increase in user density, the commercial activities in the 
square increase and this affects the facades of the buildings.

Keywords: Tourism, Historical City Center, Preservation, 
Renovation 
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GİRİŞ

Tarihi kentler, toplumsal, kültürel, tarihi de-
ğerlerin bir arada bulunduğu; toplumun geç-
mişinin bir belgesi olan, toplumsal gelişim ve 
değişim üzerine bir veri, toplum için (daimî 
ve geçici kullanıcılar) aidiyet duygusu oluş-
turan; çevresel, toplumsal verilerin bir araya 
gelmesi ile oluşmuş; çevrecilik, faydacılık, 
işlevsellik, ekonomiklik, sürdürülebilirlik de-
ğeri taşıyan, özel yerleşimlerdir. Birçok farklı 
veriyi bünyesinde barındıran tarihi kentler so-
mut ve soyut kültürel miras değeri taşımak-
tadır ve bütün Dünya Milletlerinin mirasıdır. 
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür 
Örgütü Genel Konferansı 17 Ekim-21 Kasım 
l972 tarihleri arasında Paris’te toplanan on ye-
dinci oturumunda görüşülen ve tarafımızca da 
imzalanan (1983) “Dünya Kültürel ve Doğal 
Mirasın Korunmasına Dair Sözleşme ”sinin 
6’ıncı maddesinde, Dünyanın mirası olarak 
kabul edilen tarihi kentlerin bütün uluslarara-
sı toplum tarafından iş birliği ile korunması 
gereken evrensel bir miras olduğunun kabul 
edileceği belirtilir (United Nations Educatio-
nal, 1972: 1-17). 

Somut kültürel değer taşıyan tarihi kentlerin 
korunması aynı zamanda sürdürülebilirliğinin 
sağlanacağı anlamına gelmektedir. Fiziksel 
olarak sürdürülebilirlik doğrudan bölgedeki 
yerli halkın yaşamını devam ettirmesi ile iliş-
kilidir. İnsanoğlu kendi kullandığı mekanların 
bakımını yapacak, onarımını gerçekleştire-

cektir. Aynı zamanda kentin ve kullanıcıların 
korunması, sürdürülebilirliğinin sağlanması, 
yeni, çağdaş ihtiyaçlara cevap veren yeni, 
çağdaş yapılara bağlıdır. 

Kentte var olan kullanıcıları korumanın yolla-
rından bazıları geçim kaynaklarını korumak, 
yeni geçim kaynakları yaratmak, ekonomik 
seviyelerini korumak ve arttırmaktır. Bu bağ-
lamda hem kentin hem de var olan yerel kul-
lanıcıların varlığını korumanın araçlarından 
biri ise turizm olarak görünmektedir.

Turizm, tarihî kent ve kent parçalarının geliş-
mesi ve yeniden canlandırılması için olumlu 
bir rol oynayabilir (International Council on 
Monuments and Sites (ICOMOS), 2011: 1-8). 

ICOMOS tarafından 1999 yılında Meksika’da 
gerçekleştirilen toplantıda imzalanan Kültü-
rel Turizm Sözleşmesi’nde, turizm ve kültürel 
miras arasında dinamik bir etkileşim olduğu 
kabul edilmektedir. Turizm, kültürel alışveri-
şin başta gelen araçlarından biridir. Giderek 
artan bir şekilde, doğal ve kültürel mirasın 
korunması için olumlu bir güç olarak değer-
lendirilmektedir. Kültür mirasının ekonomik 
yönlerini yakalayabilir ve kaynak yaratarak, 
halkı eğiterek, politikayı etkileyerek bunları 
koruma yönünde kullanılabilir hale getire-
bilir. Birçok ulusal ve bölgesel ekonominin 
temel bileşeni olan turizm, iyi yönetildiğinde 
gelişme için önemli bir etken olabilir (Inter-
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national Council on Monuments and Sites 
(ICOMOS), 1999: 1-7).

Günümüzde, tarihi yerleşimlerin korunma-
sı ve geliştirilmesi, hemen hemen her yer-
de turizmin gelişimi ile ilişkilidir ve sosyo-
kültürel, ekonomik ve yasal, doğal peyzaj, 
kentsel planlama, mimari, organizasyon ve 
yönetim yönleri ile araştırılmalıdır (Sevan, 
1993: 161-168). Özellikle Türkiye’de koru-
ma çalışmalarının geç kalması pek çok kentin 
tahrip olmasına neden olmuştur. 1980 yılı ve 
sonrasında gelişen koruma bilinci ve turizm 
etkileri ile tarihî çevre bilinci ancak oluşmaya 
başlamıştır.  (Tunçer, 2014: 10-11).   

Turizm, kültür ve tarihî kent arasındaki iliş-
ki kurulurken birçok araştırma konusu önü-
müze çıkmaktadır. Yapılan araştırmaların 
hedeflerinden biri tarihi kentin, kültürün ve 
mevcut kullanıcıların zarar görmemesi olma-
lıdır. Turizm ile kültürün birlikteliği, iletişim 
kavramı, ortak değerleri uyumlu yaklaşım-
lar ve gerçeklere uyan yöntemlerde başarı-
lı olunmadıkça sağlanamayacaktır. Turizm 
ve kültürün başarılı birlikteliğini engelleyen 
üç önemli konu; geniş kapsamlı ve duyarlı 
olamama; turistik ortam ile kültürel ortamın 
oluşumu arasında karar verememe; yoksulluk 
ve eğitimsizliktir (Kuntay, 2004: 149-150). 
Turizm, kültür ve tarihî kentler arasındaki di-
namik ilişki tarihi kentsel düzeni ve yapıları 
doğrudan etkilemektedir. Özellikle kent mer-
kezlerinde bir baskı oluşmaktadır (García-

Hernández ve diğ., 2017: 1-19). Kent mey-
danları buluşma ve dağılma işlevlerini karşı-
lama ve ticari bölge olma gibi özelliklerinden 
kaynaklı yoğun kullanılmaktadır. Yeme-içme 
mekânlarının ve büyük ölçekli tarihi kamusal 
yapıların (han, hamam, cami, idari yapılar…) 
meydan çeperinde veya meydana yakın ko-
numlarda yer alması ise yoğun kullanıma kat-
kı sunmaktadır. 

Meydanlar, toplumun kültürünü, ekonomisi-
ni, inançlarını, değerlerini yansıtan, toplum-
sal değişimlerin izlenebildiği, zamana dair 
izler taşıyan ve kent kimliği üzerinde önem-
li etkileri olan mekanlardır (Sağlık, ve diğ., 
2016: 4). Kent merkezleri üzerine yapılan 
çalışmalarda kent merkezi ve kent kimliği ve 
kullanıcılar arasında doğrudan bir ilişki oldu-
ğu saptanmaktadır (Sağlık, ve diğ., 2016:1-
12; Gündoğdu, ve diğ., 2020: 32-68)

Kültürel miras ve turizm arasında doğrudan 
bir ilişki mevcuttur. Tarihî kentleri turizm 
aracılığı ile ziyaret eden kişiler kentin sürdü-
rülmesine ve yaşatılmasına etki etmektedir. 
Özellikle kent meydanları turizm aracılığı 
ile kente gelen yerli ve yabancı geçici kul-
lanıcıların ilk buluşma, toplanma, dağılma, 
geziye mola verme alanlarından başlıcaların-
dandır. Bu sebeple ziyaretçilerin isteklerine, 
taleplerine cevap verecek şekilde işlevsel 
değişiklikler geçirmektedir. Ziyaretçilerin 
çoğunlukla hediyelik eşya, geleneksel ürün 
alımlarının karşılandığı, yeme-içme, konak-



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak / Şubat / Mart / Nisan Yıl: 2022 Sayı: 25 Kış İlkbahar Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
January / February / March / April Year: 2022 Number: 25 Winter Spring Semester

ID:566 K:811
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

160

lama ihtiyaçlarına cevap verdiği, ticari işlev-
lerin yer aldığı gözlemlenmektedir. Kısacası 
tarihî kent meydanları hem turistler hem de 
halk tarafından daimî olarak kullanılmakta-
dır ve yeni ihtiyaçlara hızlı cevap vermeyi 
gerektirmektedir. Yenileme, sağlıklaştırma 
çalışmalarının öncelik listesine alınmasına ve 
yeni yapılaşmaların yoğunlaşmasına neden 
olan bu durum ise tarihi yapıların ve bağla-
mın zarar görmesine neden olabilmektedir. 
Bu bağlamda bakıldığında özellikle UNES-
CO ve ICOMOS gibi kurumlar tarafından 
gerçekleştirilen çalışmalarda, tarihi kentin 
zarar görmemesi ve yeni ile tarihî yapıların 
birlikte var olabilmesi adına aşağıdaki mad-
delere dikkat çekilmektedir (Avrupa Konseyi 
Bakanlar Komitesi, 1975: 1-6; International 
Council on Monuments and Site (ICOMOS), 
1931:1-5; 1964: 1-2; 1975: 1-3; 1982a: 1-7; 
1982b: 1-3; 1987: 1-2; 2011: 1-8;  Interna-
tional Council on Monuments and Sites 
(ICOMOS) ve United Nations Educational 
Scientific and Cultural Organization, 1986: 
1-5; United Nations Educational Scientific 
and Cultural Organization (UNESCO), 1982: 
1-10; 2015: 1-11). Tasarlanan yeni yapılar ve/
veya yenileme çalışmaları:

•	 Bağlamla ilişki kurmalı.

