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Çanakkale bölgesi düz damlı ve kırma çatılı yapılar dağılım

Çanakkale kentinin yerleşim alanlarının 1. dönem dağılışı 1462-1500

Çanakkale kentinin yerleşim alanlarının 6. dönem dağılışı 1960-1980

Çanakkale kentinin yerleşim alanlarının 8. dönem dağılışı 1984-1990

Çanakkale kentinin yerleşime açılmış planlı alanları-2007

Kısa vadeli öneriler (yaklaşık 1 yıl)
1)Kat artışı, kitle işleme gibi plan tadilatlarının, yatay ve düşey yapı yoğunluğu artışı sağlaması ve mevcut riskli kentsel alanları
daha fazla risk altına sürüklemesi dolayısıyla, öncelikli olarak belediye meclisi tarafından uygulamadan kaldırılması, kentin
mevcut yerleşimlerinin hakcalık, sürdürülebilirlik, yaşanabilirlik, ulaşabilirlik, vb. gibi kavramlar ilke alınarak ve bütüncül bir
anlayışla ele alınıp planlaması çalışmalarına başlanması.
2)Kentin mevcut riskli alanları içinde veya civarında yer alan, kamu (belediye, özel idare, hazine vb.) ve yarı kamu (Terzi oğlu
vakfı, Sümerbank vb. ) mülklerinin, bina ve yapılaşma dışı (yeşil alan, açık spor alanları,nitelikli tarım alanları, vb. gibi)
kullanımlara ayrılması yönünde anlayış birlikteliği sağlanması, kentin bütüncül planlaması çerçevesinde bu alanların yeni
işlevlerinin belirlenmesi ve uygulamaya başlanması.
3)Sürdürülebilirlik, fiziki altyapı, yapılaşma riski, afetlere açıklık ve diğer sorunlar bakımından sorun taşıyan ve kentin yeni
gelişme ve planlama alanı içinde veya civarında yer alan henüz bina ve yapılaşması oluşmamış büyük (örneğin 1 hektardan
büyük) ölçekli tarlaların, arazilerin ve arsaların, bina ve yapılaşma dışı (yeşil alan, açık spor alanları, nitelikli tarım alanları, vb.
gibi) kullanımlara ayrılması yönünde anlayış birlikteliği sağlanması, kentin bütüncül planlaması çerçevesinde bu alanların yeni
işlevlerinin belirlenmesi ve uygulamaya başlanması.
4)1992 yılında kentsel gelişim alanı olarak belirlenen Karacaören Ovasının sulu tarım ve nitelikli tarım (I. – IV. Sınıf araziler)
alanlarının yapılaşması iptal edilmeli, bu tarlalarda tarım ve tarımsal amaçlı kullanım devam ettirilmeli ve bu yönde teşvik
edilmeli, gerektiğinde özel ve öncelikli uygulamalar (kent pazarlarında bu ürünlerin satışına öncelik verilmeli, ekolojik tarım
üretimdeki kolaylıklar kamu ve yönetimler eliyle sağlanmalı, ürün patenti ve sertifikası alınarak uluslararası marka haline
getirilmeli, vb.) için sosyal, kültürel ve ekonomik politikalar oluşturulmalıdır,
5)Kentin görev (misyon) ve hedefleri (vizyon) öncelikli olarak belirlenmeli, bu çerçevede mevcut yerleşim alanlarının ve gelişme
(alternatif) alanların işlevlendirilmeli ve planlanma yapılmalıdır,
6)Karar verme sürecinde; bilimsel verilerin yol göstericiliğinde, evrensel değerler ilke haline getirilerek, doğal, kültürel ve sosyal
değerlerin sürdürülebilirliği gözetilerek, tüm yönetim ve karar verme süreçlerinde yeni bir davranış şekli ve anlayışı
benimsenmeli ve bütün kesim ve taraflarda hakim kılınmalıdır,
7)Alternatif ve sürdürülebilir yerleşim alanlarının belirlenmesi çalışmaları yapılması kararı verilerek, bu yöndeki girişimlere ve
başlangıç çalışmalarına ivedilikle başlanmalıdır,
8)Tartışmalar sonucunda çıkacak eğilimlerin, sürecin ve sonuçların Kent Eylem Planı çalışmaları ile eşgüdümü sağlanmalı,
birleştirmek yerine ayrı ve özerk çalışma halinde devamı koordineli bir şekilde yürütülmelisinin koşulları oluşturulmalıdır,
9)Belirlenen eğilimlerin, kararların ve sonuçların yürütmesinden ve uygulanmasından görevli ve sorumlu kurumların
belirlenmesi yada oluşturulması (devamlılık ilkesinin sağlanmasına dikkat ederek),
10)Yürütülen çalışmaların süreci, aşamaları ve sonuçları ile ilgili bilgilere, kentlilerin aracısız ve kolayca ulaşabilmesinin yol ve
yöntemi belirlenmeli ve uygulamaya geçirilmelidir.

