
 EYLÜL 2 0 1 0

Kahramanmaraş’ın Geleceği

YOL HARİTASI

Kent İçinde Kent;
Kahramanmaraş & Germenicia





Kahramanmaraş Yol Haritası Çalışması, Kahramanmaraş Valiliği, Kahramanmaraş İl Özel İdaresi, Kahramanmaraş Belediyesi ve ÇEKÜL Vakfı işbirliği ile
Kentsel Strateji tarafından hazırlanmıştır.

Çalışma Ekibi: A. Faruk Göksu, Sıla Akalp

Eylül 2010





İÇERİK
 

GİRİŞ	 	 	 	 	 	 	 7

YÖNETİCİ	ÖZETİ	 	 	 	  9

A.NEDEN	YOL	HARİTASI	
 

 STRATEJİK	PLANLAMA,		 	 	 	 17
	 STRATEJİK	VİZYON	VE	YOL	HARİTALARI						  

B. KENT	YAKLAŞIMLARI	ve	KAVRAMLAR	
 

	 KENTSEL	AĞ	 		 	 	 	 19
	 KENTSEL	İTTİFAK	 	 	 	 19																				
	 KENTSEL	RÖNESANS	 	 	 	 20
	 KENTSEL	YAYILMA	 	 	 	 20
	 YENİDEN	YERLEŞME	 	 	 	 20
	 KENTTEN	KENTE	 	 	 	 21
	 ALTIN	ÜÇGEN	 	 	 	 	 21	
	 MEKANSAL	GELİŞİM	STRATEJİ	ÇERÇEVESİ	 22
	 AVRUPA	BÖLGELER	MECLİSİ	(AER)	 	 22
	 DENEYİM	TRANSFERİ;	10	TEMEL	DERS	 	 23

C.	KAHRAMANMARAŞ’	IN	ZENGİNLİĞİ	
 

 SAYILARLA	KAHRAMANMARAŞ	 	 	 27
	 KAHRAMANMARAŞ’IN	TARİHSEL	DEĞERLERİ	 29
	 6B	ANALİZİ	 	 	 	 	 32	
	 	 1-Birikim	 	 32	 	
	 	 2-Bereket	 	 34
	 	 3-Beceri	 	 35
	 	 4-Buluşma	 	 37
	 	 5-Bekleni	 	 38
	 	 6-Bakış	 	 	 39

D. ORTAK	VİZYONA	DOĞRU	
 

	 ÇALIŞTAYLAR	 	 	 	 43	 	 	 	
	 ORTAK	VİZYON	 	 	 	 44
	 STRATEJİK	VİZYON	 	 	 44
							 AMAÇ	 	 	 	 	 45

E.	STRATEJİK	HEDEFLER,	HEDEFLER	VE	EYLEM	ALANLARI	

 TEMALAR	VE	STRATEJİK	HEDEFLER	 	 	 	 	 49
	 	 Stratejik	Hedef	1.	Renklerin	‘Ekonomik	Değer’e	Dönüştürülmesi	 50											
	 	 Stratejik	Hedef	2.	Tarihi	ve	Kültürel	Mozaik	Yöneimi	 	 56
	 	 Stratejik	Hedef	3.	Anik	Kenten	Yeni	Yüzyıl	Kenine	Doğru	 62
	 	 Stratejik	Hedef	4.	Kentsel	ve	Bölgesel	Yeni	İifaklar	Kurulması	 68

F.	GELECEĞE	DOĞRU		4	STRATEJİK	ADIM	

	 RENGAHENK	YÖNETİMİ	 	 	 	 	 	 	 77
	 KENTSEL	İTTİFAKLAR	 	 	 	 	 	 	 78
	 KENT	İÇİNDE	KENT;	KAHRAMANMARAŞ	VE	GERMENICIA		 	 81	 	
	 KAHRAMANMARAŞ	MEKANSAL	GELİŞİM	STRATEJİ	ÇERÇEVESİ	 	 87

G.	PLAN,	PROGRAM	VE	PROJELER	

	 PLAN	 	 	 	 	 94	 	 	 	
	 PROGRAM	 	 	 	 94
	 PROJELER	 	 	 	 95

H.	ACİL	EYLEM	PLANI	(ACEP)	2010-2011	

	 ACİL	EYLEM	PLANI	2010-2011	 	 98
	 İZLEME	DEĞERLENDİRME	 	 99	
 

SONUÇ				 	 	 		 	 100





7

GİRİŞ

2500 yıllık geçmişe sahip olan Germenicia Antik Kentine ait mozaiklerin kent 
içinde bulunması, ‘kent içinde kent’ yaklaşımını gündeme getirmiştir. Antik 
kentin tarihsel değerleri ile yeni yüzyıl kentinin bilgi ve teknolojiye dayalı gelecek 
değerlerinin büyük buluşması bu yaklaşım ile kurgulanmalıdır. 

Günümüzde orta ölçekli kentler, ekonomik gelişimlerini güçlendirmek amacıyla 
bölgesel ve uluslararası ittifaklar kurarak kaynaklarını birleştirmelidirler. 
Kentsel ittifaklar; kentler ya da bölgeler arasında bilgi ve deneyim transferinin 
sağlanması, kaynakların entegre olarak kullanılması, değer artışı gibi olanaklar 
sağlamaktadır.

Çok merkezli ekonomik veya kültürel kentler ağ sistemleri ise, kentlerin 
birbirlerini tamamlayıcı fonksiyonlarını geliştirmektedir. 

Dönüşüm süreçlerinin başlangıcında olan orta ölçekli kentler, gelişmiş kentlere 
kıyasla daha avantajlı konumdadırlar. 

Kentsel gelişimin kontrolsüzce yayılmasının önlenmesi için ‘akıllı büyüme’ 
modelleri üretilmeli, kentlerde erişilebilirlik, karma kullanım, tarihi mirasın 
korunması gibi konular ön plana alınmalıdır. 

Kahramanmaraş kentinin geleceğinin şekillenmesinde bu kavramlara ek 
olarak; yaşama ve çalışma alanlarının birlikteliği, kamu ve özel sektörün birlikte 
çalışabilme kapasitesi, tarihi alanların korunması, kent kimliğinin güçlendirilmesi, 
kent merkezinin canlandırılması, alt merkezler sistemi kurgulanması, piyasa 
yatırımcıları ile eşgüdüm sağlanması ve yenileme yapılması gereken alanlara 
piyasa gücünün yönlendirilmesi konuları önem kazanmaktadır. 

Kentin bölgesel ölçekte ekonomik ve kültürel ağlar sistemine dahil olması ve 
güçlü bir kent kimliğine ulaşması ise daha güçlü bir kentsel yapı ve yeni bir 
mekansal gelişim çerçevesi ile mümkündür.

Bu amaçlarla, Kahramanmaraş Valiliği, Kahramanmaraş Belediyesi ve 
ÇEKÜL işbirliği içinde ‘Kahramanmaraş’ın Geleceği Yol Haritası’ çalışması 
başlatılmıştır. 

Yol Haritası; kentin fiziksel, sosyal ve ekonomik değişimi ve sürdürülebilir gelişimi 
için gelecek vizyonu tanımlanmakta, bu vizyona ulaşılması için belirlenen 
‘Stratejik Hedeleri’, kentin gelişimini yönlendirecek olan ‘Vizyon Projelerini’, 
kentteki yenileme ve yeniden üretimi canlandıracak olan ‘Tetikleyici Projeleri’, 
kentin sürdürülebilir gelişimini sağlamayı amaçlayan ‘Bütünleşme Projelerini’ ve 
tarihi ve kültürel mirası korumaya yönelik ‘Bellek Projelerini’ tanımlamaktadır.

Kent İçinde Kent; Kahramanmaraş ve Germenicia
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YÖNETİCİ ÖZETİ

Kahramanmaraş’ın geleceğini kurgulayan Yol Haritası, ‘Kent İçinde Kent’ 
yaklaşımı dikkate alınarak hazırlanmıştır. Germenicia Antik Kenti izlerinin kent 
içinde bulunması, eski ile yeni kentin buluşmasına sahne olacaktır. ‘Büyük 
Buluşma’ kentin yeniden yapılanması için yeni fırsatlar yaratacaktır.

Ayrıca, Kahramanmaraş’ın bölge içindeki stratejik konumu, bölgesel ve sınır 
ötesi kentler arasında çeşitli  ittifaklar kurmasını zorunlu kılmaktadır. Bu durum, 
hem kentsel hem de bölgesel potansiyelleri harekete geçirmek için, yeni bir 
yol haritasının geniş katılımlı bir ortamda hazırlanması gerekliliğini ortaya 
koymuştur.

Birinci Bölüm; Neden Yol Haritası?

Kentlerin neden ‘Yol Haritalarına’ 
ihtiyaçları olduğunun anlatıldığı 
ilk bölümde, kentlerin gelecekleri 
kurgulanırken ön plana çıkan;  
‘Stratejik Planlama’, ‘Stratejik 
Vizyon’  ve ‘Yol Haritası’ gibi 
kavramlar açıklanmaktadır.

İkinci Bölüm; Yeni Kent Yaklaşımları 
ve Kavramlar

Yenilikçi  kent modellerin anlatıldığı 
bölümde, ‘Kentsel Ağ’, ‘Kentsel 
Rönesans’, ‘Kentsel Yayılma’, 
‘Yeniden Yerleşme’, ‘Kentsel 
İttifak’, ‘Kentten Kente’ (C2C)  
ve  ‘Altın Üçgen’  gibi kavramlar 
açıklanmaktadır. Kahramanmaraş’ın 
kentsel dinamiklerine göre seçilmiş 
olan  yenilikçi yaklaşımların 
incelenmesiyle, kent  için ‘10 
Deneyim’ belirlenmiştir. 

Bunlar;

1. Bölgesel Bakış

2. Ulusal, Bölgesel ve 
Kentsel İttifaklar

3. Sektörel İttifaklar

4. Stratejik Vizyon

5. Vizyon  Projeleri

6. Yaşama ve Çalışma 
Birlikteliği

7. Mekansal Gelişim Strateji 
Çerçevesi

8. Kent İçinde Kent

9. İşbirliği/Yeni Ortaklıklar

10. Çeşitlilik Yönetimidir.

Üçüncü Bölüm; Kahramanmaraş’ın 
Zenginliği ve 6B Analizi

Kahramanmaraş’ın sahip olduğu 
değerler ve potansiyeller, 6B Analizi 
kapsamında;

1. Birikim

2. Bereket

3. Beceri

4. Buluşma

5. Beklenti

6. Bakış  başlıkları altında 
ele alınmaktadır. 

Kentin sahip olduğu tarihsel, 
kültürel, ekonomik ve sosyal Birikim, 
doğanın, toprağın ve suyun Bereketi,  
yatırımcıların, sanayicilerin ve yerel 
yönetimlerin Becerileri, kentin 
bölge ile ve diğer kentlerle Buluşma 
potansiyelleri, halkın, belediyenin  
ve yatırımcıların Beklentileri 
ve kentlerin mekansal ve sosyal 
sorunlarının çözülebilmesi için yerel 
yönetimlerin yeni bir Bakışa sahip 
olmaları ve yenilikçi yöntemler 
kullanmaları gerektiği konuları 
detaylandırılmaktadır.

Dördüncü Bölüm; Ortak Vizyona 
Doğru, Stratejik Vizyon

Kentteki tüm taraların 
beklentilerinin ortak bir vizyon 
çerçevesinde ele alınarak kent 
vizyonunun belirlenmesi önemlidir. 
Ortak vizyonun temeli olarak 
belirlenen ‘saklı değerler’in ortaya 
çıkarılması, ‘yönetimi’ ve ‘ekonomik 
değer’ e dönüştürülmesi, stratejik 
vizyonun da temel anahtar kelimeleri 
olmuştur.

Stratejik Vizyon

‘Saklı değerler’in, 
bölgenin bereketi 
ile ‘ekonomik 
değer’lere 
dönüşüm sürecini 
iyi yöneten 
lider kent: 
Kahramanmaraş’ 
olarak belirlenmiştir.
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Temalar

Stratejik Vizyona ulaşılması için 4 
tema belirlenmiştir. Bunlar;

-	 Ekonomik Değer 

-	 Kültürel Mozaik 

-	 Yeni Yüzyıl Kenti

-	 Kentsel İttifaktır.

Beşinci Bölüm; Stratejik Hedeler, 
Hedeler ve Eylem Alanları

Stratejik Hedeler, Hedeler ve  
Eylem Alanlarını içeren bu bölümde, 
4 Stratejik Hedef, 15 Hedef ve 45 
Eylem Alanı açıklanmaktadır.