•	 Kentin özelliklerini yorumlamalı.

•	 Tarihî kente zarar vermemeli.

•	 Tarihî kentin anlamsal ve fiziksel verileri-
ni korumalı ve onlara katkı sunmalı.

•	 Kendi tasarlandığı döneme ait kültürel, 
teknolojik ve yaşamsal faaliyetleri yansıt-
malı.

•	 Eski yapıları taklit etmeden özgün değere 
sahip olmalıdır.  

Bu bağlamda Türkiye’de çeşitli tarihî kentler1 
üzerinden incelemeler yapıldığında tarihî kent 
merkezlerinde çeşitli değişimlerin yaşandığı 
tespit edilmektedir. Özellikle kent meydan-
larında ticaret işlevinin, ticaret fonksiyonları 
içerisinde ise çoğunlukla yerli ve yabancı tu-
ristlere geleneksel ürün satış ve yeme-içme, 
eğlence mekânlarının yoğunlaştığı gözlem-
lenmektedir. Tarihi yapıların çoğunluğunun 
zemin kat kullanımlarının, yeni yapıların ise 
hem zemin hem de diğer kat kullanımlarının 
bu bağlamda ele alındığı tespit edilmektedir. 

UNESCO Somut Kültürel Miras Listesinde 
yer alan ve yoğun turizm hareketlerine rast-
lanan Safranbolu/Karabük, Göynük/Bolu, 
Sivrihisar/Eskişehir, Sille/Konya vb. kent 
meydanlarının tarihî kentte ilk ulaşılan kent-
sel mekân ve çoğunlukla ziyaretçilerin kente 
varış, kentte buluşma, kentten dağılma nok-
tası olarak çalıştığı gözlemlenmektedir ve 
çeperinde yer alan yapıların çoğu konuttan 
geleneksel ürün satış, yemek yeme, konakla-

1 Göynük/Bolu, Eskişehir/Sivrihisar, Sille/Konya, 
Safranbolu/Karabük vb. 
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ma, banka mekânlarına dönüştüğü tespit edil-
mektedir2 (Şekil 1). Meydana cephesi olan ta-
rihi yapıların ticari işlevlerinin anlaşılmasını 
kuvvetlendirecek şekilde zemin katlarda cam 
malzeme ağırlıklı cephe tasarımları yapıldı-
ğı gözlemlenmektedir. Meydanın kullanıcı 

potansiyeline yönelik olarak yeni yapıların 
müze, sergi alanı, toplanma alanı, yemek 
yeme mekânı işlevleri ile inşa edildiği veya 
tarihî yapıların bu amaçlarla dönüştürüldüğü 
tespit edilmiştir. 

    
2Şekil 1. Sırası ile Göynük/Bolu, Sille/Konya, Safranbolu/Karabük Tarihȋ Kenti Meydan Çeperi, Zemin 

Katları Ticari İşleve Dönüşen Tarihi Yapılar.3

  
Şekil 2.  Sırası ile Graz/Avusturya Kunsthouse Modern Sanat Müzesi/Mimar: Peter Cook 4 ve OMM 

Odunpazarı Modern Müze  /Mimar: Kengo Kuma and Associates5. 

2 Göynük, Sille ve Sivrihisar’da yer alan yapıların eski kullanımlarının konut olduğu bilgisi 2019 yılında yapılan 
alan çalışmalarında yerleşimlerin ilgili yerel yönetimlerinden elde edilmiştir. Safranbolu’da yer alan yapıların 
eski kullanımları üzerine bilgi ise 2008-2009 yılları arasında yazar tarafından gerçekleştirilen lisans dönemi 
çalışmalarında ilgili yerel yönetimlerden alınmıştır.

3 Göynük ve Sille’ye ait fotoğraflar yazarın fotoğraf arşivinden alınmıştır. Safranbolu’ya ait fotoğraf 15.12.2021 
tarihinde Google Earth üzerinden alınarak birleştirilmiştir.

4 https://www.archdaily.com/89408/bix-light-and-media-facade-at-moma/bix_harry schiffer?next_project=no
5 https://yapidergisi.com/omm-odunpazari-modern-muze-eskisehirde-gorkemli-bir-torenle-acildi/

2. Göynük, Sille ve Sivrihisar’da yer alan yapıların eski 
kullanımlarının konut olduğu bilgisi 2019 yılında 
yapılan alan çalışmalarında yerleşimlerin ilgili yerel 
yönetimlerinden elde edilmiştir. Safranbolu’da 
yer alan yapıların eski kullanımları üzerine bilgi 
ise 2008-2009 yılları arasında yazar tarafından 
gerçekleştirilen lisans dönemi çalışmalarında ilgili 
yerel yönetimlerden alınmıştır.

3. Göynük ve Sille’ye ait fotoğraflar yazarın fotoğraf 
arşivinden alınmıştır. Safranbolu’ya ait fotoğraf 

15.12.2021 tarihinde Google Earth üzerinden 
alınarak birleştirilmiştir.

4. https://www.archdaily.com/89408/bix-light-and-
media-facade-at-moma/bix_harry schiffer?next_
project=no

5. https://yapidergisi.com/omm-odunpazari-modern-
muze-eskisehirde-gorkemli-bir-torenle-acildi/
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Turizm kentin sürdürülebilirliğine ve kent 
meydanı çeperinde yer alan yapıların işlevine 
etki ederken iyi mimari de turizm hareketleri-
nin artmasına (Guetzkow, 2002: 7-9) ve doğal 
olarak yine kentin sürdürülmesine katkı sun-
maktadır. Ziyaretçileri bir kente çeken faktör-
ler yer ve kültür özellikleri, mimari, insanlar, 
yemek, kültür ve çeşitliliktir (Maitland & 
Newman, 2018: 223-243). Özellikle simgesel 
mimari, ziyaretçilere ve kalıcı kullanıcılara 
şehirde önemli bir şeyler olduğunu açık bir 
şekilde göstermesi ve biçimsel açıdan tarihî 
kentle arasındaki zıtlıktan kaynaklı çekici 
gelmektedir (Ashworth, 2008: 261-274). Bu 
sebeplerle tarihî kent merkezinin kullanımını 
ve turizm hareketlerini arttırmak amaçlı tari-
hi yapıların restorasyonlarının dışında marka 
yapı tasarımlarına da rastlanılmaktadır (Şekil 
2); fakat Türkiye’de koruma altına alınmış 
tarihî kent merkezlerinde marka yapı tasarımı 
özellikle koruma amaçlı imar planları ve plan 
notları şartlarından kaynaklı yaygınlaşama-
maktadır6.   

Bu çalışma kapsamında ise tarihî kent mey-
danı, turizm, yapı işlevleri değişim ve dönü-
şümleri ve meydan silüeti arasındaki ilişki 
Ayvalık Kent Meydanı üzerinden ele alına-
caktır.

6 Bu bağlamda incelenen koruma amaçlı imar 
planları Safranbolu, Sille, Sivrihisar, Bergama, 
Safranbolu, Afyon, Odunpazarı, Kemeraltı, Ürgüp, 
Sivas vb.  

