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Özet
Çevresel değerlerin ve doğal kaynakların anlaşılmasında ve karar alma süreçlerinde önemli bir rol oynayan
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS); bilim insanları, politikacılar ve birçok meslek grubu tarafından yaygın bir
şekilde kullanılmaktadır. Bununla birlikte doğal ve kültürel çevrede karşılaşılan sorunların giderek
karmaşıklaşmasıyla bu sorunların çözümlerinde kullanılan araçlar da yenilenmekte ve geliştirilmektedir.
Geodesign, coğrafya ve tasarım** süreçlerini bir araya getiren, geleceğe yönelik alternatif senaryoların
yenilikçi bir anlayışla üretilmesini kolaylaştıran çok disiplinli bir yaklaşımdır. Bu bağlamda Geodesign;
plancılar ve tasarımcılara karar alma süreçlerinde tüm paydaşlarla birlikte ortak çalışma ve karar alma imkanı
sağlamakta ve bu kararları hızlı bir şekilde sonuca ulaştırmaya yardımcı olmaktadır. Ian Mcharg’ın Design
with Nature (Doğa ile Tasarım) (1969) yaklaşımına dayanarak geliştirilen Geodesign, coğrafi bilimler ile
planlama ve tasarım süreçlerinin bir bütün olarak ele alınmasını sağlamaktadır. Peyzaj planlama
senaryolarının Geodesign yaklaşımı ile geliştirilmesi amacıyla, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj
Mimarlığı Bölümü’nde 2-9 Mayıs 2014 tarihinde Prof. Dr. Carl Steinitz’ ın (Harvard Graduate School of
Design) yönettiği “Peyzaj Planlamada Yeni Bir Yaklaşım: GEODESIGN” başlıklı bir çalıştay
düzenlenmiştir. Böylelikle Geodesign yaklaşımı ile peyzaj mimarlığı, kentsel tasarım, şehir ve bölge
planlama, coğrafya ve toprak bilimi gibi farklı meslek disiplinlerinden oluşan katılımcılarla birlikte peyzaj
planlama süreci deneyimlenmiştir. Ankara kenti metropolitanında yoğun kentsel gelişim baskısı altında olan,
kent yeşil alan sistemi içinde ekolojik yönden yüksek değeri olan İmrahor Vadisi ve çevresi çalışma alanı
olarak belirlenmiştir. Vadi aynı zamanda kent merkezine yakınlığı nedeniyle ekonomik yönden değerlidir.
Bu nedenle son beş yıl içinde yüksek yoğunluklu kentsel gelişimin etkisi altındadır. Alan, Ankara
metropolitan kenti için rüzgar koridoru özelliği taşımaktadır. Ayrıca Mogan ve Eymir Gölleri ile hidrolojik
açıdan bağlı olması ve flora-fauna çeşitliliğine sahip olması İmrahor Vadisi’nin çalışma alanı olarak
seçilmesinde etkili olmuştur. Bu kapsamda Prof. Dr. Carl Steinitz’ın başlangıçta peyzaj planlama süreci
olarak tanımladığı altı soru modeli ve bunlara ait süreçler (Steinitz 1995) Geodesign kapsamında incelenmiş,
İmrahor Vadisi ve çevresine yönelik senaryolar üretilmiştir. Geodesign’ın altı soru modeli ve süreçleri:
peyzajın nasıl tanımlandığı (mevcut durum modelleri), peyzajın nasıl işlediği (süreç modelleri), çalışma
peyzajdaki tüm süreç ve işlevlerin iyi işleyip işlemediği (değerlendirme modelleri), peyzajın nasıl
değiştirilmiş olabileceği (değişim modelleri), peyzajdaki değişime ne gibi farklılıkların neden olmuş
olabileceği (etki modelleri) ve peyzajın nasıl değiştirilmesi gerektiği (karar modelleri) sorularına yanıt
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aramaktadır (Steinitz 2012). Çalıştay süresince altı sorudan oluşan model ve süreçler üç tekerrürlü olarak
uygulanmıştır. Sürecin aynı sorular ve farklı sıralama ile tekrarlanması, Geodesign’ın geri beslenim ile
kendini onaylamasını ve gerekli noktalarda boşlukların doldurulmasını sağlamaktadır. Çalıştay kapsamında,
2023 yılına ait Başkent Ankara Nazım İmar Planı (1/25.000) ve çalışma alanını tanımlayan diğer veriler
kullanılarak ESRI® Türkiye uzmanları tarafından gerekli sayısal altlıklar üretmiştir. Bu altlıklar mekânsal
analizler ve senaryoların üretilmesinde kullanılmıştır. Senaryolar geliştirilirken çalıştay katılımcıları iki alt
gruba ayrılmışlar ve bir grup korumacı yaklaşımı diğer grup ise kentsel gelişimi gözeterek üçer senaryo
geliştirmişlerdir. Üretilen senaryolar ESRI® CityEngine modülü vasıtasıyla üç boyutlu alan modellerinin
üretilmesinde kullanılmıştır. Bu kapsamda 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı’nda ön görülen nüfus
değişimleri de dikkate alınarak öneri peyzaj planı üretilmiştir. Öneri peyzaj planı, 2023 Başkent Ankara
Nazım İmar Planı ile kıyaslanarak İmrahor Vadisi ve yakın çevresi açısından koruma ve kullanım
önerilerinde önemli farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. Geodesign, çok disiplinli ve katılımcı planlamatasarım süreçlerinin kısıtlı zamanda ve kısıtlı veri ile doğru sonuçlara ulaşmasını sağlayan önemli bir araçtır.