Stratejik Hedeler

S.H. 1. Renklerin ‘Ekonomik Değer’e 
Dönüştürülmesi 

 S.H. 2.Tarihi ve Kültürel Mozaik 
Yönetimi

S.H. 3.  Antik Kentten Yeni Yüzyıl 
Kentine Doğru 

S.H. 4.  Kentsel ve Bölgesel Yeni 
İttifaklar Kurulması

Hedeler 

Stratejik Hedef 1. Renklerin ‘Ekonomik Değer’e Dönüştürülmesi 

Hedef 1. Yeni Yatırım Potansiyellerin Araştırılması 

Hedef 2. Yerel Ekonomiyi Geliştirme Programları Hazırlanması 

Hedef 3. Ekonomik İşbirlikleri ve İttifaklar Kurgulanması 

Hedef 4. Sektörler Arası Entegrasyon Sağlanması 

Stratejik Hedef 2. Tarihi ve Kültürel Mozaik Yönetimi 

Hedef 1. Mevcut Kültür ve Turizm Değerlerinin Korunması  

Hedef 2. Turizm Potansiyelinin Harekete Geçirilmesi 

Hedef 3. Turizm ve Kültür Bilincinin Geliştirilmesi 

Hedef 4. Turizm ve Kültür Kaynaklı Katma Değerin Artırılması 

Stratejik Hedef 3. Antik Kentten Yeni Yüzyıl Kentine Doğru 

Hedef 1. Tarihi Doku Koruma Yaklaşımların Belirlenmesi 

Hedef 2. Kentsel Gelişim Stratejilerinin Belirlenmesi 

Hedef 3. Mekansal Gelişim Strateji Çerçevesinin Oluşturulması 

Hedef 4. Afet Durumunu Dikkate Alan Yaklaşımlar Belirlenmesi 

Stratejik Hedef 4. Kentsel ve Bölgesel Yeni İttifaklar Kurulması 

Hedef 1.Kentsel İttifak Senaryolarının Geliştirilmesi 

Hedef 2.Kentsel Ağ Sistematiğinin Kurgulanması 

Hedef 3.Kent ve Kır  Bütünleşme Yaklaşımlarının Belirlenmesi 
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Altıncı Bölüm; Geleceğe Doğru  4 
Stratejik Adım

Kahramanmaraş’ın gelecek 
kurgusunda 4 stratejik adım ön 
plana çıkmaktadır. Bu adımlar;

1. Regahenk Yönetiminin 
Gerçekleştirilmesi

2. Kentsel İttifaklar 
Kurgulanması

3. Germenicia Yeniden 
Yerleşme Eylem Planının 
Hazırlanması

4. Mekansal Gelişim 
Strateji Çerçevesinin 
Tasarlanmasıdır.

1.Rengahenk Yönetimi 

 Kahramanmaraş’ın geçmiş, bugün 
ve gelecek değerlerini bir araya 
getiren ve bu değerleri yönetebilen 
bir stratejik iletişim yönetimi 
yaklaşımıdır. Kentin renklerle 
sembolleşen değerlerinin ahenk 
içinde yönetimi, gelecek ile ilgili 
önemli stratejiler üretilmesine 
yardımcı olacaktır. 

Kentin renklerle sembolleşen 
değerleri şu şekilde belirtilmiştir;

Kırmızı-Beyaz :  Kahraman 
Ünvanı, Türküler, Şehitler, 
Kahramanmaraş Futbol Takımı

Mavi: Ilıca termal kaplıcaları, 

Ekinözü İçmeleri, Yeşil Göz, Ali 
Kayası Termal, Sır Barajı, Menzelet 
Barajı, Kılavuzlu Barajı, Ayvalı 
Barajı, Berke Barajı ve Kartalkaya 
Barajı, Ceyhan Nehri, Aksu Nehri

Yeşil: Ahır Dağı, Yaylalar, 
Kahramanmaraş Ovası, Narlı 
Ovası, Göksun Ovası

Kırmızı: Maraş Biberi

Beyaz: Maraş Dövme Dondurması

Kırmızı-Siyah: Uğur Böcekleri

Kahverengi:  Kültür-Tarih-
Höyükler

Renk Mozaiği: Medusa Mozaikleri, 
Tekstil

2. Kentsel İttifaklar

  Günümüzde kentler, bölgesel ve 
uluslararası ittifaklar aracılığıyla 
kaynaklarını birleştirerek bilgi ve 
deneyim aktarımı yapmakta, böylece 
ortak değer artışı ile daha güçlü 
ekonomilere sahip olmaktadırlar. 
Kahramanmaraş’ın bölgesel, ulusal 
ve sınırlarötesi kentsel ittifaklar 
kurması, kentler arasındaki ekonomik 
ilişkilerin güçlenmesi, tarih, inanç 
ve kültür birlikteliğinin sağlanması 
ve turizmin gelişmesi gibi sonuçlar 
yaratacaktır.  

Kahramanmaraş, ekonomi, tarih, 
kültür ve turizm sektörlerine 
yönelik aşağıdaki kentsel ittifakları 
kurgulamalıdır;

Mozaik Kentler; Kahramanmaraş-
Medusa, Şanlıurfa-Halepli Bahçe, 
Gaziantep-Zeugma, Adana-Misis 
Mozaikleri ve Antakya

İnanç Kentleri; Kahramanmaraş, 
Antakya, Şanlıurfa, Mardin

Akdeniz Kentleri;Mersin, 
Kahramanmaraş, Hatay

Sınırötesi Kentler; Gaziantep, 
Kahramanmaraş, Kilis, Antakya, 
Halep, Şam

Bölge Kentleri; Kahramanmaraş, 
Gaziantep, Adıyaman, Osmaniye, 
Adana, Hatay

Milli Mücadele Kentleri; 
Kahramanmaraş, Gaziantep, 
Şanlıurfa

Roma Kentleri;    Kahramanmaraş, 
Gaziantep, Mardin, Adıyaman

3. Germenicia Yeniden Yerleşme 
Eylem Planı

 Kahramanmaraş kent merkezi içinde, 
2500 yıllık Germenicia antik kentine 
ait kalıntıların ortaya çıkması, kentin 
geleceğini yönlendirebilecek çok 
önemli bir fırsattır. Bu nedenle kentin 
geleceği kurgulanırken, ‘Kent İçinde 
Kent’ yaklaşımı benimsenmelidir. 
Germenicia Antik Kentinin geleceğine 
ilişkin müdahaleler ise, ‘Germenicia 
Yeniden Yerleşme Eylem Planı’ 
kapsamında tasarlanmalıdır. Eylem 
planının hazırlanmasına ilişkin öneri 
stratejiler, senaryolar ve yaklaşımlar 
bu bölümde aktarılmaktadır.

4. Mekansal Gelişim Strateji 
Çerçevesi

Kentin gelişim dinamiklerine göre 
belirlenen yeni mekansal kurgu; 
gelişimin yönü ve niteliği, yatırım ve 
fırsat alanları, korunması gereken 
alanlar, gelişim aksları, özel nitelikli 
alanlar ve proje alanları çerçevesinde 
ele alınmaktadır.

Kente müdahale stratejileri;

-	 Altın Üçgen Stratejisi

-	 Merkez Kademelenme 
Stratejisi

-	 Mavi-Yeşil Stratejisi

-	 Koruma Stratejisi

-	 Bütünleşme Stratejisi olarak 
belirlenmiştir.
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Yedinci Bölüm; Plan, Program ve 
Projeler

Bu bölümde, somut plan, program ve 
projeler önerilmektedir.

Planlar

1. Germenicia Yeniden Yerleşme 
Eylem Planı

2. Rengahenk Yönetim Planı

3. Kentsel İttifaklar Vizyon Planı

-	 Mozaik Kentler 

-	 İnanç Kentleri 

-	 Akdeniz Kentleri

-	 Sınırötesi Kentler

-	 Bölge Kentler

-	 Milli Mücadele Kentleri

-	 Roma Kentleri

Programlar

1. Yerel Kapasite Geliştirme 
Programları 

2. Sosyal Kapasite Geliştirme 
Programları

Projeler

1. Vizyon Projeleri

-	 Kent içinde Kent; Germenicia

-	 Altın Üçgen

-	 Mavi-Yeşil Buluşması 

-	 Kültür-İnanç-Turizm Yolu 

2. Tetikleyici Projeler 

-	 Eski Sanayi Alanı Dönüşüm Projesi

-	 Tarihi Kapalıçarşı Canlandırma Projesi

-	 Atatürk, Trabzon ve Azerbaycan Caddeleri Cephe Düzenleme Projesi

-	 Kent Meydanı ve Kültür Park Projesi

-	 Toptancılar Sitesi Dönüşüm Projesi

-	 Odun Ambarları Dönüşüm Projesi

3. Bütünleşme Projeleri

-	 Doğu ve Batı Bölgelerinin Entegrasyonu

-	 Batı Aksında Alt Merkez Kademelenmesi

-	 Batı Çevre Yolu Kenarının Düzenlenmesi

-	 Yaya ve Bisiklet Yolları Geliştirme Projesi

4. Bellek Projeleri 

-	 Sütçü İmam Kahramanlık Müzesi Projesi

-	 Kent Müzesi Projesi

-	 Sivil Mimarlık Örneklerinin Korunması Projesi

-	 Eski Sümerbank Tekstil Fabrikası Açık Müze Projesi

Sekizinci Bölüm; Acil Eylem Planı 
(ACEP)

Son bölümde, ilk aşamada ele 
alınması gereken 5 önemli eylem 
konusu belirlenerek, projelerin elde 
edilme süreleri, sonuç ürünler, proje 
liderleri, kurumlar arası işbirlikleri 
tanımlanmıştır. 

Acil Eylem Planı kapsamında 
belirlenen 5 Eylem şunlardır;

1. Kentsel İttifak Vizyon Planı

2. Eski Sanayi Dönüşümü Fikir 
Projesi Çalıştayı

3. Germenicia Antik Kenti 
Yeniden Yerleşme Eylem Planı

4. Ulaşım Master Planı

5. Kentsel Tasarım Rehberleri

Sonuç olarak, Kahramanmaraş’ın 
geleceği için kapsamlı bir Yol Haritası 
niteliğindeki çalışma; belirlenen 
vizyon, stratejik hedeler, hedeler 
ve eylem alanlarının geniş katılımlı 
ortamlarda tartışılarak tüm taralarca 
benimsenmesini, kısa, orta ve uzun 
vadeli iş programlarının ortaya 
konulmasını amaçlamaktadır.



NEDEN YOL HARİTASIA
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STRATEJİK PLANLAMA, STRATEJİK 
VİZYON VE YOL HARİTALARI

Stratejik Planlama
Kentler için hazırlanan Stratejik 
Planlar, bir bölgenin içinde 
bulunduğu durum ile ulaşılması 
arzu edilen durum arasındaki yolu 
tarif etmekte, bu gelişime yönelik 
amaçları, hedeleri ve yöntemleri 
ortaya koymaktadır.

Stratejik planlama yaklaşımı, 
kentlerde bütüncül ve ortak hedelere 
ulaşılmasını amaçlamaktadır. Bu 
nedenle, öncelikli alanlar ve sektörler 
belirlenerek, doğru zamanlama ile 
çözüme yönelik hareket edilebilme 
kabiliyeti geliştirilmelidir.

Stratejik Vizyon
Kentlerin mevcut dinamiklerine 
dayalı gelişimlerinin ötesine 
geçilmesi amacıyla Stratejik Vizyon 
kararları üretilmelidir. 

Belirli bir zaman aralığı içinde 
gerçekleştirilmesi hedelenen 
amaç, temel değerler, ilkeler  ve 
stratejik hedelerin belirlenmesiyle 
oluşturulan Stratejik Vizyon, 
taraların kısa dönemli bireysel 
beklentilerini ve isteklerini de 
dikkate alarak, piyasa gerçekliklerini 
yansıtmalıdır.

Yol Haritaları
Stratejik planlama yaklaşımı ile hazırlanan yol haritalarında “neredeyiz”, 
“nerede olmak istiyoruz”, “belirlenen yere nasıl ulaşırız” gibi temel soruların 
yanıtları aranmaktadır.

Kentlerin geleceklerinin kurgulanmasında Yol Haritaları’nın önemi artmaktadır. 
Yol Haritası sistematiği, halkın planlamadaki karar süreçlerine katılma 
yöntemlerinin belirlenmesini zorunlu kılarken, halkın yaşam alanlarının yeniden 
tasarlanmasında söz sahibi olmasını da beraberinde getirmektedir. 

Bu nedenle, ortak değerlerin bir vizyon etrafında ele alınması ve ortaya konulan 
stratejik hedelerin taralarca benimsenmesi, stratejik iletişim yönetiminin 
doğru yapılması gerekmektedir.

Bu yeni planlama ve yönetim anlayışı çerçevesinde;

-	 İnsan ve vizyon odaklı kentsel gelişme, 

-	 Kentsel, kurumsal ve kültürel dönüşüm, 

-	 Yerel ekonominin canlandırılması, 

-	 Çevre ve kültür değerlerinin korunması, 

-	 Planlama ve altyapı ilişki sistemi,

-	 Kamu ve yerel yönetimlerle, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin 
işbirliği, 

-	 Eşitlik fırsatlarının yaratılması, 

-	 Disiplinlerarası çalışma ortamlarının sağlanması, 

-	 Proje yönetimi gibi konular, yol haritalarının hazırlanmasında önem 
kazanacaktır.
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İçsel ve Dışsal Değerlendirmeler
Misyonumuzu izlerken 

kapasitemizi ne(ler) etkiler?

Misyon ve Yönlendirici İlkeler
Amacımız ne?

Değerlerimiz ne?

Vizyon

Kendimizi ne yapmaya adadık?

Stratejik Yönler

Nereye gidiyoruz?

Sonuçlar

Neyi başarmak istiyoruz?

Ürünler

Neyi başarmak istiyoruz?

Stratejiler

Sonuçları nasıl başaracağız?

Eylemler

Ürünleri nasıl başaracağız?