AMAÇ

Bu çalışmanın temel amacı, tarihî kentlerde 
turizmin yarattığı kullanıcı hareketliliğinin 
kent meydanı çeperinde yer alan tarihî ve 
yeni yapıların işlevine, cephelerine ve kent 
meydanı silüetine etkisini tespit etmektir. 
Tespit edilen veriler doğrultusunda turizm ile 
tarihî kent meydanına cephe veren yapıların 
işlevsel değişim, dönüşümleri ve cepheleri 
arasındaki ilişkinin çözümlenmesi amaçlan-
maktadır.

KAPSAM

Çalışma öncelikli olarak turizm, mimarlık ve 
kent meydanları arasındaki ilişkiye ilişkin li-
teratür araştırması ile başlamıştır ve turizmin 
kent meydanlarında yarattığı kullanıcı hare-
ketliliği, bu hareketliliğin etkileri araştırıl-
mıştır. Elde edilen tespitler doğrultusunda ve 
hipotezler bölümünde aktarılacak olan varsa-
yımların denenmesi için Ayvalık Kent Mey-
danı seçilmiştir. Çalışmada alan çalışmasının 
Ayvalık’ta yapılmasının nedenleri aşağıda 
yer almaktadır. 

•	 Türkiye’de önemli turizm kentlerinden 
biri olması7.

•	 Ayvalık için hazırlanan 2020-2024 Strate-
jik Planı’nda (Ayvalık Belediyesi, 2020: 
8-9, 20-21, 39, 83, 89-90, 91-106, 125) 

7 https://yigm.ktb.gov.tr/TR-201126/yillik-bultenler.
html
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turizme ve meydanın düzenlenmesine de-
taylı bir şekilde yer verilmiş olması.

•	 2017 yılında UNESCO Dünya Mirası Ge-
çici Listesine Endüstriyel Peyzaj alanında 
girmiş olması.

•	 Kültürel ve mimari çeşitliliği ile göze çar-
pan değerlere sahip olması.

•	 Kent meydanında eski ve yeni yapılan-
maya dair tartışmaya açık örneklerin yer 
alması.

•	 Meydandaki kullanıcı yoğunluğunun göz-
lenmiş olması8. 

Bu bağlamda Ayvalık Kent Meydanı çeper 
silüetini oluşturan yedi tarihî, yedi yeni yapı 
incelemeye alınmıştır. 

8 Bilgi 2010-2020 tarihleri arasında Haziran-
Ağustos aylarında yazar tarafından gerçekleştirilen 
gözlemlere dayanmaktadır. 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Mimarlık ve turizm karşılıklı etkileşim içe-
risindedir. Tarihi kentlerin dünyanın ortak 
somut ve soyut kültür mirası olarak kabul 
edilmesi kentlerdeki iç ve dış turizmi canlan-
dırmaktadır. Turizmin getirdiği kullanıcı ha-
reketliliği, meydan kullanımını ve dolayısıy-
la mimarlığı etkilerken mimarlık da turizmi 
etkilemektedir. Özellikle toplanma, buluşma, 
dağılma noktası olan tarihî kent meydanları 
bu hareketlilikten doğrudan etkilenmektedir. 
Bu çalışma kapsamında turizm ile mimarlık 
arasındaki ilişki kent meydanına cephe ve-
ren yapıların işlevleri, işlevsel değişimleri ve 
cepheleri üzerinden incelenmiştir. Alan çalış-
ması için Ayvalık Kent Meydanı seçilmiştir.  

Alan çalışması sırasında ele alınacak başlık-
lar ve işlem sırası Şekil 3’te şematik olarak 
aktarılmıştır. 
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Şekil 3. Alan Çalışması İşlem Sırası

Şekil 3’te verilen değerlendirme aşamaların-
dan biri olan turizmin meydana bakan yapı-
ların cephelerine etkisi Şekil 4’de yer alan 
başlıklar üzerinden değerlendirilmiştir. Bu 
başlıklar oluşturulurken Onat (Onat, 2020: 
6-65), Güngör (Güngör, 1972: 69-100) ve 
Ching (Ching, 2014: 320-370) tarafından 
yazılan kaynaklardan yararlanılmıştır. Onat 
kitabında mimari bir ürünü tasarlarken ana 
formun oluşturulma yöntemlerini geometrik 
açıdan değerlendirmektedir; fakat formun 
kendisini sadece geometrik ilkeler değil aynı 

zamanda imar planı kuralları, parselin boyut-
ları, formu ve diğer parseller ile olan ilişkisi, 
yapının işlev gereklilikleri, topografı verile-
ri de etkilemektedir (Onat, 2020: 2). Bu ne-
denle kütle/form başlığı altında bu başlıklar 
birlikte değerlendirmeye alınmıştır.   Cephe 
tasarımları ve düzenleri ise Güngör ve Ching 
tarafından hazırlanan kaynaklarda belirtilen 
tasarım ilkeleri bağlamında ele alınmıştır. 
Kent meydanı siluetini oluşturan yapıların 
her biri bir araya geldiğinde ortak bir bütünün 
parçalarına dönüşmektedir. 
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Şekil 4. Ayvalık Kent Meydanı Silüetini Oluşturan Yapıların Cephe İnceleme Başlıkları 
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ARAŞTIRMANIN KISITLARI 

Çalışma kapsamında, turizmin meydana ge-
tirdiği işlevlerin ve kullanıcı yoğunluğunun 
tarihî kent meydanlarındaki tarihî ve yeni ya-
pıların işlevlerine ve meydan çeper silüetine 
etkileri sorgulanmaktadır. Bu bağlamda alan 
çalışması tarihî kent meydanı çeperini tutan 
tarihî ve yeni yapılar ile sınırlandırılmıştır. 
Yapılar eski, yeni işlevleri üzerinden değer-
lendirilmiş ve meydan silüetine etkileri açı-
sından ele alınmıştır. Şekil 4’te yapıların silu-
etteki etkilerinin değerlendirilmesine yönelik 
ilkeler belirlenmiştir. 

ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ

Giriş bölümünde de belirtildiği üzere turizm, 
tarihî kentler, kent meydanları ve mimarlık 
arasında doğrudan ve/veya dolaylı bir ilişki 
söz konusudur. Özellikle turizmin kullanıcı 
yoğunluğuna getirdiği artış kent meydanı çe-
perlerinde yer alan yeni ve tarihî yapıların iş-
levlerine ve dolayısı ile cephelerine ve silüete 
etki etmektedir. Bu çalışma yapılan gözlem-
ler sonucunda turizmin kullanıcı yoğunluğu-
nu arttırdığı tespit edilen Ayvalık Kent Mey-
danı üzerine yoğunlaşmakta ve turizm, kent 

meydanı, kullanıcı yoğunluğu, kent meydanı 
bina işlevleri ve cepheleri, kent meydanı çe-
peri silüeti arasındaki ilişkiyi çözümlemeyi 
hedeflemektedir.

ARAŞTIRMA HİPOTEZİ

Araştırma giriş bölümünde aktarılan bilgiler-
le de desteklenen aşağıda yer alan maddelere 
dayanmaktadır.

•	 Turizm potansiyeli yüksek olan tarihî 
kentlerde turizm, kent meydanı kullanımı 
ve işlevini;

•	 Bu kullanım ve işlev, kent meydanı mima-
risini ve siluetini;

•	 Mimari ve silüet ise tekrardan turizmi et-
kilemektedir.

Çalışma “Turizmin kent meydanına getirdiği 
kullanıcı yoğunluğu, meydana cephe veren 
yapıların işlev ve silüetini etkilemektedir” hi-
potezi üzerine geliştirilmiştir. 

Şekil 5’te ise araştırmanın hipotezi şematik 
olarak aktarılmıştır ve hipotez Ayvalık Kent 
Meydanı’nda yapılan alan çalışması ile test 
edilmiştir.
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Şekil 5. “Turizmin Kent Meydanına Getirdiği Kullanıcı Yoğunluğu Dolaylı Olarak Meydan Yapı İşlev ve 
Biçimlerini Etkilemektedir” Hipotezinin Şematik Aktarımı

AYVALIK TARİHÎ KENTİ, TURİZM PO-
TANSİYELLERİ ve KENT MEYDANI

Ayvalık’ın ilk ne zaman kurulduğu, bir yer-
leşim yeri olarak kullanıldığı üzerine çe-
şitli varsayımlar mevcuttur (Bayraktar, 
2014: 1-11); fakat yapılan araştırmalar bize 
Ayvalık’ın modern anlamda bilinen ilk Yunan 
yerleşkesinin çekirdeği olduğunu göstermek-
tedir (Arıkan, 1988: 571-600; Çoparoğlu ve 
ve diğ., 2011: 65-69). Pitcher (Pitcher, 2019: 
260, 261, 263, 265, 266) tarafından yapılan 
araştırmalar ve haritalandırmalar (Pitcher ta-
rafından hazırlanan ve kitabında yer verdiği 
VII, VIII, X, XII, XIII numaralı haritalar)  in-
celendiğinde Ayvalık’ın Karasi Beyliği’nde, 
yaklaşık 1360 tarihlerinde ise Orhan Bey 
tarafından fethedilen topraklar içerisinde ve 

1413 tarihli Osmanlı toprakları arasında yer 
aldığı görülmektedir.  