Orta vadeli öneriler (yaklaşık 5 yıl)
1)Ayrıntılı bir çalışma ile kentin bütün yer altı zemin durumu ile bina ve yapılarının mevcut durumu belirlenmeli, afetler başta
olmak üzere bütün risklere karşı dayanımları ve sağlamlıkları belirlenmeli, ön senaryolarla bu tür risklerin boyutları, maddi ve
manevi zararları tespit edilmelidir (2 yılı geçmemeli),
2)Varlığı korunması gereken yapılar güçlendirilmeli, diğer yapıların öncelikli riskli olanları hemen yıkılmalı, orta ve uzun
sürelerde riskli yapılara süre verilerek ekonomik sürelerini doldurmalarından sonra yıkılması sağlanmalı, bu tür bina ve
yapıların yeni alternatif alanlarda inşası teşvik edilmelidir,
3)Havza ölçeğinde gerçekleştirilecek kapsamlı bir araştırma ile fiziki ortam bileşenlerinin (yer şekli, iklim, toprak, su ve canlı)
durum tespiti ile taşıma kapasitelerinin belirlenmesi çalışmaları gerçekleştirilmelidir,
4)Belirlenen fiziki coğrafya özelliklerinden hareketle, alternatif yerleşim alanlarının belirlenmesi çalışmalarında, doğal, kültürel,
sosyal, toplumsal ve ekonomik değerler ile sürdürülebilirlik ve katılımcılık anlayışları ayrıntılı bir çalışma ile ortaya konulmalı,
farklı ilişki boyutlarıyla sentezlemeye gidilmeli ve planlama çalışmalarına altlık oluşturulmalıdır,
5)Her düzeydeki fiziki planların havza ölçeğinden hareketle, bölge, il, ilçe, kent, mahalle, semt ve sokak planlarına kadar
ayrıntılı çalışması yapılmalıdır,
6)Alternatif alanlar çekim ve cazibe merkezleri haline getirilmeli, kamuoyu bilgilendirilmesi ve bilinçlendirmesi, sosyo-psikolojik
hazırlık çalışmaları yapılarak, bölgenin alt yapı çalışmaları olan, yol, su, elektrik, kanalizasyon vb. gibi hizmetler tamamlanmalı,
yeni yönetim binaları, okullar, kültür ve spor binaları, sağlık ocakları, idari binalar, vb gibi kamu binaları öncelikle bu alanlara
inşa edilmelidir.
7)Mevcut kent alanlarının yeni işlevlerle revizyon planlaması yapılmalıdır,
8)Planlamaların her aşamasında kentlinin süreç ile ilgili bilgi alma ve müdahale etme koşulları hazırlanmalıdır,
9)Planlama çalışmaları ilgili bilim-sanat dallarının katılımı ile gerçekleştirilmelidir,
10)Planlama ve uygulama çalışmaları; kazanılmış “Evrensel” değerlerden, Anadolu’daki binlerce yılın deneyim ve birikimi olan,
kentler ve yerleşimlere yönelik “Tarihi ve Kültürel” değerlerden, bugünkü insanımızın “Sosyal ve Toplumsal” değerlerinden,
finansal-mali-fizibil-rantabil vb. gibi “Ekonomiye dair” değerlerden, ülkemizin ve tüm insanlığın da taraf olduğu uluslar arası
sözleşmeler, anlaşmalar, mevzuat ve hukuka ait değerlerden hareketle gerçekleştirilmelidir.
11)Planlamanın her türlü üst ve alt hedefleri ve projeleri için, tasarlayıcı, karar verici, uygulayıcı ve denetleyici
kurumlar/kuruluşlar ve süreçler belirlenmeli, zamansal iş program ve eylemler hazırlanmalı, yapılacak işlere ait bütçe
oluşturulmalı, bütçenin kaynağı ve oluşum biçimi belirlenmeli,
12)Tüm bu bilgiler yaygın iletişim araçlarıyla topluma duyurulmalıdır.

Uzun vadeli öneriler (5 yıldan fazla)
1)Kent Eylem Planı ile uyumlu plan uygulama programları ve dönemleri belirlenmeli ve
uygulanmalıdır,
2)5 yada 10 yıllık periyotlarla, tüm süreçler ve sonuçlar toplumsal katılımla masaya yatırılmalı,
yanlış ve doğrular belirlenerek, yeni döneme ait programlar yapılmalıdır.
3)Plan uygulama dönemlerinin tasarlama, uygulama ve denetleme birimleri şeffaf ve katılımcı
anlayışlarla yapılandırılmalı, planlama ve programların iç kontrol süreçleri oluşturulmalıdır,
4)Planlama ve uygulama aşamaları, süreci ve sonuçları belgelenmeli, yeni dönem
çalışmalarının geliştirilmesi için kullanılmalı, bilginin demokratik paylaşımı ilkesiyle tüm
insanlığın hizmetine ve kullanımına, anlaşılabilir ve ulaşılabilirliği kolay iletişim teknikleri ve
yöntemleriyle, bedelsiz olarak ve herhangi bir yarar/çıkar beklemeksizin sunulmalıdır.