Performans Ölçümü

Başarılı olduğumuzu nasıl biliyoruz

İzleme ve Takip

Performansı nasıl ölçüyoruz?

Neredeyiz?

Nerede olmak istiyoruz?

Nasıl varmak istiyoruz?

Gelişmimizi nasıl 
ölçüyoruz?

-Çevresel Analiz

-Yerel ve Bölgesel Analiz
-Sorunlar ve Fırsatlar Analizi

-Misyon ve yönlendirici ilkelerin gözden 
geçirilmesi

-İstenilen sonuçların ve stratejik konuların 
geniş ifadesi
-Kurumsal plan

-Yerel ve bölgesel sorunlara işaret etme
-Kurumsal plan

-Uygulama planı için (yıllık)

-Sonuçlara ulaşmak için

-Önerilen sonuçları üretmek için

-Kurumsal plandaki sonuçlarla ilgili

-Rapor (yıllık)

-Kurumsal Plan

-Topluluk Planı

Kaynak: http://svc54.wic904d.server-web.com/images/plan_and_deliver/diagram_planning.jpg,  Queensland Goverment, Department of Infrastructure and Planning



KENT YAKLAŞIMLARI 
VE KAVRAMLAR B
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KENTSEL AĞ // 
Urban Network

Kentler arasındaki dengesiz 
kalkınmayı ortadan kaldırmak 
ve özellikle orta ölçekli kentlerin 
ekonomilerini kurtarmak amacıyla, 
kentlerin bölgesel ve uluslararası 
ittifaklar kurma, kaynaklarını 
birleştirme, birbirlerini tamamlayıcı 
fonksiyonları geliştirme, bu olanak ve 
hizmetleri paylaşmaları yaklaşımıdır. 

-	 Çok merkezli ağlar

-	 Uzmanlaşmış kentler ağı

-	 Kamu projelerinin benzer 
kentler arasında dağılımı

-	 Esnek mal ve hizmet değişimi

-	 Ekonomik veya kültürel kentler 
ağı

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

-	  Profillerini güçlendirerek 
rekabet üstünlüklerini artırmak 
için birlikte bağlanmış ortak 
çıkarları (ekonomik ve /veya 
kültürel) paylaşan kentler ağı 
gibidir.

KENTSEL 
İTTİFAK //         
Urban Alliance   

Kentsel sorunların çözülmesi ve 
kentlerin yenilenmesi amacıyla 
kentler ya da kuruluşlar arasında 
kurulan ittifaklardır. Bu çerçevede, 
kentteki kurum ve kuruluşlar, 
kanunlar, politikalar ve programlar 
değiştirilir. 

Finansal kaynak olarak kamu ve 
özel sektör finans kuruluşları ya 
da Dünya Bankası gibi uluslararası 
organizasyonlardan destek 
sağlanmaktadır. 

Aktörler arasında roller ve ilişkiler 
geliştirilirken en önemli konu, halk 
katılımının sağlanmasıdır. 

1999 yılında UN-HABİTAT ve Dünya 
Bankası tarafından kurulan Kentsel 
İttifak (Cities Alliance), temel olarak 
‘Gecekondusuz Kentler’ vizyonunu 
gerçekleştirmek için çalışmalar 
yapmaktadır. İttifakın iki temel amacı 
bulunmaktadır. Bunlar;

-	 Yerel paydaşların katılımı ile 
kent için ‘vizyon’ çalışmaları 
yapmak, ekonomik başarıyı 
artırmak için yatırım ve eylem 
planları hazırlamak ve kentsel 
gelişim stratejileri üretmek,

-	 Kentsel ve ülkesel ölçekteki 
gecekondu alanlarını 
iyileştirmek, yaşam kalitesini 
artırmak, 2020 yılına kadar 100 
milyon gecekondunun yaşam 
koşullarını iyileştirmektir.
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KENTSEL RÖNESANS // Urban Renaissance

Sürdürülebilir gelişim kavramı, kentlerin geleceklerinin nasıl kurgulanması 
gerektiğine dair birçok akımı kapsamaktadır. ‘Kentsel Rönesans’, yaşam 
kalitesinin artırılması için şehir merkezlerindeki yaşamın ve topluluk olma 
bilincinin geliştirilmesi yaklaşımıdır. 

Yaşam kalitesi; kaliteli konut alanlarının ve sosyal ilişkilerin sağlanabildiği, 
kullanışlı kamusal alanların yaratılması yoluyla artırılmaktadır. Yüksek 
yoğunluklu konut alanlarının, toplu taşım sistemleri ile güçlendirilmiş odakların 
etrafında yer aldığı, böylece enerji ve doğal kaynakların tüketiminin minimuma 
indirildiği, bütüncül bir yaklaşımdır. 

Ayrıca, kent içindeki kullanılmayan sanayi alanlarında kentsel gelişim 
desteklenmekte, böylece kenti çevreleyen doğal alanlar korunmaktadır.

Temel kriterler şunlardır;

-	 Kentin tarihi alanları ile güçlü bağlantılar kurulması,

-	 Mimaride ve kamusal alanlarda tasarım kalitesine ulaşılması,

-	 Kent merkezlerinde çeşitlilik sağlanması,

-	 Gece-gündüz yaşayan kent merkezleri oluşturulması,

-	 Sosyal konut, ödenebilir konut üretilmesi,

-	 Kent kimliğinin güçlendirilmesi,

-	 Eğitim fırsatlarının artırılması,

-	 Piyasa ile eşgüdüm ve yönlendirme sağlanması,

-	 Yatırımlar için çekici bir çevre yaratılması,

-	 Kent içindeki sanayi alanlarının dönüşümüdür.

KENTSEL 
YAYILMA //     
Urban Sprawl

Düşük yoğunluklu kentsel gelişiminin 
kontrol altına alınamaması nedeniyle 
doğal alanlar hızla yok olmaktadır. 

Düşük yoğunluklu kentsel gelişmenin 
neden olduğu başlıca sorunlar;

-	 Yaşama ve çalışma alanları 
arasındaki mesafenin 
artması sonucu enerji 
tüketiminin artması,

-	 Yüksek oranda araç 
bağımlılığına neden olması,

-	 Kentsel altyapı maliyetlerinin 
artması olarak tanımlanabilir.

Kentsel alanın kontrolsüzce 
yayılması ve mesafelerin  artması, 
çevresel ve sosyal problemlere yol 
açmaktadır. Kentsel yayılmanın 
olduğu çevrelerde kişilerin ürettikleri 
kirlilik oranı da yüksektir. 

YENİDEN 
YERLEŞME //  
Urban Resettlement

Yeniden yerleşme, yaşayan halkın 
barınma haklarının korunması ve 
sürdürülebilir mekansal gelişim 
kriterlerine göre oluşturulan, daha 
iyi yaşam koşullarına sahip olan 
konut alanlarına yerleşmelerinin 
sağlanmasıdır. 

Yeniden yerleşme sürecinin politika 
üretme, planlama, tasarım ve 
uygulama aşamalarına sosyal 
grupların katılımının sağlanması 
gerekmektedir. Çünkü sosyal 
(gönüllü) gruplar ya da kamu 
temsilcileri, halkın görüşlerini ve 
tercihlerini temsil etmektedir.

Yeniden Yerleşme sürecinde halk ile 
uzlaşma sağlanmalı, eskisinden daha 
sağlıklı bir yaşam çevresi sunulmalı, 
taşınılan alanda yeni iş olanakları 
sunulmalıdır.
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 KENTTEN KENTE // City to City (C2C)

Kentlerin ekonomik gelişimlerini sağlamak ve yarışabilirliklerini artırmak 
amacıyla çalışmaya başlayan City to City (C2C), Avrupa’daki kurumlar arası 
işbirliği ağı olarak tanımlanabilir. 

Organizasyonun hedefi;  Avrupa Birliği’ne üye ülkeler, bölgeler ve kurumlar 
arasında ortak çalışma becerisinin artırılmasıdır.

Çalışanların bilgi, beceri ve deneyimlerinin artırılması yoluyla değerlerinin de 
artırılmasını amaçlamaktadır (insan kaynağının geliştirilmesi gibi).  Ayrıca, 
ekonomik kaynaklı göçler konusunda stratejiler üretmektedirler. 

C2C’nin strateji çalışmaları şu konuları kapsamaktadır;

-	 İnsan kaynağının geliştirilmesi konusunda üye ülkeler arasında birlikte 
çalışma, ortaklık, bilgi ve deneyim transferi çalışmaları yapmak,

-	 Yerel ve bölgesel düzeyde Avrupa Birliği programlarını ve önceliklerini 
takip etmek,

-	 Yerel ve bölgesel ölçekte yönetişim ve politika planlaması yapmak,

-	 Ortaklıklar yaratmak, proje üretmek ve kaynak bulmak konularında yerel 
ve bölgesel ölçekli kurumları desteklemek.

ALTIN ÜÇGEN // Golden Triangle

Ekonomik, ekolojik ve sosyal değerlerin ortak fayda için işbirlikleri yapılarak 
korunduğu ve geliştirildiği bölgeler ya da kentsel alanlar altın üçgen olarak 
adlandırılmaktadır.

Bölgesel Altın Üçgenler: Benzer niteliklere sahip olan kentlerin bölge düzeyinde 
oluşturdukları, özellikle turizm ve kültürün canlandırılması yoluyla ekonomik 
değer yaratılan ekonomik ve kültürel işbirliği alanlarıdır. 

Kentsel Altın Üçgenler: Gayrimenkul sektörünün canlı olduğu, yoğun kentsel 
gelişime sahip, ekonomik katma değer üreten ve bu değeri kent ile paylaşan, 
sosyal ve kültürel alanları ile bölgeye ve kente hizmet veren, kaliteli ve çeşitli 
kentsel mekanları ile farklılık yaratan, yaşama ve çalışma hayatı ile sosyal 
hayatın iç içe geçtiği kentsel alanlardır. 

Bu üçgenler ile tanımlanan kentsel gelişim alanları, özel planlar aracılığıyla 
planlanmaktadır. 
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MEKANSAL GELİŞİM 
STRATEJİ ÇERÇEVESİ //                                                    
Spatial Development  Strategic Framework

Avrupa Konseyi’ne göre mekansal planlama, serbest kaldıklarında pazar 
mekanizmalarının etkisinde olacak olan sektörel politikaların ve gelişimin,  
bölgeler arası daha dengeli ve hakça dağıtılması ve arazi kullanımının bu 
amaçlar çerçevesinde düzenlenmesidir.  Mekansal Gelişim Strateji Çerçevesi 
ise mekansal planlama ile ulaşılmak istenen kent modeline ulaşmak için 
uygulanması gereken stratejileri tanımlamaktadır.

Çerçeve, kent formu ve gelişimini sürdürülebilirlik kriterleri doğrultusunda 
yönlendirerek kent makroformunu etkileyen stratejiler bütünüdür. Özel sektör 
yatırımcıları için yol gösterici ve bilgilendirici doküman niteliğindedir, kısa ve 
uzun dönemde kentin gelişim fırsatlarını ortaya koymaktadır. Mekansal Strateji 
Çerçevesi’nde yer alan kararların uygulaması, kamu ve özel sektör arasında 
ortaklıklar kurulması ile mümkündür.

Kuruluşun başlıca amaçları;
- Avrupa ve ötesinde bölgelerarası işbirliklerinin kolaylaştırılması,
- Bölgesel yönetişim anlayışının geliştirilmesi,
- Üye bölgeler ve kentlerde yaratıcılık, gelişim ve istihdamın 
desteklenmesi,
- Nüfus değişimleri, göç, sağlık ve sosyal dışlanma konularına ilişkin 
sorunların tanımlanması,
- Sürdürülebilir gelişimin sağlanması ve çevresel  sorunlarla mücadele 
edilmesi,
- Kültür, medya ve eğitimde çeşitliliğin sağlanması yoluyla demokrasi 
anlayışının geliştirilmesi,
- Güvenli kentsel çevreler oluşturulmasıdır.

AVRUPA BÖLGELER MECLİSİ //         
The Assembly of European Regions (AER)

Avrupa Bölgeler Meclisi, 33 ülkeden 270 bölgenin katılımı ile oluşan, ülke 
ve bölgeler arasında diyalogun arttırılması, bilgi ve deneyim aktarımı, 
projelerin desteklenmesi ve işbirliğini hedef alan uluslararası, demokratik bir 
forumdur.  Avrupa Bölgeler Meclisi bünyesinde; ‘Eğitim ve Bölgesel Kalkınma’, 
‘Sosyal Politikalar ve Halk Sağlığı’, ‘Kültür, Eğitim ve Gençlik’ komiteleri 
bulunmaktadır. 

Avrupa’daki en büyük bölgelerarası işbirliği ağı olarak kabul edilen AER’in 
üyelerinden olan Kahramanmaraş, bilgi ve deneyim aktarımı programları 
aracılığıyla, diğer Avrupa ülkeleri ile ekonomik-sosyal ve kültürel alanlarda 
işbirlikleri sağlamalıdır.
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DENEYİM 
TRANSFERİ; 

10 TEMEL DERS

1.Bölgesel Bakış 
Günümüzde kentler, içinde 
bulundukları bölgenin dinamiklerini, 
değerlerini ve fırsatlarını 
değerlendirerek iç dinamiklerini 
harekete geçirmelidirler. Kentlerin 
ittifak kurma ve işbirliği yapabilme 
becerileri, bölgesel bir bakışa sahip 
olmaları ile sağlanabilecektir.