1923 yılında Yunanistan ve Türkiye Cumhu-
riyeti arasında nüfusun göçe tabi tutulması 
ile Ayvalık’ta yaşayan Rumlar Yunanistan’a 
giderken Türkler Ayvalık’a gelmişlerdir. Mü-
badele döneminde yaşanan bu nüfus değişimi 
bize öncesinde bölgede çoğunlukla Rumların 
yaşadığını göstermektedir (Turan, 2008: VII). 

Ayvalık günümüzde Balıkesir iline bağlı 
bir sahil kasabasıdır. Ege Denizi’nde Edre-
mit Körfezi’ne paralel olan Ayvalık, Midilli 
Adası’nın karşısında yer almaktadır. Çevre-
sinde farklı boyutlarda toplam 22 ada olduğu 
bilinmektedir ve en büyüğü, kentin kuzey-
batısında yer alan Alibey (Cunda) Adası’dır. 
Doğusunda Kaz Dağları ve Madra Dağları 
yer almaktadır ve zeytinlikler ile çevrilidir. 
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Şekil 6. Ayvalık Kuşbakışı Görünüş9

Kent topografya ve denizin etkisi ile şekillen-
miştir. Şekil 6 ve 7’de görüldüğü üzere doğu-
sunda yer alan dağlara paralel kıyı şeridinde 

kuzeydoğu güneybatı yönünde yerleşen kent, 
büyümeye yine aynı doğrultuda devam et-
mektedir.9

9 Google Earth üzerinden 13.06.2021 tarihinde 
alınan görüntü.
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Şekil 7. Ayvalık Kent Biçimlenişi, Kent Meydanı ve Ana Ulaşım Aksları 10.

Ayvalık, 19. yüzyıldan itibaren zeytine dayalı 
endüstrinin etkisi ile önemli bir liman kenti 
olmuştur. Liman kenti olmasından kaynaklı 
hareketli bir kent olan Ayvalık’ta farklı yapı 
türlerine rastlanmaktadır. Kıyı şeridi endüstri 
ve ticari yapıların ağırlıkta olduğu bir aks ola-
rak çalışmaktadır. 10Şekil 7’de görüldüğü üze-
re kenti ikiye bölen Atatürk Bulvarı kuzeydo-
ğu-güneybatı yönünde boydan boya geçmek-
te ve ticaret, endüstri aksı ile doğuda yer alan 
kent dokusunu birbirinden ayırmaktadır. Kıyı 
şeridinin merkezinde “Kanelo” olarak anılan 
bölgede çoğunlukla yönetim ve ticari yapı-
lar yer alırken fabrika, zeytincilik, sabun ve 
diğer üretim alanları kuzey-güney aksı üze-

10 Çalışma Ayvalık Belediyesinden alınan Koruma 
Amaçlı İmar Planı üzerinde yazar tarafından 
gerçekleştirilmiştir. 

rinde yayılmıştır11. Bölgede kiliseler, camiler, 
konut yapıları, endüstri yapılarının baskınlığı 
söz konusudur. Kıyı şeridi, endüstri ve ticaret 
yapıları ile şekillenirken iç kısımlarda konut 
yapıları çoğunluktadır. Geleneksel mimaride 
Rumların ve Osmanlı Döneminin izleri okun-
maktadır. 

Ayvalık kenti aşağıdaki özelliklerinden kay-
naklı turizm potansiyeli yüksek bir kenttir. 

•	 Ege Denizi’ne kıyısı vardır.  

•	 Çevresi Kaz Dağları ile çevrilidir.

•	 Doğal peyzaj öğeleri nadir ve değerlidir.

•	 Zeytin arazileri, zeytincilik ve ilgili diğer 
faaliyetlerin yaygındır. 

11 https://whc.unesco.org/en/tentativelists/6243/  
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•	 Tarihte Rum ve Osmanlı yerleşim yeri 
olma özelliği taşımaktadır. 

•	 Liman şehridir.

•	 Zengin mimari dokusu vardır. 

Zeytincilik ile birlikte turizm kentin önemli 
geçim kaynaklarını oluşturmaktadır (Ayvalık 
Belediyesi, 2020: 8-9). 

Kentte kısa süreli plaj turizmi dışında, farklı 
dönemlere ait yapılar (konutlar, kiliseler, ca-
miler, endüstri yapıları…), doğal bitki örtüsü 
gibi farklı elemanlar turizmin her mevsim de-
vam etmesine neden olmaktadır.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı12 tarafından 
yayınlanan istatistikler incelendiğinde, Ayva-
lık’taki tesislere geliş oranları Türkiye’deki 
çoğu ilçeye göre daha yüksektir. 2000-2019 
yılları arasında Ayvalık, değerlendirmeye ka-
tılan yaklaşık 250 ilçe içerisinde ortalama 38. 
ilçe olarak karşımıza çıkmakta ve ortalama 
yıllık 165.747 yerli ve yabancı turist bölgeyi 
ziyaret etmektedir. 2000 yılından 2019 yılına 
kadar yerli ve yabancı turist sayısı yaklaşık 
olarak 2,5 kat artmıştır.   

Bu ivmenin devam ettirilmesi adına, Ayvalık 
2020-2024 Stratejik Planında stratejik alan-
lar, amaçlar ve faaliyetler başlığı altında yer 
alan Sürdürülebilir Turizm Çalışmaları için 
kent sınırları içerisinde yer alan tarihi, turistik 

12 https://yigm.ktb.gov.tr/TR-201126/yillik-bultenler.
html

ve kültürel potansiyele sahip öz kaynakların 
belirlenmesi; yerli ve yabancı turizmi destek-
lemek adına rehberlik sisteminin planlanarak 
geliştirilmesi; ilçenin termal turizm, kongre 
turizmi ve kültür turizmine uygun bir yapı-
ya dönüştürülmesi; konaklama ve beslenme 
ihtiyaçlarının iyileştirilmesi; turizm amaçlı 
yeni yaya ve araçlı ulaşım rotalarının oluştu-
rularak kullanıma açılması; gerekli işbirlikle-
rinin sağlanması olmak üzere altı temel hedef 
belirlenmiştir (Ayvalık Belediyesi, 2020: 91). 
Aynı stratejik plan kapsamında Cumhuriyet 
Meydanı’nın ilçenin sosyal kültürel yapısı-
na uygun bir biçimde yeniden düzenlenmesi, 
Meydan’da halkın ihtiyaçlarını karşılayacak 
uygun görülen kamusal alanlarda çocuk oyun 
grubu ve açık spor aletleri ve engelli parkı 
kurulması, meydanın otopark olarak kulla-
nımının engellenmesi, kenti temsil eden bir 
sembol anıtın meydana kazandırılması, sergi, 
mini konser vb. etkinliklerin düzenlenmesine 
uygun alan yaratılması, engelli kullanımına 
uygun çözümlerin geliştirilmesi maddeleri 
yer almaktadır (Ayvalık Belediyesi, 2020: 83, 
89, 90); fakat meydanın çevresinde yer alan 
yapılara ilişkin bir değerlendirme tespit edile-
memiştir. Cumhuriyet Meydanı Ayvalık Kent 
Meydanı’nı oluşturmaktadır. Ayvalık Kent 
Meydanı, kuzeydoğu güneybatı yönünde çiz-
gisel olarak ilerleyen kentin orta bölümünde 
denize paralel konumlanmıştır, tarihî ve yeni 
yapılar ile şekillenmektedir (Şekil 8).
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Şekil 8. Ayvalık Kent Meydanı Silüeti13.