Bununla birlikte Geodesign; veri depolama, depolanmış veriler arasındaki mekânsal ilişkilerin doğru
kurulması ve bu verilerin karar verme aşamalarında kullanılmasında önemli rol üstlenmektedir. Farklı
meslek disiplinlerinden oluşan katılımcıların bilgi birikimlerinin doğru yöntemlerle sürece dahil edilmesiyle,
planlama-tasarım çalışmalarında deneyim ve bilgi etkin bir biçimde kullanılabilmektedir. Bu kapsamda
Geodesign, peyzaj planlama ve tasarım süreçlerinde yaygınlaştırılması gereken bir yaklaşım olarak öne
çıkmaktadır.
Anahtar kelimeler: Geodesign, peyzaj tasarımı, CBS, İmrahor Vadisi, katılımcı, peyzaj planlama.
Abstract
Geographic Information System (GIS), which plays considerable role in the decision-making process and
understanding environmental values and natural resources, is used by scientists, politicians and many
professional groups commonly. Nonetheless, encountered problems of natural and cultural environment are
getting more sophisticated and the tools that are used to solve these problems are renewed and developed.
Geodesign is a multidisciplinary approach which combines geography with design process and enable to
produce alternative scenarios for the future with an innovative approach. In this context, Geodesign; provides
to collaborative working and take a decision with all stakeholder and it helps to conclude them quickly.
Geodesign, which was developed according to Ian Mcharg’s “Design with Nature”(1969), provides
integration of geography with design.** In order to develop scenarios of landscape planning through
Geodesign approach, the workshop which is directed by Professor Dr. Carl Steinitz 's (Harvard Graduate
School of Design) "A New Approach to Landscape Planning: GEODESIGN” was held on 2-9 May 2014, in
Ankara University Faculty of Agriculture Department of Landscape Architecture, in this way, with
Geodesign approach, landscape planning process has been experienced with participants of different
disciplines such as landscape architecture, urban design, urban and regional planning, geography and earth
science. Imrahor Valley and the surrounding area, under the intense pressure of urban development in
Ankara metropolitan city, with ecologically high value in urban green area system, has been identified as the
study area. The valley is also economically valuable because of its proximity to the city center. Therefore,
for the last five years, it is under the influence of high density urban development. The area has wind
corridors feature for the city of Ankara metropolitan. Also, to be connected from a hydrological point of
view with Mogan and Eymir Lakes, to have a diversity of flora and fauna were effective Imrahor Valley 's
being chosen as a study area. In this context, six questions model and process (Steinitz 1995) which was
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defined as landscape planning in the beginning by Prof. Dr. Carl Steinitz were examined within the context
of Geodesign and the scenarios set about İmrahor valley and surroundings. Geodesing’s six questions model
and process seek an answer for the following questions: how the landscape is described (representation
models), how the landscape is operated (process models), is the landscape working well (evaluation models),
how the landscape is altered (change models), what differences are caused changes (impact models) and how
the landscape should be changed (decision models) (Steinitz 2012). These six question models and process
were repeated as three times during the workshop. The repetition of the process with same questions and
different order provides feedback to Geodesign and helps to restore in necessary points. During the
workshop, standard base maps about the study area which had been provided by ESRI® Turkey team and
Ankara 2023 Master Plan in a scale of 1/25.000 were used by workshop teams to create scenarios. With
those maps, all working groups have built decision models and space analyses to create future scenarios. In
order to create those scenarios, workshop group has decided based their decision on two main approaches.
While the first approach is keeping existing conservation plans, the second one is neglecting existing
conservation plans in the study area. Those scenarios has been used to show 3D spatial maps modeled by
ESRI® CityEngine module. In that respect, the workshop resulted in scenarios that show trajectory of
population growth in 2023. In the end of the workshop, scenarios created by multi-disciplinary participants
and Master plan 2023 were compared and it showed that there are differences between plans in terms of
conservation and spatial use. Geodesign is an important tool which allows multidisciplinary and participatory
planning and design processes to reach the right results with limited time and limited data. In addition,
Geodesign plays an important role in data storage, relating spatial relationship between the stored data and
using these data in decision-making stages. Experience and knowledge can be used in planning and design
approaches effectively by canalizing the knowledge of participants consisting of different disciplines to
process with sound methods. In that respect, Geodesign comes into prominence in landscape planning and
design processes as an approach to be prevalent.
Keywords: Geodesign, landscape design, GIS, İmrahor Valley, participatory, landscape planning.
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