2.Ulusal, Bölgesel ve 
Kentsel İttifaklar
Farklı dinamiklerin ve 
birlikteliğin sağladığı avantajların 
bütünleştirilerek  bölgesel bir güce 
dönüştürülmesi, bölge içinde yer 
alan tüm kentlerin yararına sonuçlar 
yaratmaktadır. Kentlerin gelişim 
dinamikleri, kurdukları bölgesel 
ittifakların başarısı ile doğrudan 
orantılıdır.

3.Kent İçinde Kent

‘Kent İçinde Kent’ yaklaşımı, karma 
kullanımlı ve bölgesi içinde başlı 
başına bir kent gibi ele alınan alanlar 
için kullanılmaktadır. Geçmiş ve 
gelecek değerlerinin birbiri içinde 
yaşadığı iki kent; Kahramanmaraş 
ve Germenicia Antik Kenti, bu 
yaklaşımla değerlendirilerek 

müdahale stratejileri belirlenmelidir.

4.Stratejik Vizyon
Stratejik Vizyona sahip olan kentler, 
belirli bir zaman aralığı içinde 
gerçekleştirilmesi hedelenen amaç, 
temel değerler, ilkeler  ve stratejik 
hedelerini belirleyerek ön plana 
çıkmaktadırlar.

5.Vizyon Projeleri
Kentler için gelecek kurgusu ve 
geleceğin yaşam biçimi tasarlanırken, 
üst ölçekten gelen vizyon yaklaşımı 
doğrultusunda vizyon projeleri 
ile projelerin kısa, orta ve uzun 
vadeli hedef ve amaçları doğru 
tanımlanmalıdır. 

6.Yaşama ve Çalışma 
Birlikteliği
Yenilikçi kent modelleri, çalışma ve 
yaşama fonksiyonlarının bir arada 
olduğu, ekonomik ve sosyal canlılığı 
artıran ‘karma kullanım’ yaklaşımını 
desteklemektedir. Bu alanların tercih 
edilmeleri, konut kalitesi ve çeşitliliği, 
kentsel çevre ve hizmetlerin kalitesi 
ve yeterliliği gibi konulara bağlıdır.  

7.Mekansal Gelişim 
Strateji Çerçevesi

Mekansal planlama araçlarından 
biri olan Mekansal Gelişim 
Strateji Çerçevesi, kentin gelişim 
dinamiklerini yönlendiren, çözüme 
yönelik, kısa ve net stratejiler 
sunan rehberlerdir. Çerçeve ile; 
yeni mekansal kurguya ilişkin temel 
kararlar, gelişimin yönü ve niteliği, 
yatırım ve fırsat alanları, korunması 
ya da taşınması gereken alanlar, 
gelişim aksları, proje alanları ve özel 
müdahale alanları tanımlanmaktadır.

8.Sektörel İttifaklar 

Farklı sektörler arasında kurgulanan 
işbirlikleri ve ortaklıklar, hızla 
gelişen ve kriz durumlarında ayakta 
durabilmeyi başaran bütüncül bir 
kent ekonomisi için çok önemlidir.

9.İşbirliği/Yeni 
Ortaklıklar
Kamu, özel ve sivil sektörlerin bir arada 
proje üretebilme ve uygulayabilme 
kapasiteleri geliştirilmelidir. Farklı 
sektörlerin birbirlerini destekleyerek 
geliştirmeleri ve birlikte iş yapabilme 
becerilerinin artması, kente 
ekonomik ve  sosyal katma değer 
olarak geri dönecektir.

10.Çeşitlilik 
Yönetimi
Ekonomik, kültürel, tarihi ve sosyal 
değerlerin birlikteliği kurgulanarak 
çeşitlilik yönetimi sağlanmalıdır. 
Kahramanmaraş’ta 6B analizi ile 
belirlenen birikim çeşitliliğinin 
korunması ve geliştirilmesi için 
stratejiler belirlenmelidir.





KAHRAMANMARAŞ’IN 
ZENGİNLİĞİ C
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SAYILARLA KAHRAMANMARAŞ
Konum: Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgelerinin 
kesişimindeki Kahramanmaraş, iklimi, coğrafi ve topografya yapısı, tarımsal 
alanları, bitki örtüsü, su kaynakları, kültürel, tarihi ve mimari değerleri ile 
bereketin birikerek bollaştığı bir kenttir. Kervan yollarının üzerindeki konumu 
ile tarihte önemli bir ekonomik faaliyet merkezi olmuştur. 

İlişkiler: Türkiye İstatistikî Bölgeleri (NUTS – Düzey Bölgeleri) sınılandırılmasına 
göre, Akdeniz Bölgesi TR6, Kahramanmaraş – Osmaniye – Hatay TR63 alt 
bölgesinde yer almaktadır. 

Kahramanmaraş il sınırları Sivas, Kayseri, Adana, Osmaniye, Gaziantep, 
Adıyaman ve Malatya illeri ile çevrilidir.

Sınır ötesinde ise Suriye ile güçlü ticaret, sanayi ve turizm ilişkileri bulunmaktadır.

Nüfus: 2009 yılı nüfus sayımına göre il nüfusu 1.037.491, Merkez ilçe nüfusu 
605.531 kişidir.

10 ilçesi bulunan Kahramanmaraş’ın il nüfusunun %58’i merkez ilçede 
yaşamaktadır. 

Sosyo-Ekonomik Durum: 2003 yılı itibariyle DPT’nin yaptığı sosyo-ekonomik 
gelişmişlik analizine göre Kahramanmaraş ili 4. derecede gelişmiş iller arasında 
yer almaktadır. 

Ekonomik Aktiviteler: 1950’li yıllara kadar kentin ekonomik geçim kaynakları; 
tahıl yetiştiriciliği, pamuk üretimi, hayvancılık, geleneksel el sanatları, 
dokumacılık, mobilyacılıktır. Saraçlık, semercilik, debbağlık gibi el sanatları, 
hayvancılığın etkisiyle gelişmiştir.

1968 yılında kalkınmada öncelikli iller arasına alınmasıyla büyük çaplı pamuklu 
dokuma sanayi, iplik fabrikaları, süt ürünleri, dondurma, zeytin ve ayçiçeği yağı 
fabrikaları kurulmuştur. 

1980’li yıllarda ise tekstil ve çelik eşya sektörü gelişmiştir.  Geleneksel el sanatları 
ise; saraçlık, keçecilik, külekçilik, semercilik, yemenicilik, köşkerliktir.

Ulaşım Olanakları:

-	 Mersin Limanı (300 km.)

-	 İskenderun Limanı (180 km.)

-	 Kahramanmaraş Havalimanı 

-	 D 825 Adana Kahramanmaraş Yolu

-	 6. Bölge Devlet Demir Yollarıdır.
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İstihdam: 2010 yılı Mayıs ayında toplam çalışan sayısı 88,297 kişidir.

İl genelinde işsizlik oranı %7,8, Merkez ilçede ise %6,6’dır.

Tekstil Sektörü: İplik ağırlıklı 668 milyon dolarlık yeni tekstil yatırım yapılmış olup, 100 milyon dolarlık yatırım halen devam etmektedir.

Kentin, Türkiye’deki toplam iplik üretimi içindeki payı 363 bin ton ile %27,4’tür. 

Dokuma kumaş üretiminde 48 bin 600 ton ile ülke içinde %8,4’lük paya sahiptir.

İthalat ve İhracat Oranları: 2009 yılı dünya ekonomik krizinde başarılı bir performans izleyen Kahramanmaraş’ta;

-	 2005 yılında başlatılan teşvikler ile 2,5 milyar dolarlık yatırıma başlanmış olması, 

-	 2009 yılında 1,4 milyar dolarlık yatırımın tamamlanması,

-	 Tekstil sektöründe 668 milyon dolarlık yeni yatırım yapılması,

-	 Çelik mutfak eşyası sektörü 2009 yılı ihracatının yüzde 11,5 yükselmesi,

-	 2009 yılı toplam ihracatının  602,1 milyon dolara ulaşmış olması,

-	 2009 yılı ithalatın 544,3 milyon dolar olması, sanayi sektörünün ekonomik yapısının güçlendiğini göstermektedir.

5 yıllık süreç sonrasındaki hedef, 1 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşılmasıdır.
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KAHRAMANMARAŞ’IN TARİHSEL DEĞERLERİ

-	 Kahramanmaraş’taki ilk yerleşim, M.Ö. 40.000-10.000 çağlarında Paleolitik 
dönemde Tekir Vadisi, Döngel Köyü’ndeki mağaralarda başlamaktadır.

-	 M.Ö. 1650-1460 yıllarında kurulan ilk uygarlık Eski Hitit İmparatorluğu’dur. 

-	 M.Ö. 612 yıllarında Medler Asurlulardan kalan kenti tahrip etmişler, kalıcı 
bir eser bırakmamışlardır. 

-	 100 yıl sonra ise Persler hakimiyeti ele geçirmişlerdir. Bu dönemde Maraş, 
doğu ve batıdan gelen uygarlıkların egemenlik altına almaya çalıştıkları çok 
önemli bir ticaret merkezidir. 

-	 Milattan sonra Roma hakimiyetinde olan kent, Roma İmparatoru Kalligula 
zamanında Germenicia olarak anılmıştır. Roma Döneminden sonra, 
Bizans Dönemi ve 632 yılında Arap Dönemi başlamıştır. 962 yılında Bizans 
İmparatorluğu tekrar kentte hüküm sürmüştür. 

-	 Birçok Anadolu Beyliği tarafından alınan Maraş, 1505 yılında Osmanlı 
topraklarına geçmiştir.

-	 Bağlarbaşı ve Dulkadiroğu Mahallelerinde ortaya çıkarılan Germenicia 
antik kentine ait mozaikler, kentin kuruluş yılının M.S. 300-400 yılları Geç 
Roma - Erken Bizans Dönemlerine kadar gittiğini göstermektedir.

Kahramanmaraş kent merkezi, 1909 

Kahramanmaraş kuzey görünüşü
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5 Adımda Kentsel Tipoloji

1. Doğal yapı, kentin 
gelişimini doğrudan 
şekillendirmiştir. 

Kahramanmaraş ili genel yapısı, 
Güneydoğu Torosların uzantıları 
olan dağlarla bunlar arasında kalan 
çöküntü alanlarından oluşmaktadır. 
Merkez İlçesi ise kuzeyde Ahır Dağı, 
güneyde Kahramanmaraş Ovası, 
batıda Sır Baraj Gölü arasında, Doğu-
Batı yönünde gelişmiştir. Ayrıca, 
Şekerdere, Kanlıdere ve Akdere 
dere tabanları üzerinde oluşturulan  
ana yollar, kentin ana akslarını 
oluşturmaktadırlar. 

2. Kent, üç fay hattının 
kesişimindedir. 

Yer yer 2 ve 3. derece deprem bölgesi 
içinde olan kent,  Doğu Anadolu Fay 
Hattı ile birlikte toplam 3 fay hattının 
kesişiminde yer almaktadır. 

3. Alt merkez 
kademelenmesi 
bulunmamaktadır. 

Kurtuluş, Ekmekçi ve Turan 
Mahallelerinden oluşan tarihi 
yerleşim alanı, Azerbaycan 
Bulvarı ile birleşerek kentin kalbini 
oluşturmaktadır. Tarihi merkez 
dışında bir alt merkez oluşumu 
gerçekleşememiştir. Doğukent’te 
planlanan alt merkez, kent 
gelişiminin batıya yönelmiş olması 
sebebiyle hayata geçememiştir.

4. 1980’lerde sanayileşmenin 
artması ile sağlıksız kentsel 
gelişim başlamıştır. 

Sanayileşme süreciyle kentsel 
gelişimin de hızla ve kontrolsüzce 
artması sonucu yapı ve yaşam 
kalitesi düşük olan alanlar ortaya 
çıkmıştır. Germenicia antik kentinin 
batı sınırındaki Eski Sanayi Sitesi gibi 
kent içindeki sanayi alanları sağlıksız 
yaşam çevreleri oluşturmakta, tarihi 
çevreyi tehdit etmektedir.

5. Kent, batı yönüne doğru gelişmektedir.

Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki yeni gelişim alanları, konum, zemin yapısı, 
kaliteli altyapısı ve sosyal donatıları gibi potansiyelleri ile ön plana çıkmaktadır 
ve gelişim desteklenmektedir.

Batı gelişimi  koridoru; Adnan Menderes Bulvarı
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Kentsel Doku

Kent merkezi, 1960

Kent merkezi, 2010

Eğimli topografya ile uyum içinde gelişmiş olan tarihi 
kent merkezi, dar sokakları ve ara mekanları Türk 
kentlerinin ortak karakteristiklerini yansıtmaktadır.
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6B ANALİZİ

1-Birikim
Kahramanmaraş’ın sahip olduğu 
köklü geçmiş ve kültürel zenginlik, 
tarihsel, kültürel ve ekonomik 
birikimler sağlamıştır. Tarihsel süreç 
içinde kazanılan birikimler en doğru 
biçimde geleceğe aktarılmalı, kentin 
geleceği şekillendirilirken birikimlerin 
potansiyelleri değerlendirilmelidir.  