Kentin ana ulaşım aksını kent meydanının 
da içerisinden geçen Atatürk Bulvarı oluş-
turmaktadır. Tarihi depolar, fabrikalar, konut 
yapıları (ticari yapıya dönüştürülmüş) ile bir-
likte yeni ticari, banka, yönetim yapılarının 
çevrelediği ve etkilediği kent meydanı aynı 
zamanda kıyı şeridinin büyüyerek kentin do-
ğusu ile etkileşime geçtiği alan olarak çalış-
maktadır. Atatürk Bulvarı ile bağlantılı doğu-
batı yönünde ilerleyen kılcal akslar aracılığı 
ile meydanın ticari işlevi kentin içine sızmak-
tadır (Şekil 9).13

Ayvalık Kenti ve Kent Meydanı geçmişten 
günümüze çeşitli değişimler geçirmiştir. Gü-

13 Fotoğraf yazarın fotoğraf arşivinden alınmıştır. 

nümüzde Ayvalık Kent Meydanı konaklama, 
restoran, kafeterya, iş hanı, banka binaları ile 
birlikte şekillenmektedir. Şekil 9’da görül-
düğü üzere meydanı batıdan güneye doğru 
saran yapılar sırası ile Kanelo Otel (A), Ay-
valık Belediyesi Hizmet Binası (B), Ayvalık 
Balıkçısı (C), Ayvalık Liman İşletmeleri (D), 
Orfanos Cafe (E), küçük büfe, işletmeler ve 
oturma alanları (F), Halkbank ve lojmanları 
(G), Fehmi Vural Pasajı (H), Kayalar Çarşısı 
(I), Tüfençioğlu Otel (J), Ayvalık Zabıta Bi-
nası (K), İş Bankası Binası (L), Odak Pasta-
nesi ve büfeler (M), Pasaj (N) yer almaktadır. 
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Şekil 9. Ayvalık Kent Meydanı İşlev Analizi. A. Kanelo Otel, B.Ayvalık Belediyesi, C. Ayvalık Balıkçısı, D. 
Ayvalık Liman İşletmeleri, E. Orfanos Cafe, F. Küçük/Büfe İşletmeleri Ve Oturma Alanları, G. Halkbank 
ve Lojmanları, H. Fehmi Vural Pasajı, I. Kayalar Çarşısı, J. Tüfençioğlu Otel, K. Ayvalık Zabıta Binası, L. 

İş Bankası Binası, M. Odak Pastanesi ve Büfeler, N. Pasaj 

Güçhan (Güçhan, 2008: 55-80) tarafından ya-
zılan makalede Müjdat Soylu arşivinden alı-
nan kartpostallarda 1923 yılından öncesinde 
Kanelo Otelin, kafeterya olduğu belirtilmek-
tedir. Otel yetkilileri ile yapılan görüşmelerde 
ise otelin kafeterya ve kahvehane işlevlerini 
üstlendiği bilgisi edinilmiştir14. Şekil 10’de 
görüldüğü üzere Kanelo’nun deniz ile birleş-
tiği noktada 1936 yılına kadar kullanılan bir 
telgraf ofisi yer almaktadır.  

14 27.01.2022 tarihinde yapılan görüşme. 

 Mağmumi Ayvalık gözlemlerine de yer ver-
diği kitabında (Mağmumi, 2001, 143); Ka-
nelo Otelin yer aldığı konumda Yeni Dünya, 
Olimpia ve Orfila restoranlarının olduğunu 
aktarmaktadır. Ayvalık Liman İşletmelerinin 
(Şekil 9) ise 1988 yılında sivil mimarlık ör-
neği olarak koruma altına alındığı tespit edil-
miştir15. Ne zaman inşa edildiğine dair bilgi 
edinilemese de 1960’lı yıllara ait kartpostal-
larda yapı tespit edilememektedir.  Müjdat 

15 Ayvalık Belediyesi 39 Ada 2 Parsel yapı dosyası 
evrakları. 
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Soylu arşivleri incelendiğinde Şekil 9’da F 
olarak işaretlenen küçük büfelerin yer aldığı 
bölgede bir tek katlı santral olduğu anlaşıl-
maktadır (Şekil 10); fakat bu yapılar günü-
müze kadar korunamamıştır (Güçhan, 2008: 
55-80). Kartpostallar üzerinden yapılan in-
celemelerde Rıhtım boyunda 1940’lı yıllarda 
itfaiye binasının olduğu görülmektedir (Şekil 
10). Meydanın güneyinin sabun ve zeytinya-
ğı fabrikası gibi endüstriyel yapılar ile doğu-
sunun ise bir veya iki katlı müstakil sıradan 
yapılar ile şekillendiği ve meydanın deniz 
cephesinin küçük balıkçı tekneleri ile dona-
tıldığı ifade edilmektedir (Güçhan, 2008: 55-

80). Şekil 9’da G ve H olarak belirtilen Halk-
bank binası, lojmanları ve Fehmi Vural Pasajı 
olan bölgede ise iki katlı bir konut binası ve 
otobüs istasyonu olduğu anlaşılmaktadır16. 
1970’li yılların öncesinde meydanda yer 
alan yapı yüksekliklerinin günümüzden daha 
az olduğu, meydanın yapılaşma ile daha az 
baskılandığı gözlemlenmektedir (Şekil 10). 
1920’li ve 1950’li yıllar arasında Cumhuriyet 
Meydanı’nın restoran, kafeterya, kamu bina-
ları, otobüs terminali, konutlar ve endüstriyel 
üretim yapıları ile çevrili olduğu görülmek-
tedir.

16Şekil 10. Sırası ile Ayvalık Telgraf Ofisi17, Santral Binası18, Ayvalık Meydanı 1940’lı Yıllar Tören Etkinliği 19, 
Rıhtım Boyu Eski Ayvalık 1960 Tarihleri Civarı20

16 Müjdat Soylu Arşivleri.
17 http://www.eskiturkiye.net/1473/ayvalik
18 Müjdat Soylu Arşivi. 
19 Müjdat Soylu Arşivi. 
20 h t t p : / / w w w . e s k i t u r k i y e .

n e t / 2 9 4 3 / a y v a l i k - c u m h u r i y e t - 
meydani-1960-civari#lg=0&slide=0
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BULGULAR

Bir üst başlıkta aktarıldığı üzere Ayvalık tarihî 
kent meydanı geçmişten günümüze çeşitli de-
ğişiklikler geçirmiştir ve kamu, kafeterya, res-
toran, konut yapılarının ağırlıkta olduğu mey-
dan zamanla ticari işlevin ağırlıkta olduğu ya-
pılarla çevrili bir meydana dönüşmüştür. Aynı 
süreç içerisinde Ayvalık kentinin turizm hare-
ketleri ve meydanın yerli ve yabancı turistler 
tarafından kullanımı artmıştır. Tarihî yapıların 
tümü veya zemin katları, günümüze yakın ta-
rihlerde tasarlanmış yapılar çoğunlukla ticari 
işlevlerle faaliyet göstermektedir. Konaklama 
ve banka yapıları da kent meydanının kimliği-
ne dahil olmaktadır. Yat turizminin başladığı 
nokta olan meydan hem kent halkının hem de 
yerli ve yabancı turistlerin kullanımına açık, 
ortak kullanımı destekleyen bir kimliğe sahip-
tir. 

Şekil 12’de kent meydanı siluetini oluşturan 
yapıların konumları, işlevleri, tescil durumla-
rı, yapım tarihleri üzerine fotoğraflar ile des-
teklenerek bir analiz gerçekleştirilmiştir. Kent 
meydanı rıhtım boyu (burun), meydan (Ata-
türk Bulvarı’nın batısı) ve Atatürk Bulvarı’nın 
doğusunu oluşturan ticari bölge olmak üzere üç 
bölgeye ayrılabilir. Kent meydanı ile birleşen 
rıhtım boyu (burun bölgesi) geçmişte (Güç-

han, N., 2008: 55-80) ve günümüzde benzer 
işlevlere sahiptir. Şekil 8, 10 ve 11 üzerinden 
değerlendirildiğinde aynı yapıların korunduğu 
ve yapılarda kesin değişikliklere gidilmediği 
görülmektedir. Müjdat Soylu arşivlerinde yer 
alan kartpostallarda 1923 yılı öncesine ait bir 
kartpostalda bugünkü Ayvalık Belediye Hiz-
met Binası’nın denize bakan cephesinde, üst 
katta ince uzun pencerelerin, zemin katta ise 
geniş açıklıkların olduğu görülmektedir; fakat 
günümüzdeki kullanımı ile birlikte kütle ko-
runsa bile pencere boyutlarında değişikliklere 
gidilmiştir (Güçhan, N., 2008: 55-80). 