Tarihsel Birikim

Kahramanmaraş’ın tarihi,  35 
km. uzaklıktaki Domuztepe 
Höyüğü’ndeki kazılara göre M.Ö. 
5000 yılına uzanmaktadır. İpek ve 
Baharat Yollarının üzerinde kurulmuş 
olan kent, tarihte Mezopotamya 
ve Kapadokya’yı birbirine bağlayan 
önemli bir ticaret merkezi olmuştur. 
Kentte yerleşen Hitit, Asurlular, 
Makedonyalılar, Büyük Roma 
İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, 
Selçuklular, Danişmentliler, 
Bizanslılar, Memluklular, Ermeniler, 
Dulkadiroğulları Beyliği ve Osmanlı 
İmparatorluğu kültürleri kentte kendi 
dönemlerine ait izler bırakmışlardır. 
Kent aynı zamanda Roma’nın 7 büyük 
kentinden birisidir.

Tarihi Sit Alanı ve Yenileme Alanı 
olarak tescil edilen tarihi kent 
merkezi; Kurtuluş, Ekmekçi ve Turan 
Mahalleleri’nden oluşmaktadır. 

Alanda, Ulu Cami, Taş Han, Hititler dönemine ait olan 
Kahramanmaraş Kalesi, Kapalıçarşı, tarihi camiler ve 
hamamlar bulunmaktadır. 

İstiklal Savaşı dönemine ait kahramanlık destanları, 
şehitleri, türküleri ile geçmiş olan kent, gösterdiği halk 
direnişi sebebiyle  “Kahraman” unvanı almıştır ve 1973 
yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından verilen 
İstiklal Madalyası’na sahip olan tek kenttir.

2007 yılında, kentin doğusundaki Bağlarbaşı ve 
Dulkadiroğlu Mahallelerinde yapılan kazılarda 
ortaya çıkan Germenicia Antik Kenti, M.S. 300-400 
yılları Geç Roma - Erken Bizans dönemlerine aittir. 
Bulunan taban mozaikleri Kahramanmaraş’ın tarihsel 
birikiminin derinliğini gösteren, biçim ve kalite 
bakımından da çok değerli olan kültür varlıklarıdır. 
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Kültürel Birikim

Cumhuriyet döneminden sonra 
gelişen bakırcılık, yemenicilik 
(köşkercilik), külekçilik, sim sırma 
işlemeciliği, ağaç oymacılığı, 
kuyumculuk, deri işlemeciliği 
(çarıkçılık) halen devam ve korunması 
gereken el sanatlarıdır.

Kahramanmaraş’ın mutfak kültürü, 
biberi, dondurması, tarhanası, fıstık 
ezmesi ve şırasıyla, içinde bulunduğu 
3 coğrai bölgenin de çeşitliliklerini 
yansıtmaktadır. 

Kahramanlık destanları, türküler, 
şarkılar ile kentteki yazar ve şairlerin 
kente kattıkları edebiyat kültürü, 
kentin sahip olduğu ‘Somut Olmayan 
Kültürel Miras’ örnekleridir.

Ekonomik Birikim

Özel sektör yatırımlarının 1984 
yılında başladığı Kahramanmaraş’ta 
sanayileşme ve ticaret dönemi tekstil 
sektörünün önderliğinde başlamıştır.

Bu dönemde yerel şirketlerin 
girişimcilik konusunda kendilerini 
geliştirmeleri ve devlet tarafından 
üretim ve ihracata yönelik verilen 
teşviklerin doğru kullanılmasıyla 
Kahramanmaraş’ın ekonomisi 
bugünkü dinamiklerine ulaşmıştır. 

Bugün Kahramanmaraş’ın dövme 
dondurmasının Japonya, Amerika, 
Avustralya’daki birçok şehirde 
ve Dubai’de satışının yapılması, 
Kahramanmaraş’taki yerel şirketlerin 
azmi ve kararlılığını göstermektedir.

Geleneksel el sanatları olan bakırcılık 
ve alüminyumculuk ise çelik mutfak 
eşyaları sektörünün gelişimini 
sağlamıştır. 

Kentin ekonomik dinamiklerini 
güçlendiren diğer sektörler ise, 
Pamuk İşleme (çırçır), İnşaat, 
Bankacılık, Gıda, Yem, Ambalaj, 
Kağıt ve Makine İmalatı, Isıtma ve 
Soğutma Sistemleri, Kuyumculuk, 
Bakır ve Alüminyum Doğramacılık, 
Plastik Doğramacılık, Kereste ve Yapı 
Malzemeleri sanayidir.
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2-Bereket

Doğanın Bereketi

Sahip olduğu ovalar, platolar, dağlar, 
mağaralar, endemik bitkiler, zengin 
lorası ve faunası, doğanın bereketini 
göstermektedir. 

Bitki çeşitliliğinin 2 bin 500’e 
vardığı Kahramanmaraş’ta, 
Türkiye’de yetiştirilen orkidelerin 
üçte biri yetiştirilmektedir ve 
Maraş Dondurmasının üretiminde 
kullanılmaktadır. 

Uludaz dağında yoğun biçimde 
bulunan uğur böcekleri adına her 
yıl düzenlenen Uğur Böceği Şenliği 
ise yörenin turizmine katkıda 
bulunmaktadır.

Suyun Bereketi

Birçok akarsu ve kaynak suyunun 
bulunduğu kent, Türkiye’nin su 
bolluğu bakımından en zengin 
kentidir. 

Akarsular; Pınarbaşı ilçesinden 
doğan ve Çukurova’da delta halini 
alarak İskenderun’da denize 
dökülen Ceyhan Nehri kentin 
tarım topraklarını besleyen ve kent 
merkezini etkileyen en önemli su 
kaynağıdır. 

Barajlar / Göller; Sır Barajı, Menzelet 
Barajı, Kılavuzlu Barajı, Ayvalı 
Barajı, Berke Barajı ve Kartalkaya 
Barajı bölgenin elektrik enerjisini 
üretmektedirler.

Ilıca termal kaplıcaları; Ekinözü İçmeleri, Yeşil Göz, Ali Kayası gibi alanlar da 
Kahramanmaraş’a yakın olan doğal ve turistik alanlardır. 

Mağaralar; Savruk (Sarıkız veya Savran) mağarası, yer altı sularına sahip olan 
Döngel Mağarası, Göksun İlçesine bağlı olan Ericek’te bulunan Gümüşkaya 
Mağarası, Tekir alabalık Mağarası, Ayrancı Subatanı gibi mağaralar, bölgenin 
turizmine katkıda bulunmaktadırlar. 

               

Toprağın Bereketi

Tarım üretiminin yapıldığı en önemli 
alan Pazarcık Ovası’dır. İklim özellikleri 
ve coğrai yapısı, tarım sektörünün 
diğer sektörlerden daha fazla 
gelişmesini sağlamıştır. 

Pamuk, mısır, biber, çeltik, bakliyat, 
hububat, şeker pancarı, üzüm, zeytin 
üretimi yapılmaktadır. Organik gıda 
ve turizm sektörleri de son yıllarda 
gelişmeye başlamışlardır.
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3-Beceri

Sanayicilerin dünyaya açılmaları, 
kente özgü ürünlerin dünya 
markası olmaları, özellikle tekstil 
ve çelik sektörlerindeki yatırımlar 
ile ekonomik krizden başarı ile 
çıkılması, kentteki sanayicilerinin 
küresel pazardaki becerilerini 
göstermektedir. 

Belediye ve Valiliğin geliştirdiği 
bireysel ve toplumsal projelerin 
varlığı ise, sosyal proje geliştirme 
becerisini göstermektedir.

Kahramanmaraş Belediyesi, mesleki 
eğitim kursları ile engelliler, yaşlılar, 
askerler, çocuklar, öğrenciler 
için sosyal yardım projeleri 
gerçekleştirmektedir. Ayrıca mikro 
krediler aracılığıyla küçük esnaf 
ve girişimciler desteklenmektedir. 
Kahramanmaraş Valiliği Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
tarafından sosyal yardım,  sosyal 
destek, meslek edindirme, kırsal 
alanda destek ve gelir getirici projeler 
üretilmekte, seçilen projelere 
proje destekleri sağlanmaktadır. 
Kahramanmaraş Belediyesi’nin baraj 
projesi, yeşil alan projeleri, kültürel 
gelişime destek kursları ve eğitim 
seviyesini artırmaya yönelik projeleri 
önemlidir.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi 
Odası, ekonomik kalkınma, enerji 
ve eğitim konularında işbirlikleri 
konusunda örnek alınabilecek 
çalışmalar yapmakta, KOBİ’lerin 
rekabet gücünü artırmak ve gelişimini 
sağlamak için projeler üretmektedir.

Bunlardan “Sektörel Eğitim ve 
İstihdam Hizmetleri” projesi; 
sanayi sektörünün ihtiyaçlarını 
çözümlerken, kentteki istihdam 
oranını artırmayı amaçlayan örnek 
bir projedir.

Kahramanmaraş’ta gelişmiş sanayi 
yapısı için ihtiyaç duyulan nitelikli 
işgücünün eğitilmesi amacıyla 
hazırlanan proje, AB tarafından da 
desteklenmektedir. 

Özellikle   işsiz  durumda 
olan kadınların ve gençlerin 
büyüme potansiyeli bulunan 
sektörlerde istihdam edilmeleri 
amaçlanmaktadır.

Bir diğer proje, Valilik, İl Özel İdaresi 
ve Belediye Başkanlığı ortaklığında 
hazırlanan Kahramanmaraş Mikro 
Kredi Projesidir. Kendi işini kurmak 
isteyen kadınlara destek sağlanarak 
kentteki sosyo- ekonomik durumun 
iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Alman Teknik İşbirliği Kuruluşu 
olan GTZ ile 2003 yılından bu yana 
devam etmekte olan ‘Anadolu’da 
Ekonominin Desteklenmesi Projesi’ 
ile Kahramanmaraş’taki KOBİ’lerin 
dünya ölçeğindeki rekabet gücü 

yüksek ve uluslararası şirketlere 
dönüşmesi hedelenmektedir. Bu 
yönde yapılan eğitim ve danışmanlık 
çalışmaları kapsamında 60‘tan fazla 
hazır giyim, metal eşya ve kırmızıbiber 
işletmesine danışmanlık hizmeti 
verilmiştir. Eğitim Programlarında 
iki binden fazla sektör çalışanlarına 
eğitim verilmiştir.

‘Akdeniz İş Destek Projesi’ ise, 
bölgedeki KOBİ’lere iş ve inovasyon 
alanında entegre servisler sağlamak 
yoluyla rekabet ve inovasyon 
güçlerinin artırılması için tek bir ağ 
oluşturmalarını hedelemektedir. 
KOBİ’lerin uluslararası seviyeye 
getirilmeleri ve çevre programlarına 
katılımları teşvik edilmektedir. 
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Halen yürütülmekte olan projenin, 
Adana, Mersin ve Antalya Ticaret 
ve Sanayi Odalarının ortaklığında 
yürütülmesi, bölgesel ittifaklar 
açısından önemli bir örnektir. 

‘Kahramanmaraş Hazır Giyim İş 
Kümesi Projesi’ ise, hazır giyim 
sektöründe faaliyet gösteren firmalar 
ve özellikle KOBİ’ler için kümelenme 
temelli sektörel ve bölgesel kalkınma 
yaklaşımı ile rekabet edilebilir bir 
iş ortamı oluşturarak, bölgedeki 
hazır giyim firmalarının rekabet 
güçlerini ve verimliliklerini artırmayı 
ve kurumsal kapasite oluşturmayı 
amaçlamaktadır. 

‘Doğu Akdeniz Ekonomik Kalkınma ve 
İş Geliştirme Projesi’ ile de KOBİ’lerin 
rekabet güçlerinin artırılması için 
yatırım, girişimcilik, yönetim, üretim, 
çevre ve enerji konularında eğitim 
ve danışmanlık hizmetleri almaları 
amaçlanmaktadır. Proje ile kadın 
girişimciler de desteklenmektedir.

Bunlarla beraber, Türkiye genelinde 
krizde olan ve teşvik kanunu 
kapsamından çıkarılan tekstil 
sektöründe dahi yeni yatırımlar 
yapılması ve başarılı sonuçlar 
alınması, kentin tekstil sektöründeki 
başarılarına örnektir.

Valilik, Ticaret ve Sanayi Odası, 
Sütçü İmam Üniversitesi 
işbirliği ile başvurusu geliştirilen 
‘Kahramanmaraş Teknokent Projesi’ 
de kent ekonomisine katkıda 
bulunacak önemli bir potansiyeldir.

Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) 
bünyesinde, bilimsel ve teknolojik 
gelişmeye katkıda bulunmak 
amacıyla kurulan ’Üniversite- Sanayi- 
Kamu İşbirliği Geliştirme, Uygulama 
ve Araştırma Merkezi‘ (ÜSKİM); 
girişimci ve akademisyenlerin katma 
değer üretecek şekilde yeni ikirler 
geliştirmelerinin yanı sıra sanayi ve 
kamu kuruluşlarının ihtiyaçlarına 
cevap vermeyi amaçlamaktadır. 

Devlet Planlama Teşkilatı’nın 
finansal desteği ile karşılanan ÜSKİM 

bünyesinde, biyomühendislik ve 
bilimleri, coğrafi bilgi sistemleri, 
çevre-enerji bilimleri ve teknolojileri, 
gıda bilimleri ve teknolojileri, merkez 
laboratuarları, orman bilimleri ve 
teknolojileri, sağlık bilimleri, tarım 
bilimleri ve teknolojileri, tekstil 
bilimleri ve teknolojilerine ilişkin 
çalışmalar yapılmaktadır.Sanayi 
ve kamu kuruluşlarının ihtiyacı 
olan analizlerin bu merkezde 
gerçekleştirilecek olması, sanayi, 
kamu ve üniversite işbirliğine yönelik 
çok önemli bir ortaklıktır. 
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4-Buluşma

Sınır Ötesi Buluşmalar

Suriye ve Kahramanmaraş’taki 
iş adamları, sanayiciler, yerel 
yönetimler, spor kulüpleri arasındaki 
sınır ötesi ilişkiler, vize uygulamasının 
kalkmasının ardından daha da 
güçlenecektir. İki ülke arasındaki 
ticari ilişkilerin yanı sıra, tarih, 
kültür ve turizm ilişkilerinde de artış 
yaşanmaktadır.

Akdeniz Buluşması 

 Kahramanmaraş’ın deniz kapısı 300 
km uzaklıktaki Mersin ile Antakya 
kentleridir. Akdeniz’in iki önemli 
stratejik kapısına ulaşabilirliğin 
artması, hem denizaşırı kentlerin 
hem de yeni sektörlerin buluşması 
açısından önemlidir.

Bölge ile Kent Buluşması

Kentteki sanayi üretimi, yakın 
çevrede yetiştirilen tarım ürünlerine 
dayalıdır. Bu sebeple, kentin bölge ile 
daha güçlü ticari ilişkiler içine girmesi, 
kent ve kırsal alanın buluşması 
gerekmektedir. 

Sektörel Buluşmalar

Kahramanmaraş’ın en 
gelişmiş ekonomisi olan tekstil 
sektörü, teknoloji ve sanayiyi 
buluşturarak, kalite açısından 
Türkiye standartlarının üzerine 
çıkmayı başarmıştır. Teknoloji ve 
sanayi sektörlerinin birbirlerini 
destekleyerek geliştirdiği bu 
durum, diğer sektörler arasında da 
geliştirilmelidir. 

Maraş biberi, dondurması, 
tarhanasının kente katma değer 
kazandırması için sanayi-turizm 
buluşması sağlanmalıdır. 

Kurumların Buluşması

Kentin ekonomik katma değerinin 
artırılması için farklı sektörlerin 
ortak bir platformda buluşmaları 
gerekmektedir. Örneğin sanayi 
sektörünün geliştirilmesi, pamuk 
üretiminin daha kaliteli hale 
getirilmesi ve artırılması için 
Üniversiteler, Tarım İl Müdürlükleri 
ve Ziraat Odaları bir araya gelerek 
tohumculuk ve pamukçuluk üretimine 
ilişkin çalışmalar yapmalılardır.

Üniversite ve Kent Buluşması 

18.000 öğrencisi ve 800 
akademisyeni bulunan Sütçü İmam 
Üniversitesi’nin sahip olduğu bilgi 
ile kent yönetimlerinin ve diğer 
kurumların deneyimleri bir araya 
getirilmeli, Üniversite ve Belediye 
ortaklığında eğitimler, aktiviteler ve 
projeler geliştirilmelidir. 

Sütçü İmam Üniversitesi bünyesinde 
kurulan Üniversite - Sanayi - Kamu 
İşbirliğinin Geliştirme, Uygulama 
ve Araştırma Merkezi (ÜSKİM) çok 
önemli bir potansiyeldir.

Sütçü İmam Üniversitesi bünyesinde 
açılacak olan Teknopark ise ekonomik 
sektörler ile teknolojinin buluşmasını 
sağlamak için önemli bir fırsattır. 

Tarih ve Kent Buluşması

Kent Kalesi, çevresindeki 
tarihi mahalleler ve çarşının 
bütünleştirilmesi, daha canlı, 
yaşayan ve korunan bir tarihi kent 
merkezine sahip olunması açısından 
çok önemlidir.

Mavi ve Yeşil Buluşması 

Kentin yakın çevresinde birçok baraj 
gölü bulunması yaşam kalitesini 
artıran önemli potansiyellerdir. Sır 
Barajı - üniversite - kent merkezi 
arasında oluşturulacak yeşil 
koridorlarla mavi ve yeşil alanların 
buluşması sağlanmalıdır.

Farklı Kültürlerin Buluşması

Güneydoğu Anadolu’nun 
Kahramanmaraş ile bütünleştiği 
alandaki zengin etnik ve dinsel 
çeşitlilik, farklı kültürlerin tarihsel 
süreç içinde bıraktıkları mekansal 
izlerin çeşitliliği ve bölgedeki kültür 
zenginliği potansiyeli korunmalı ve 
değerlendirilmelidir. 
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5-Beklenti

Belediyenin Beklentisi

Kahramanmaraş’ın ekonomik 
katma değerinin artırılması ile kent 
kimliğinin güçlendirilmesi ve bölgede 
lider kent olma hedefi en büyük 
beklentisidir.

Ekonomik katma değerin 
artırılması; mevcut potansiyellerin 
değerlendirilmesi ve çeşitli 
ölçeklerde ortaklıklar geliştirilmesi 
yoluyla gerçekleşebilecektir.

Kent kimliğinin güçlendirilmesi için 
ise; kentin değerlerinin korunması ve 
geliştirilmesi, tanıtımının yapılması 
gerekmektedir. Bu süreçte, yenilikçi 
modeller ve finans kaynakları 
üretilmeli, kentin tarihi alanları 
korunmalı, kentsel yenileme ve 
kentsel dönüşüm konularında yeni 
modeller üretilmelidir.  

Yatırımcıların Beklentisi

Kente yatırım yapacak olan 
yatırımcılar, ekonomik denge 
ve minimum risk beklentisinde 
olacaklardır.
Kentteki yatırım alanları ve 
yatırımların türleri belirlenirken 
tüm kentin gelişimini dikkate 
alan bütüncül değerlendirmeler 
yapılmalıdır. Bu şekilde yatırımcılar 
doğru alanlara yönlendirilmeli, 
riskleri minimumda tutulmalıdır. 
Yatırımların yer seçimleri, birbirleri 
ile ilişkileri, kamuya ne tür katkılar 
sağlayabilecekleri ve yatırımcılara 
ne tür teşvikler sağlanacağı 
tanımlanarak, yatırımcılar bu 
konularda bilgilendirilmelidir.

Halkın Beklentisi

Kentlinin temel beklentisi, ekonomik 
refahın ve yaşam kalitesinin 
artmasıdır.

Ekonomik refahın artması için; 
kentin ekonomik yapısının 
güçlendirilmesi, bölgesel ve yerel 
düzeyde iş olanaklarının artırılması, 
halkın eğitim düzeyinin geliştirilmesi, 
istihdam olanaklarının artırılması, 
gençler ve çocuklara iyi eğitim 
verilmesi sağlanmalıdır.

Yaşam kalitesinin artırılması içinse; 
sağlık, refah, eğitim, işgücü, 
güvenlik, iş olanakları, yapılı ve doğal 
çevre, kültür ve kimlik konularında 
halkın beklentileri alınmalı ve 
karşılanmalıdır.
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6-Bakış

Kentlerin mekansal ve sosyal 
sorunlarının kapsamlı biçimde 
çözülmesi, bugüne kadar 
benimsenen planlama yaklaşımları 
ile mümkün olamamıştır. Bu 
nedenle kent yönetimleri, vizyonları 
doğrultusundaki hedelere ulaşmak 
için yeni bir bakışa sahip olmalıdır.

Bu yeni bakış, kent yönetiminde 
kültür odaklı yaklaşımların 
benimsenmesinden, kentsel 
problemlerin çözülmesi için yenilikçi 
yöntemler kullanılmasına kadar 
birçok konuda kendini gösterebilir. 

Kentin ve kentlinin sorunlarını 
kısa sürede çözebilecek kapsamlı 
projeler hem Belediyelerin 
karşılayamayacakları kadar yüksek 
maliyetlere sahiptir hem de çok uzun 
bir süreci kapsamaktadırlar. Maddi 
kaynak problemi olmadığı durumda 
bile, mülk sahiplerinin beklentilerini 
karşılamak ve proje taraları arasında 
uzlaşma  gerekmektedir.

Yerel yönetimlerin sahip oldukları 
maddi olanaklar kısıtlı olduğundan, 
hem yüksek maliyetli hem de halkın 
ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak 
olan dönüşüm projeleri yerine, 
yatırımların yönlendirildiği ve kamu- 
özel- sivil işbirliklerinin sağlandığı 
akılcı bakış açıları geliştirilmelidir.

Bu yeni kent yönetimi anlayışında; 
Uzlaşma, Katılım, Çeşitliliğin 
Yönetimi, Koruma kavramları ön 
plana çıkmış, Yol Haritası,  Çalıştay, 
Mekansal Gelişim Strateji Çerçevesi 
gibi yenilikçi uygulama araçları  önem 
kazanmıştır.

Orta ölçekli kentlerin hızlı ve akılcı 
biçimde hem ekonomik hem de sosyal 
olarak gelişmeleri gerekmektedir. Bu 
gelişimin sağlanması için kentlerin; 
bölge içinde, diğer kentler ile entegre 
olma, örgütlenme, katılım, uzlaşma, 
kavramlarının bilincinde ve ortak 
işbirliği yapma sinerjisine sahip 
olmaları gerekmektedir. 

Kentler bu şekilde içinde bulundukları 
bölgede güçlenebilir, kendi güçlerini 
diğer kentler ile paylaşabilirler.

Kentlerin fiziksel, sosyal ve ekonomik 
değişimi ve sürdürülebilir gelişiminin 
sağlanması, mevcut sorunların en 
kısa zamanda ve en etkin şekilde 
çözümlenmesi için ‘Mekansal 
Gelişim Strateji Çerçevesi’ stratejileri 
belirlenmelidir.

İlk etapta ele alınacak kentin 
gelişimini yönlendirecek olan 
‘Vizyon Projeleri’, kentteki yenileme 
ve yeniden üretimi canlandıracak 
olan ‘Tetikleyici Projeler’, kentin 
sürdürülebilir gelişimini sağlamayı 
amaçlayan ‘Bütünleşme Projeleri’ 
ve tarihi ve kültürel mirası 
korumaya yönelik ‘Bellek Projeleri’ 
tanımlanmaktadır.

Yerel mimarlık ile ulusal mimarlık 
çalışmalarını bir araya getirmeye 
çalışan Çalıştaylar, bilgi paylaşımı ve 
deneyim transferi açısından kentlerin 
geleceği için önemli bir adımdır.

Germenicia Antik Kenti, 
Kahramanmaraş’ın kentsel 
dinamiklerini hızlı ve olumlu yönde 
değiştirme potansiyeline sahiptir. 
Arkeolojik mirasın üzerinde bulunan, 
yaşam ve yapı kalitesi risklerine sahip 
olan konut alanına ilişkin taşınma 
programı, ‘Kamulaştırma’ yöntemi 
dışında daha yenilikçi ve uygulanabilir 
yöntemler ile çözümlenmelidir.
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Hiit
Gurgum

Roma

Bizans
Selçuklu

Dulkadiroğlu Beyliği
Osmanlı

Bireysel
Kurumsal

Yerel

Girişimcilik
Teksil-Çelik

Gıda(Dondurma-

Kırmızı Biber)
El Sanatları(Ağaç 

Oyma, 
Kuyumculuk,Bakır 

İşçiliği,…)

Kahramanlık
Şehit

Gazi
Türküler
Şairler

1
BİRİKİM

Tarihi ve Kültürel 
Miras

Medusa Mozaikleri

Eshab-ı Keyf
Döngel Direkli 

Mağarası
Halaf Dönemi 

Höyükleri

Mağaralar
Akarsular

Yayla
Anıt Eserler

Göller(Gavur Gölü, 
Kumaşır, Mizmili)

İçmeler (Doğal 
Kaynak Suları)

Termal

Ilıca

Toprak
Uğur Böceği

Su 

Orman

Kaleler
Çeşmeler 

Türbeler
Sivil Mimarlık 

Eserleri
Sokaklar

Dağlar
Ovalar

Platolar

Vadiler

2
BEREKET

3
BECERİ

Farklılık
Farkındalık

Sorumluluk
Sahiplenme

İşbirliği
Girişimcilik

Proje Gelişirme
Bireysel

Toplumsal

Üniversite
Kent

Sanayi

Ulaşım

4
BULUŞMA

Kamu
Özel 
sivil

Sınır Ötesi
Bölge
Kent
Kırsal

Kale
Mahalle

Çarşı

Kentsel Gelişme
Kentsel Dönüşüm
Yenileme Alanları

Proje Finansmanı
Teşvikler

5
BEKLENTİ

İç ve Dış Özel Sektör 
Yaırımları

Yeni(den) Kimlik Ekonomik Kalkınma
İş Yaratma

Uzlaşma Yöneimi Bölgesel İşbirliği Koruma Yaklaşımı 6
BAKIŞ

Yol Haritası
Stratejik Vizyon

Çeşitlilik Yöneimi
Renkahenk Yöneimi

Kaynak:A.Faruk GÖKSU

Kentsel İifak Kent içinde Kent

Kentsel İifaklar
Bölgesel İifaklar

Mozaik Kentler



ORTAK VİZYONA 
DOĞRU D
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ÇALIŞTAYLAR
Kentin vizyonunun tanımlanması ve kentteki tüm taraların beklentilerinin ortak bir vizyon çerçevesinde tasarım ve 
planlama sürecine aktarılması için 2 adet Çalıştay düzenlenmiştir. Kahramanmaraş Valiliği, İl Özel İdaresi, Kahramanmaraş 
Belediyesi, Sütçü İmam Üniversitesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Mimarlar Odası, Sivil Toplum Örgütleri ve ÇEKÜL Vakfı’nın 
katıldığı çalıştaylarda,  kentin potansiyelleri ve geleceğine yönelik “ortak akıl” çalışmaları yapılmıştır. 