Rıhtım boyunda sırası ile (denizden meyda-
na doğru) bir otel ve kafeterya (Kanelo) (41 
Ada), belediye binası (40/2 parsel), restoran 
(40/1 parsel), Ayvalık Liman Başkanlığı (39/2 
parsel), kafeterya (39/1 parsel) ve küçük işlet-
meler (38/1-2-3 parseller) yer almaktadır. Rıh-
tım boyu deniz ile yapılar arasındaki oturma 
yerlerinin kendine yer bulduğu yoğun bir aks 
olarak çalışmaktadır. Ve silüette aksın üstünü 
örten tenteler ile dikkat çekmektedir (Şekil 
11).  Kanelo olarak adlandırılan otel ve kafe-
terya rıhtım boyunun deniz ile birleştiği nok-
tada, denizin üzerinde çelik ayaklar üzerinde 
konumlanmıştır.
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Şekil 11. Ayvalık Kent Meydanı Rıhtım Boyu Yapı ve Tente İlişkisi 21

Atatürk Bulvarı ile deniz arasında kalan alan 
herhangi bir yapılaşmanın olmadığı, yeşillerle 
birlikte şekillenen açık, geniş bir meydandır ve 
rıhtım boyunda yer alan kafeterya, restoranlar 
bu bölgeyi beslemektedir. Aynı zamanda bahsi 
geçen açık alan toplanma, dağılma eylemleri-
nin gerçekleştiği ve yat turizmi için gelen ko-
nukların birleştiği alandır. Atatürk Bulvarı’nın 
doğusunda yer alan yapılar ve arada kalan açık 
alan ise yapıların kullanıcıları tarafından daha 
çok kullanılan alandır. Bu bölümdeki yapılar 
iş hanı, banka, otel gibi işlevlerdedir. Yapı-

lar ile Atatürk Bulvarı arasında kalan bölüm 
meydanın ve çeperde yer alan işlevlerin kentin 
doğusuna sızmasını sağlamaktadır. Yapılan in-
celemeler Atatürk Bulvarı’nın doğusunda ka-
lan alanda yeni yapılaşmanın yoğunlaştığını, 
1960’lı yıllarda bugün varlığını koruyan tarihî 
yapıların sadece silüete etki ettiğini, 1970’ler 
ile günümüzdeki İş Bankası binasının eklen-
diğini ve ilerleyen dönemlerde ise diğer pasaj 
ve konutların inşa edildiğini göstermektedir.21 

21 Fotoğraf yazarın fotoğraf arşivinden alınmıştır. 
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Şekil 12. Ayvalık Kent Meydanı Mimari Yapıların İncelenmesi22

Kent meydanı silüetinin karakteristik özelli-
ği eski ve farklı tarihlerde tasarlanmış yeni 
ilişkisidir. Tablo 1’de yapıların eski ve günü-
müzdeki halleri, tespit edilen yapım tarihleri 
ve işlevleri belirtilmiştir. Yapıların restoras-
yon çalışmaları özgün değerlerin korunması 
ilkesi ile gerçekleştirilmiş olup meydan silü-
etine geçmişte ve günümüzde benzer katkılar 
sunmaktadır. Yapıların kamu yapıları olarak 
kullanılması da özgün değerlerini korumada 
büyük bir etkendir. 40 Ada 2 Parselde yer 

alan Belediye Binası ve 185 Ada 2 Parsel-
de yer alan zabıta binası hariç kent meydanı 
çeperinde yer alan yapıların zemin kat kulla-
nımları ticari işlev ile şekillenmiştir. Yemek 
yeme, iş hanı ve konaklama birimlerinin ağır-
lıkta olduğu görülmektedir. 22

22 İncelemede yer alan renkli fotoğraflar yazarın 
fotoğraf arşivinden alınmıştır. Siyah-beyaz 
fotoğraflar ise Ayvalık Belediyesinden alınan 
envanter fişlerinden elde edilmiştir. Yapılan analiz 
Ayvalık Belediyesinden alınan Koruma Amaçlı 
İmar Planı üzerinde gerçekleştirilmiştir.  
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23 Yapılara ait siyah beyaz fotoğraflar Ayvalık  
Belediyesinden alınan envanter fişlerinden, renkli 
fotoğraflar yazarın kendi fotoğraf  arşivinden alın-
mıştır.

24 Ayvalık Belediyesi arşivlerinden alınan yapı en-
vanter fişlerinde yer alan fotoğraflar kullanılmıştır.

25 Fotoğraflar yazarın fotoğraf arşivinden alınmıştır.
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Kent meydanı siluetinde toplamda yedi tane 
tescilli, yedi tane günümüz tarihine yakın ta-
rihlerde inşa edilen yapı olduğu tespit edil-
miştir. Yöntem bölümünde verilen Şekil 4 
doğrultusunda yapıların biçimsel özellikleri 
ve silüet analizi gerçekleştirilmiştir. Tespit 
edilen biçimsel ögelerin turizmin getirdiği 
kullanıcı yoğunluğunun etkisi ile gelişen tica-
ret işlev yoğunluğu ile ilişkisi irdelenmiştir. 

Kütle/Form: Kütle/form başlığı altında bu baş-
lığa etki edecek olan biçim, imar planı ve parsel 
düzeni, işlevsel gereklilikler ve topografı veri-
leri alt başlıkları değerlendirilmiştir. Yapılarda 
kütleler saf halleri ile kullanılmıştır. Sadece 41 
adada yer alan Kanelo Otel yapısında iki farklı 
formun bir arada kullanıldığı görülmektedir. 
1950’li yıllardan sonra inşa edilen yapılar-
da imar planı ve parsel düzeni, parsel biçimi 
ve çekme mesafeleri formun belirlenmesinde 
ana etkenlerden biri olmuştur.  188/1, 187/20, 
187/18, 186/15, 606/8 ve 1929/1-2 parsellerde 
parsel düzeni ve çekme mesafelerinin etkileri 
doğrudan okunmaktadır. Meydanda doğu-batı 
aksında 200 metrelik bir güzergâhta ortalama 
10 metre, kuzey-güney aksında 275 metrelik 
bir güzergâhta ise ortalama 5 metrelik kot far-
kı mevcuttur26 ve kot farkının az olması zemin 
kat kullanımının doğrudan meydan ile ilişkili 
olmasını sağlamıştır. Zemin katlarda yer alan 
ticari birimler doğrudan meydana açılmakta-
dır. Meydandaki işlevsel değişim ve dönüşü-

26 Yükseklik farklılıkları Google Earth üzerinden 
alınan arazi kesitleri aracılığı ile hesaplanmıştır. 

mün ise ana kütlelerin biçimlenmesine bir et-
kisi tespit edilmemiştir. 

Cephe düzeni: Yapıların cephe düzenleri ek-
sen, hiyerarşi, simetri, datum, ritim, tekrar, 
dönüştürme, saydamlık/geçirimsizlik başlık-
ları altında incelenmiştir.  Yapılan incelemede 
tarihi yapıların kendi içerisinde simetrik, hi-
yerarşik, ritmik bir cephe düzeninin olduğu, 
pencere açıklıklarında tekrar ve ritim özelli-
ğinin kullanıldığı gözlemlenmektedir. Yeni 
inşa edilen yapıların ise her birinin kendine 
ait başka bir dili vardır. Pencere açıklıkların-
da ve balkon kullanımlarında tekrar ve ritim 
özellikleri baskınlık göstermektedir. Cephe-
lerde dikey simetri aksı kullanılmıştır. Ticaret 
işlevinin bahsedilen cephe düzenleri üzerinde 
bir etkisi tespit edilememiştir; fakat ticaret iş-
levi cephe tasarımlarında saydam ve geçirim-
siz yüzey oranlarını doğrudan etkilemiştir. 
Özellikle pasaj yapılarında saydamlık daha 
baskındır (Şekil 13, 15). Ticari görünürlüğü 
arttırmak üzere kullanılan tabelalar da silüe-
tin ana elemanlarından birine dönüşecek yo-
ğunluktadır (Şekil 13, 14).   