Kurumların Vizyon Tanımları
Kahramanmaraş Belediyesi ve Valilik kurumsal stratejik planlarını hazırlamak ve vizyon tanımlarını yapmak ile 
yükümlüdürler. Bu vizyonlar, kurumların hedeleri ve amaçları doğrultusunda “ortak vizyon” haline getirilmeli, vizyonun 
halk tarafından benimsenmesi sağlanmalıdır.

Kahramanmaraş Belediyesi Vizyonu; Kanun ve yönetmelikler çerçevesinde, her türlü kurumsal yapılanmasını tamamlayıp 
geliştirerek sürdüren, verimliliği üst seviyede tutan, gelişmeye, teknolojiye ve katılımcılığa açık, kaliteli ve güler yüzlü 
bir hizmet sunma anlayışına sahip, çağdaş normlarda alt ve üst yapısını kuran, sosyal ve kültürel donatılı çalışmalarıyla, 
örnek gösterilen bir Belediye olmaktır.

Kahramanmaraş Valiliği’nin Vizyonu; Yasal sorumluluklar dahilinde Kahramanmaraş ili düzeyinde yerel kalkınma ve 
kırsal altyapı çalışmalarını gerçekleştirecek tüm hizmetlerin, uzun vadeli bir bakış açısı ve modern kentleşme normları 
ışığında, etkin, teknolojiye, çevreye ve insana duyarlı, farklılıkları azaltacak ve yaşam kalitesini yüksek standartlara 
ulaştıracak şekilde sunulmasını sağlamaktır.

Çalıştay’da Vizyon Tanımı İçin Belirlenen Sloganlar
-	 Medeniyetler Kültürünün Alternatif Turizm İle Harmanlandığı Kent

-	  Zenginliğin Yeniden Harmanlandığı Kahramankent 

-	 Türkiye’nin Tüm Renklerinin Buluştuğu Kent

-	 Üretimi Berekete Dönüştüren Kent

-	 Akdeniz’in Yükselen Yıldızı

-	 Geçmişiyle Buluşup Geleceğini Planlayan Şehir

-	 Genetiği Korunmuş Kent

-	 Değerleriyle Var Olan, Kendine Yeten Kent

-	 Farkındalığını Fark Eden Kent
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ORTAK VİZYON

Kahramanmaraş kentinin sahip olduğu 6B potansiyeli dikkate alınarak 
oluşturulacak olan ortak vizyon; Belediye ve Valiliğin vizyonlarının ortak konuları 
olan gelişime açık olmak, teknolojinin desteklenmesi, çağdaşlık, yüksek katılım, 
yerel katılım, modern kentleşme ve yaşam kalitesi konularını kapsamalıdır.

Çalıştay sonucunda Kahramanmaraş’ın vizyonu; “Zenginliğin (çeşitliliğin) 
yeniden harmanlandığı Kahramanmaraş” olarak önerilmiş, vizyon çalışmalarının 
belirlenecek bir ortak komisyon tarafından devam etmesine karar verilmiştir.

Sorunlar, potansiyeller ve vizyon konularında çalışmalara devam etmek üzere; 
Sütçü İmam Üniversitesi Öğr. Gör. Derya KUŞAT GÜRÜN, Kültür ve Sosyal 
İşler Müdürü Ahmet KOÇAK, KMTSO Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet ŞEKKELİ, 
TMMOB Mimarlar Odası Başkanı Sadri AKMAN ve İmar ve Şehircilik Müdür 
Yard. Fatih ADANIR’dan oluşan komisyon toplantılarında, ildeki çeşitli kurum ve 
kuruluşların görüş ve önerileri incelenerek vizyon önerileri değerlendirilmiştir. 

STRATEJİK VİZYON

‘Saklı Değerlerin Kahraman Kenti; Maraş’ sloganı kentin stratejik vizyonunun 
temelini oluşturmaktadır. Stratejik vizyonun çatısını ise; mevcut değerlerin 
bölge ve sınırlar ötesi ilşkiler ağı dikkate alınarak Kahramanmaraş’ın, bölgesi 
içinde lider kent olma hedefi oluşturmalıdır.

Bir başka deyişle, ortak vizyonun temel anahtar kelimesi ‘saklı değerler’in 
ortaya çıkarılması, ‘yönetimi’ ve ‘ekonomik değer’ e dönüştürülmesi, stratejik 
vizyonun temel anahtar kelimeleri olmalıdır.

Bu nedenle Stratejik Vizyon;

Saklı değerlerin, bö lge nin be re ke ti 
ile  ekonomik değerlere  dö nüşüm 
süre c ini iyi yö ne te n lide r ke nt; 
Kahramanmaraş
olarak belirlenmiştir. Stratejik vizyona ulaşmak üzere strateji ve eylem alanları 
ortaya konulmalıdır.

-	 Kültürel Ve Tarihi Mirasına 
Sahip Çıkan, Doğaya Duyarlı, 
Yaşam Standardı Yüksek,  
Sürdürülebilir, Çağdaş Bir Kent
-	 Uygarlığın Kahraman 

Kenti: Maraş 
-	 Medeniyetlerin 

harmanlandığı Kent 
-	 Yaşamın İlk İzlerinden 

Medeniyetlerin Harmanlandığı 
Uygarlığın Kahraman Kenti: 
Maraş

-	 Doğa ve Kültürün 
Kahraman Kenti 
-	 Doğa, Turizm ve Kültürel 

Yaşamın İlk İzleri 
-	 Değerlerin Yaşatıldığı 

Kahraman Kent: Maraş
-	 Değerlerin Saklı Kenti: 

Maraş
-	 Değerlerin Saklı Kaldığı, 

Uygarlığın Kahraman Kenti: 
Maraş

Sonuç olarak; gizem ve merak uyandırması, kültür, doğa, ekonomi ve tarih 
değerlerini kapsaması nedeniyle; 

“SAKLI DEĞERLERİN KAHRAMAN KENTİ: MARAŞ”
sloganı, tüm kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılabileceği görüşü ile ortak 
vizyon olarak komisyon üyelerinin oy birliği ile kabul edilmiştir.
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AMAÇ

Kentin gelişiminin yönlendirilmesindeki temel amaç; doğal, tarihsel ve kültürel kaynakların rasyonel olarak kullanımı, bölgenin ekolojik dengesinin korunması, 
konut, tarım, sanayi, turizm sektörlerinin düzenli ve dengeli gelişiminin sağlanması, bölgenin sosyo-kültürel kimliğinin korunması ve geliştirilmesi, bölgedeki çevre 
sorunlarına ilişkin çözüm önerilerinin geliştirilmesidir.

Kahramanmaraş Yol Haritasının amacı ise; kentin yeni vizyonuna ulaşılması için hayata geçirilmesi gereken eylem alanlarını (program ve projeleri) tanımlamak ve bu 
eylem alanlarının uygulanabilmesi için gereken işbirliği ortamlarını yaratacak stratejileri belirlemektir. 

Kahramanmaraş’ın kentsel çevresinin iyileştirilmesi,  yaşam kalitesinin artırılması, bölgesel ölçekte ekonomik ve kültürel ağlar sistemine dahil olması ve güçlü bir 
kent kimliğine ulaşması, daha güçlü bir kentsel yapı ile mümkündür. 

Kahramanmaraş’ın geleceğinin şekillenmesinde;

-	 ‘Kent içinde kent’ yaklaşımının benimsenmesi,

-	 Kentsel ve bölgesel ittifaklar kurgulanmasının 
gerekliliği,

-	 Yaşama ve çalışma alanlarının birlikteliği,

-	 Kamu ve özel sektörün birlikte çalışabilme kapasitesi,

-	 Tarihi alanların korunması,

-	 Kent kimliğinin güçlendirilmesi,

-	 Kentin merkezinin canlandırılması,

-	 Yeni merkezler sistemi kurgulanması,

-	 Piyasa yatırımcıları ile eşgüdüm sağlanması , 

-	 Yenileme yapılması gereken alanlara piyasa gücünün 
yönlendirilmesi  

 konuları önem kazanmaktadır.





STRATEJİK HEDEFLER, 
HEDEFLER, EYLEM 
ALANLARI E
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TEMALAR VE STRATEJİK HEDEFLER

Kahramanmaraş’ın sahip olduğu zenginlik (6B) dikkate alındığında kentin vizyonunu gerçekleştirmek üzere dört tema 
ortaya çıkmaktadır. Bu temalar;

-	 Ekonomik Değer 

-	 Kültüre l Mo zaik 

-	 Yeni Yüzyıl Kenti

-	 Kentsel İttifaktır.

Temalar kapsamında belirlenen Stratejik Hedeler ise;

Stratejik Hedef 1: Renklerin ‘Ekonomik Değer’e Dönüştürülmesi 

Stratejik Hedef 2: Kültürel Mozaik Yönetimi 

Stratejik Hedef 3: Antik Kentten Yeni Yüzyıl Kentine Doğru

Stratejik Hedef 4: Kentsel ve Bölgesel Yeni İttifaklar Kurulması

olarak belirlenmiştir.

Bu konularda stratejiler ve öncelikler belirlenerek kamu sivil özel işbirlikleri ile uygulama ortamları oluşturulmalıdır.
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Stratejik Hedef-1: Renklerin ‘Ekonomik Değer’e Dönüştürülmesi

HEDEF 1.1: 
Yeni  Yatırım 
Potansiyellerin Araştırılması

HEDEF 1.2: 
Yerel Ekonomiyi Geliştirme
Programların  Hazırlanması

HEDEF 1.3: 
Ekonomik İşbirlikleri ve                              
İttifaklar Kurgulanması

HEDEF 1.4: 
Sektörler Arası 
Entegrasyon Sağlanması

 Yeni Ekonomik Sektör 
 Araştırmaları Yapmak

 Bölgesel Rekabet   
 Edebilirlik Analizi   
 Yapmak

 Rengahenk Yönetim 
 Planı Hazırlamak

 Eğitim Programları  
 Hazırlamak

 Teşvik Programları  
 Düzenlemek

 Bilgi ve Deneyim   
 Paylaşımı Programları  
 Yapmak

 Bölgesel Düzeyde  
 İşbirlikleri Kurmak

 Uluslararası Düzeyde  
 İşbirlikleri Kurgulamak

 Mevcut İşbirliği   
 Potansiyellerinden  
 Yararlanmak

 Teknolojiyi Tüm   
 Sektörlere Entegre  
 Etmek 

 Tarım Sektörünü   
 Güçlendirmek

 Sektörel İşbirlikleri  
 Kurgulamak

E.A.
1.1.1.

E.A.
1.1.2.

E.A.
1.1.3.

E.A.
1.2.1.

E.A.
1.2.2.

E.A.
1.2.3.

E.A.
1.3.1.

E.A.
1.3.2.

E.A.
1.3.3.

E.A.
1.4.1.

E.A.
1.4.2.

E.A.
1.4.3.
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Stratejik Hedef 1. Renklerin ‘Ekonomik Değer’e Dönüştürülmesi

Kahramanmaraş’ın;

o Mücadele, kahramanlık ve bağımsızlığı ile şehitleri sembolize eden kırmızı ve beyazı,

o Ilıca, termal ve göllerin sembolü olan mavisi,

o Dağlar, yaylalar ve ovalarının yeşili,

o Dondurmanın beyazı,

o Uğur Böceğinin kırmızı ve siyahı,

o Tarih ve kültürün sembolü kahverengisi,

o Medusa Mozaiklerinin her rengi, bir ‘rengahenk’ ortaya koymaktadır. 

‘Renklerin Ahengi’ nin iyi yönetilmesi ve bunların ‘Ekonomik Değer’e dönüştürülmesi, yol haritasının birinci ve en önemli stratejik hedefi olmalıdır. Bu kapsamda, 
kent ekonomisinin geçmişi ve ekonomik değer yaratan sektörlerin potansiyelleri iyi değerlendirilmelidir.

1950’li yıllara kadar kentin ekonomik geçim kaynakları; tahıl yetiştiriciliği, pamuk üretimi, hayvancılık ve geleneksel el sanatları olmuştur. 

1968 yılında kentin “Kalkınmada Öncelikli İller” kapsamına alınmasıyla büyük çaplı pamuklu dokuma sanayi, iplik fabrikaları, süt ürünleri, dondurma, zeytin ve 
ayçiçeği yağı fabrikaları kurulmuştur. 1980’li yıllarda ise tekstil ve çelik eşya sektörü gelişmiştir.