Kat yükseklikleri/sayıları: Kat yükseklikleri ve 
sayıları doğrudan imar kuralları ile ilişkilidir. 
1994 yılında hazırlanan Koruma Amaçlı İmar 
Planı plan notlarında yeni yapılacak yapılarda 
kat sayısının ikiyi geçemeyeceği, bodrum kat 
dahil üçü geçemeyeceği ve maksimum bina 
yüksekliğinin 6,50 metreyi geçemeyeceği be-
lirtilmiştir. Koruma Amaçlı İmar Planı Plan 
notlarında ise merkez alanına yönelik koşullar 
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içerisinde kat yüksekliklerine ilişkin ayrıca bir 
madde yer almamaktadır. Kent meydanında 
koruma amaçlı imar planı öncesinde inşa edi-
len yeni yapılar bu ilkeye uymamaktadır ve 
kay sayısı beşe kadar çıkan yapılar mevcuttur. 
Kat sayısının fazla olması yapıların ticari alan 
kullanımını da arttırmıştır. İş hanı ve konakla-
ma olarak kullanılan yeni yapılar kat yüksekli-
ği ve kat sayısı açısından meydan siluetine ve 
plan notlarına aykırıdır. 

Malzeme: Tarihî yapıların özgün cephe mal-
zemeleri günümüze kadar korunmuştur. Yeni 
inşa edilmiş betonarme yapılarda ise cepheler-
de gri tonlamalı boya uygulaması yapılmıştır. 
Pencere ve kapılarda plastik malzeme ağırlık-
lı çerçeve sistemleri tercih edilmiştir. Ticaret 
işlevinin de etkisi ile ticari görünürlüğü art-
tırmaya yönelik özellikle zemin katlarda cam 
malzeme kullanımı gözlemlenmektedir. 

Şekil 13. Ayvalık Kent Meydanı Deniz Yönü Silüeti (tabelasız)27 

Şekil 14. Ayvalık Kent Meydanı Deniz Yönü Silüeti (tabelalı) 28

Şekil 15. Ayvalık Kent Meydanı Deniz Yönü Silüeti, Cephelerde Cam Malzeme Kullanım Yoğunluğu29

27 Çizim, Ayvalık Belediyesi arşivlerinde yer alan 606 Ada 8 parsele ait dosyanın içerisinde yer alan silüet 
çizimine ve alanda yapılan tespit çalışmalarına dayandırılarak gerçekleştirilmiştir. 

28 Çizim, Ayvalık Belediyesi arşivlerinde yer alan 606 Ada 8 parsele ait dosyanın içerisinde yer alan silüet 
çizimine ve alanda yapılan tespit çalışmalarına dayandırılarak gerçekleştirilmiştir.

29 Çizim, Ayvalık Belediyesi arşivlerinde yer alan 606 Ada 8 parsele ait dosyanın içerisinde yer alan silüet 
çizimine ve alanda yapılan tespit çalışmalarına dayandırılarak gerçekleştirilmiştir.

Yapıların biçimsel ilişkilerini tespit etmek 
amaçlı Şekil 16 ve 17’de yapıların işlevleri, 

kütle/biçim ilişkileri, kat sayıları, saydam-ge-
çirimsiz yüzey oranları analiz edilmiştir. 

27 Çizim, Ayvalık Belediyesi arşivlerinde yer alan 
606 Ada 8 parsele ait dosyanın içerisinde yer 
alan silüet çizimine ve alanda yapılan tespit 
çalışmalarına dayandırılarak gerçekleştirilmiştir.

28 Çizim, Ayvalık Belediyesi arşivlerinde yer alan 
606 Ada 8 parsele ait dosyanın içerisinde yer 
alan silüet çizimine ve alanda yapılan tespit 
çalışmalarına dayandırılarak gerçekleştirilmiştir.

29 Çizim, Ayvalık Belediyesi arşivlerinde yer alan 
606 Ada 8 parsele ait dosyanın içerisinde yer 
alan silüet çizimine ve alanda yapılan tespit 
çalışmalarına dayandırılarak gerçekleştirilmiştir.
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Şekil 16. Ayvalık Kent Meydanı Silüetini Oluşturan Yapılara ait İncelemeler30

30 Şekilde yer verilen renkli fotoğraflar yazarın kendi arşivinden alınmıştır. Çizimler ise Ayvalık Belediye’si 
arşivinde ada parsellere ait dosyalardan edinilmiştir. 

30 Şekilde yer verilen renkli fotoğraflar yazarın 
kendi arşivinden alınmıştır. Çizimler ise Ayvalık 

Belediye’si arşivinde ada parsellere ait dosyalardan 
edinilmiştir.
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Şekil 17. Ayvalık Kent Meydanı Siluetini Oluşturan Yapılara ait İncelemeler31

31 Şekilde yer verilen renkli fotoğraflar yazarın kendi arşivinden alınmıştır. Çizimler ise Ayvalık Belediye’si 
arşivinde ada parsellere ait dosyalardan edinilmiştir. 

31 Şekilde yer verilen renkli fotoğraflar yazarın 
kendi arşivinden alınmıştır. Çizimler ise Ayvalık 

Belediye’si arşivinde ada parsellere ait dosyalardan 
edinilmiştir. 
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Yapılan araştırma sonucunda, Ayvalık Kent 
Meydanı’nda inşa edilmiş olan tarihî ve yeni 
yapılar ile turizm arasındaki ilişkiye dair aşa-
ğıdaki bulgular elde edilmiştir. 

•	 Turizm, turizmin getirdiği kullanıcı hare-
ketliliği meydan mimarisini doğrudan etki-
lememiştir; fakat turizmin ticari faaliyetle-
rin artmasına neden olması, ticari faaliyet-
lerin meydan ve çevresinde şekillenmesi, 
meydanın işlevini ve siluetini doğrudan 
etkilemiştir. 

•	 Silueti oluşturan yapılar tarihî kamu yapı-
ları, tarihi ticaret yapıları, yeni ticaret ya-
pıları ve yeni konaklama yapıları olmak 
üzere dört farklı başlık altında gruplanabi-
lir. Tarihî kamu yapıları hem özgün değeri-
ni korumakta hem de silüette baskın gelen 
tabela kirliliğine ortak olmamaktadır; fakat 
ticaret işlevi ile şekillenen tarihî ve yeni 
yapıların en temel ortak problemi tabela 
kullanımlarının yoğunluğudur. Yeni ticari 
yapılarda cam cephe kullanımı yaygınken 
tarihî ticaret yapılarında özellikle zemin 
katlarda cam malzeme kullanımı arttırıl-
mıştır. 

•	 Günümüz tarihine yakın tarihlerde inşa edi-
len yeni yapılar kamu yapısı, otel, iş hanı, 
kafeterya, banka ve lojman gibi işlevler 
için kullanılmaktadır. 

•	 Rıhtım boyu tarihî yapıların, meydan ve ar-
kası ise daha çok yeni yapıların hakimiye-

tindedir. Rıhtım boyu dışında kalan 185/2 
ve 186/18 parsellerde yer alan tarihî yapılar 
yeni yapılar arasında sıkışmış ve baskı al-
tındadır. 

•	 Hem tarihî hem de günümüz yapılarının 
çoğunlukla ticari işlevler için kullanılma-
sı, bölge kullanıcıları tarafından algılan-
maları adına tabela kullanımı yoğundur 
ve kent meydanı silüetini olumsuz yönde 
etkilemektedir. Ayrıca 1994 tarihli koruma 
amaçlı imar planında merkez alanına yö-
nelik koşullar içerisinde en az 2,20 metre 
yüksekliğinde tente kullanıma izin verilse 
de    rıhtım boyunda yer alan yapıların de-
niz ile arasında yer alan oturma alanlarının 
üst örtü sistemi de tarihî yapıların algılan-
masını engellemektedir. 

•	 Eski yapıların envanter fişlerinden alınan 
görselleri incelendiğinde özgün değerini 
koruduğu görülmektedir. 

•	 187/20, 186/15 ve 1929/1-2 parsellerde 
yer alan yapılar yükseklik açısından kent 
meydanı silüetine aykırıdır ve 1994 tarihli 
Koruma Amaçlı İmar Planı plan notları ile 
de uyuşmamaktadır. Yükseklikten kaynaklı 
baskınlık oluşturan bu yapıların bakımsız 
cepheleri meydan silüetini etkilemektedir. 
186/15 parselde yer alan yapının tescilli bir 
yapı ile bitişik nizamda konumlanması, ta-
rihi yapının baskılanmasına neden olmak-
tadır.  
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•	 Doluluk boşluk oranı üzerinden yapılan 
değerlendirmede ticari işlev ile kullanı-
lan yapıların pencere, kapı, açıklıklarının 
daha yoğun kullanıldığı görülmektedir.

SONUÇ

Çalışma kapsamında turizmin getirdiği kul-
lanıcı yoğunluğunun ve profilinin kent mey-
danı siluetine, tarihî ve yeni yapılara etkisi 
Ayvalık Kent Meydanı üzerinde yapılan in-
celemeler ile değerlendirilmiştir. 

Yapılan alan çalışması ve elde edilen bulgu-
lar Ayvalık Kent Meydanı’nda yer alan tarihî 
yapıların ticari veya kamu yapısı olarak kul-
lanıldığını ve kamu yapılarının özgünlüğü 
korunurken Kanelo Otel hariç ticari yapıların 
cephelerinin özgünlüğünün cam yüzeylerin 

arttırılması ve tabela kullanımları ile bozul-
duğu tespit edilmiştir. Yeni yapılar ise çoğun-
lukla ticaret ve konaklama amaçlı tasarlan-
mıştır. Turizmin etkisi ile ticari faaliyetlerin 
görünürlüğünün sağlanması için yoğun tabela 
kullanımı gözlemlenmiştir. Tabela kullanımı 
ve rıhtım boyunda yer alan tenteler kent mey-
danı silüetini olumsuz yönde etkilemektedir. 
Silüetin değerinin artması adına tabelaların 
kaldırılması ve ticari görünürlüğe ilişkin ye-
rel yönetimler tarafından yeni bir çalışmanın 
başlatılması gerekmektedir. 

Elde edilen sonuçlar doğrultusunda Şekil 5’te 
ortaya atılan hipotez, Şekil 18’de Ayvalık 
Alan Çalışması bağlamında yeniden ele alın-
mıştır

Şekil 18. Turizm, Kent Meydanı, İşlev ve Silüet Etki Döngüsü
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Kent meydanında yer alan tarihî ve yeni ya-
pıların çoğunluğu ticari işlevle kullanılmak-
tadır. İşletmelerin ticari kaygılarının karşılan-
ması açısından olumlu gözüken bu işlevlere, 
turistik ve kültürel işlevleri destekleyen, kent 
meydanının toplanma, dağılma mekânı olma 
özelliğini pekiştiren kültürel alışverişin sağ-
lanabileceği işlevlerin de eklenmesi meyda-
nın kullanımına olumlu yönde etkileyecektir.

Yeni yapılar arasında yer alan 187/20, 
186/15, 1929/1-2 parsellerde yer alan yapı-
ların yüksekliklerinin fazla olması, cephele-
rinin bakımsız olması, tarihi yapılar ile yakın 
konumda yer alması ve tarihi yapıları baskı 
altına alması kent silüetini olumsuz yönde 
etkilemektedir. Bu cephelerin yeniden düzen-
lenmesi, tasarlanması önerilmektedir.

Yukarıda bahsi geçen bulgular ve sonuçlar ile 
Ayvalık Kent Meydanı’nın kültürel aktarım, 
turizm meydanı olarak değerlendirilmesi; bu 
işleve uygun müze, sergi mekânları gibi ya-
pılar ve işlevler ile donatılması; silüeti bozan 
yapıların yeniden ele alınması, tasarlanması 
ve simgesel değeri yüksek tarihî yapıların 
değerinin ön plana çıkarılması ile meydanın 
daha kullanışlı hale, yerli ve yabancı turistler 
açısından çekim noktası haline geleceği dü-
şünülmektedir. Bu nedenlerle kent meydanı 
silueti üzerine ilgili yerel yönetimler tarafın-
dan yeni bir çalışmanın başlatılması öneril-
mektedir. Yapılacak olan bu çalışmada giriş 
bölümünde belirtilen ICOMOS, UNESCO ve 

diğer çalışmalarda elde edilen verilerin de-
ğerlendirilmesi ve bu değerler doğrultusunda 
Ayvalık Kent Meydanı’nın yeniden ele alın-
ması gerekmektedir.
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EXTENDED ABSTRACT

Intruduction: Historical cities are special places where society, culture, and history coexist 
to represent a civilization’s past, its development, and the sense of belonging to that society in 
harmony with various values such as environmental protection, utilitarianism, functionality, 
economy, and sustainability. Historical cities, which contain many different data, have tangible 
cultural heritage value and are the heritage of all the nations of the world. In Article 6 of the Con-
vention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, it is stated that 
historical cities will be accepted as a universal heritage that should be protected by the coopera-
tion of the whole international community (United Nations Educational, 1972: 1-14). Historic 
cities, which are part of the world cultural heritage, are increasingly becoming the focus of tou-
rism. The dynamic relationship between tourism, culture and historical cities directly affects the 
urban complex and buildings. It creates pressure especially in city centers (García-Hernández 
ve diğ., 2017: 1-19). Historical city centers are often the first place where tourists encounter 
the city. At the same time, it is a center that belongs to the people who live in the historical city. 
In short, historical city centers are constantly used by both tourists and locals, and they need 
to respond quickly to new needs. This situation causes the renewal and rehabilitation works in 
the city centers to be included in the priority list and the new buildings are mostly concentrated 
in the city centers. This dynamic relationship between tourism, architecture and historical and 
new buildings has been examined within the scope of this study. Aim: The aim of this study 
is to investigate the effects of tourism and user density, which can directly affect the structures 
located on the periphery of the historical city square, on the function and silhouette of historical 
and new buildings. Method: A field study was carried out to test the hypothesis. In the field 
study, the changes that the city center has undergone in the historical process, the functional 
changes of the buildings in the city center, today’s functions and facades are examined. In the 
examination of the facades, various sources were used and evaluated under the main headings 
of mass/form, facade layout, floor heights and materials. Findings and Results: The findings 
obtained as a result of the field study are as follows. Tourism and user density did not directly 
affect the square architecture. However, the fact that tourism caused an increase in commercial 
activities and the formation of commercial activities in and around the square directly affected 
the function and silhouette of the square. The buildings that make up the silhouette can be grou-
ped under four different headings: historical public buildings, historical commercial buildings, 
new commercial buildings and new accommodation buildings. Historical public buildings both 
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preserve their original value and do not participate in the signboard pollution that domina-
tes the silhouette. However, the most basic common problem of historical and new buildings 
shaped by the commercial function is the intensity of signboard usage. While the use of glass 
facades is common in new commercial buildings, the use of glass materials has been increased 
in historical commercial buildings, especially on the ground floors. The new buildings built 
recently are also used for functions such as public buildings, hotels, offices, cafeterias, banks 
and lodgings. While the quayside is under the dominance of historical buildings, the square and 
its back are mostly dominated by new buildings. The historical buildings on parcels 185/2 and 
186/18 outside the pier are stuck between the new structures and are under pressure. The use of 
signboard is intense in order for both historical and contemporary buildings to be used mostly 
for commercial functions and to be perceived by the users of the region, and it negatively af-
fects the silhouette of the city square. In addition, although the use of awnings with a height of 
at least 2.20 meters is allowed in the conditions for the central area in the Conservation Deve-
lopment Plan of 1994, the top cover system of the sitting areas between the structures along the 
quay and the sea also prevents the perception of historical buildings. The buildings in parcels 
187/20, 186/15 and 1929/1-2 are contrary to the silhouette of the city center in terms of height 
and do not comply with the plan notes of the Conservation Development Plan dated 1994. The 
neglected facades of these buildings, which dominate due to height, affect the silhouette of the 
square. The fact that the building, located on parcel 186/15, is located adjacent to a registered 
building, causes the historical building to be suppressed. In the evaluation made on duty cycle, 
it is seen that the windows, doors and openings of the buildings used with commercial functi-
ons are used more intensively. The findings show that tourism in Ayvalık city center primarily 
affects the historical and new buildings functionally, and the facades and silhouette resulting 
from the function is indirectly affected. For these reasons, it is recommended that a new study 
be started by the relevant local governments on the silhouette of the city center. In this study, 
the recommendations made by ICOMOS and UNESCO and the data obtained in other studies 
should ve evaluated and Ayvalık city center should be reconsidered in line with these values.  