Bugün kentin sanayi tabanlı ekonomisi; tekstil sektörü (%80) lider konumda olmak üzere çelik mutfak eşyası, pamuk işleme, inşaat, bankacılık, gıda, yem, ambalaj, 
kağıt ve makine imalatı ve ısıtma-soğutma sistemleri sektörleri ile tanımlanmaktadır. Bunlarla beraber, nakliye, kuyumculuk, bakır ve alüminyum doğramacılık, 
plastik doğramacılık, kereste ve yapı malzemeleri sanayi gibi sektörler kent ekonomisinin dinamiklerini oluşturmaktadır.

Kentin sanayi geçmişi, bilgisi, deneyimi ve ekonomik potansiyelleri iyi değerlendirilmeli, kent ekonomisinin güçlenmesi ve istihdam oranının artırılması hedelenmelidir. 

Girişimciliğin geliştirilmesi, yeni ekonomik düzen içinde yarışabilen sanayi ve hizmet sektörlerinin oluşturulması ve girişimcilik kültürünün genç kuşaklara aktarılması 
önemlidir.

Kentin mevcut potansiyellerinin belirlenmesi, bölge ve ülke içindeki ekonomik rollerinin tanımlanması, eğitim ve teşvik programları ile yerel ekonominin güçlendirilmesi 
ve bölgesel işbirlikleri - ittifaklar kurulması, kent ekonomisinin hızlı ve sistematik biçimde gelişmesini sağlayacaktır. Kent ekonomisinin güçlendirilmesi stratejik 
hedefine ulaşmak için 4 hedef, 12 eylem alanı tanımlanmıştır.
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Hedef 1.1. Yeni Yatırım Potansiyellerin Araştırılması

Kahramanmaraş’ın ekonomik 
gelişiminin hızlandırılması için 
mevcut potansiyeller geliştirilmeli, 
bölgesel ve yerel ölçekteki ekonomik 
katma değeri artırıcı yeni yatırım 
fırsatları araştırılmalıdır. 

Kentin bölge ile bütünleşmesi, 
ekonomik, sosyal ve kültürel 
potansiyellerin araştırılması ve 
değerlendirilmesi ile mümkündür. 
Kent içindeki sektörlerin eşgüdüm 
içinde gelişebilmeleri için mevcut 
potansiyeller araştırılarak 
değerlendirilmelidir. 

Eylem.1. Yeni Ekonomik Sektör 
Araştırmaları Yapmak

Kahramanmaraş’ın bölge ve sınır 
ötesi ile daha güçlü ekonomik ilişkiler 
kurabilmesi için yeni ekonomik 
sektör potansiyelleri araştırılmalıdır. 

Sektörlerin mevcut durumlarına 
ilişkin analizlerin yapılması, kentin 
gelecekteki ekonomik rolünün 
belirlenmesinde anahtar rolü 
üstlenecektir.

Ekonomik sektör araştırmaları 
aynı zamanda, sektörlerin gelecek 
hedelerinin ve ihtiyaçlarının 
tanımlanması açısından önem 
taşımaktadır. 

Eylem.2. Bölgesel Rekabet 
Edebilirlik Analizi Yapmak

Kahramanmaraş ekonomisi, bölge 
ve ülke düzeyinde rekabet gücüne 
sahip olan sektörlere sahiptir. Bu 
sektörlerin makro düzeyde ekonomik 
planları hazırlanarak uluslararası 
piyasada rekabet edebilme 
kapasiteleri belirlenmeli, stratejik 
planlar kapsamında alt sektörlerin de 
geliştirilmesi sağlanmalıdır. 

Sektör temsilcilerinin bir araya 
gelerek ortak çalışma kapasitelerini 
güçlendirmeleri, sektöre ilişkin 
sorunlarını ortak platformlarda 
tartışmaları ve çözüm arayışları 
yapmaları, işbirliği içinde çalışma 
kapasitelerini artırmaları ve 
kümelenme potansiyelinden 
faydalanmaları gerekmektedir. 

Kent ekonomisinin tetikleyici 
gücü olan tekstil sektörünün 
uluslararası boyutta kümelenmesi ve 
ihtisaslaşması için projeler üretilmeli, 
kamu sektörü, özel sektör ve 
üniversitenin bu konuda ortaklıklar 
kurması sağlanmalıdır. 

Eylem.3. Rengahenk Yönetim Planı 
Hazırlamak

Bölgesel ekonomik kalkınma eylem 
planı hazırlanarak, bölge içinde 
Kahramanmaraş’ın ekonomik rolü 
yeniden belirlenmelidir.

Kahramanmaraş, bölgesi içinde 
sanayi sektörünün yarattığı katma 
değer ile ön plana çıkmaktadır. 
Sanayi sektörü aracılığı ile 
oluşturulan ilişkiler geliştirilmelidir. 
Aynı zamanda, kentin sahip olduğu 
değerlerin sembolü olan renklerin 
ahengi sağlanmalı, bölge içinde tüm 
sektörlerde ön plana çıkarılmalılardır.
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Hedef 1.2. Yerel Ekonomiyi Geliştirme Programları Hazırlanması

Kentteki ekonomik gelişimin kalıcı 
olması ve genç kuşağın kentte 
kalması için yerel iş olanakları 
artırılmalıdır. Bu kapsamda eğitim, 
teşvik ve deneyim paylaşımı 
programları ile insan kapasitesi 
geliştirilmelidir. Bu amaca yönelik üç 
eylem alanı önerilmiştir. 

Eylem.1. Eğitim Programları 
Hazırlamak

İl genelindeki işsizlik oranı %7,8, 
Merkez ilçede ise %6,6’dır. Bu 
oranların düşürülmesi ve istihdam 
oranlarının artırılması amacıyla, 
özellikle gençlere yönelik eğitimler 
verilmelidir. 

Bu eğitimler, sektörel analizler 
sonucunda belirlenmeli ve gelecekte 
oluşacak nitelikli eleman açığını 
kapatmaya yönelik olmalıdır. 
Eğitimlerde başarılı olan gençlere 
iş güvencesi verilmesi, gençlerin 
katılımını sağlayacak bir teşvik 
yöntemi olabilecektir. Ayrıca, tarım 
sektörünün tekrar canlandırılması ve 
modern tekniklerle, nitelikli tarımsal 
üretime geçilmesi için çiftçi eğitimleri 
verilmesi konusu da önemlidir.

Eylem.2. Teşvik Programları 
Düzenlemek

Kentteki kadınların işgücüne 
katılımını teşvik etmek amacıyla 
Kadın Girişimcileri Destekleme 
programları oluşturmalıdır. Kendi 
işini kurmak isteyen kadınlara destek 
sağlanması ile kentteki sosyo- 
ekonomik durum iyileştirilecektir. 
Valilik, İl Özel İdaresi ve Belediye 
Başkanlığı ortaklığında hazırlanan 
‘Kahramanmaraş Mikro Kredi Projesi’ 
gibi örnekler artırılmalıdır.

Küçük ve orta büyüklükteki 
işletmelerin teşvik edilmesi amacıyla 
ise;  Kahramanmaraş Sanayi ve Ticaret 
Odası tarafından geliştirilen; ‘Akdeniz 
İş Destek Projesi’, ‘Kahramanmaraş 
Hazır Giyim İş Kümesi Projesi’, ‘Doğu 
Akdeniz Ekonomik Kalkınma ve İş 
Geliştirme Projesi’ gibi projeler örnek 
alınmalıdır.

KOBİ’lerin ihtiyaç duydukları çalışma 
mekanlarının oluşturulması da daha 
etkin bir üretim sürecine geçilmesi 
için önemli bir teşvik olacaktır.

Eylem.3. Bilgi ve Deneyim 
Paylaşımı Programları Yapmak

Yurtdışındaki başarılı kurumlarla 
iletişime geçilerek, kamu, özel sektör 
ve üniversite işbirliğinin nasıl hayata 
geçirildiği, katma değeri yüksek 
ürünlerin kent ekonomisini hangi 
yollarla etkileyebileceği, makro 
düzeyde kümelenme çalışmaları 
ve farklı sektörler arasında nasıl 
iş birlikleri oluşturulabileceği 
konularında deneyim transferi 
sağlanmalıdır.

Kahramanmaraş’taki KOBİ’lerin 
dünya çapında rekabet gücü 
yüksek ve uluslararası şirketlere 
dönüşmeleri süreci, bu şirketlerden 
aktarılacak bilgi ve deneyimler ile 
hızlandırılabilecektir. Eğitim ve 
danışmanlık hizmetleri alınması 
ya da ortak çalışmalar yapılması 
yoluyla bilgi ve deneyim aktarımı 
süreci güçlendirilmelidir. Alman 
Teknik İşbirliği Kuruluşu olan GTZ ile 
düzenlenen ‘Anadolu’da Ekonominin 
Desteklenmesi Projesi’, bu konuda 
başarılı bir örnektir.
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Hedef 1.3. Ekonomik İşbirlikleri ve İttifaklar Kurgulanması

Bölgesel işbirliklerinin  ekonomik kal-
kınmaya katkıları düşünüldüğünde,    
Kahramanmaraş’ın bölge ile ilişkileri-
nin güçlendirilmesinin önemi ortaya 
çıkmaktadır. 

Bu nedenle, bölgesel işbirliği ve 
kalkınma stratejisi belirlenerek 
bölgesel ve kentsel ittifaklar 
kurulmalı, makro ölçekte orta ve 
uzun vadeli ekonomik kalkınma 
planları iş birliği içinde hazırlanmalı, 
kent ölçeğinde ise sektörler 
arasında ittifaklar kurgulanarak kent 
ekonomisi güçlendirilmelidir.

Eylem.1. Bölgesel Düzeyde 
İşbirlikleri Kurmak

Komşu kentler ve sınır ötesi komşular 
ile ekonomik ilişkiler güçlendirilerek, 
rekabetin yerini işbirliği almalıdır.

Doğu Akdeniz Bölgesinin iki önemli 
kenti olan Kahramanmaraş ve 
Mersin arasında ekonomik işbirliği 
sağlanmalı, Kahramanmaraş’ın 
sanayiye dayalı ekonomisi ile 
Mersin’in tarım ve lojistik (Ro-Ro hattı 
ile Avrupa’ya ve Libya üzerinden Orta 
Asya, Orta Doğu ve Afrika’ya ulaşım 
imkanı)  potansiyelleri birleştirilerek 
Doğu Akdeniz Bölgesinin Avrupa, 
Orta Doğu ve Afrika ile ticari ilişkileri 
güçlendirilmelidir.

Kentteki temel sanayi sektörü tekstil 
olmasına rağmen pamuk üretimi 
düşüktür. Bu nedenle, Çukurova, 
Güneydoğu Anadolu ve Ege Bölgesi 
ile pamuğa dayalı ticaret ilişkileri 
güçlenmiştir. Ayrıca, pamuk 
üretim ilişkileri bulunan Adana ve 
Kahramanmaraş arasında tekstil 
ürünlerinin satışı ve pazarlamasına 
dayalı ilişkiler de güçlendirilmelidir. 

Eylem.2. Uluslararası Düzeyde 
İşbirlikleri Kurgulamak

Sınır ötesindeki komşulardan 
Suriye’nin yaklaşık on adet Arap 
ülkesi ile serbest ticaret anlaşması 
bulunmaktadır. Güçlü ticaret 
ilişkileri bulunan Suriye ile Türkiye 
arasında serbest ticaret anlaşması 
imzalanması, Kahramanmaraş’ın 
Arap Yarımadası’na açılmasını 
sağlayabilecek önemli bir fırsattır. 
Bununla birlikte, kentteki iş kümeleri 
ile Türkiye’deki ve yurtdışındaki 
benzer iş kümeleri arasında işbirlikleri 
geliştirilmelidir.

Eylem.3. Mevcut İşbirliği 
Potansiyellerinden Yararlanmak

Kahramanmaraş, coğrafi konumunun 
avantajı ile birçok bölgesel ağın 
merkezinde bulunmaktadır. Bu 
ağların kente sağlayacakları 
avantajlar değerlendirilmelidir. 
Birçok benzer problem ve fırsata sahip 
olan komşu kentler arasında bilgi 
ve deneyim paylaşımı sağlanmalı, 
ekonomiyi geliştirmeye yönelik ortak 
programlar geliştirilmelidir.

Kahramanmaraş, TR 63 Kalkınma 
Ajansı Bölgesi içinde, Hatay ve 
Osmaniye ile birlikte yer almaktadır. 
Kurulacak olan Kalkınma Ajansı’nın 
bölgenin ekonomik gücünün 
artırılması amacıyla yürüteceği 
çalışmalar, bu kentlerin bütünlük ve 
birliktelik içinde hareket etmelerini 
gerektirecektir.
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Hedef 1.4. Sektörler Arası Entegrasyon Sağlanması

Kahramanmaraş’ın ekonomik 
anlamda en önemli başarılarından 
biri, sanayi ve tarım sektörlerini 
etkili ve entegre biçimde geliştirerek 
yöresel tatlarını dünya pazarı ile 
buluşturması olmuştur. Tarım, sanayi 
ve yerel kültürün birlikteliği ile ortaya 
çıkan bu potansiyel değerlendirilmeli, 
farklı sektörlerin entegre olarak 
çalıştıkları zaman uluslararası 
rekabet güçlerinin önemli ölçüde 
arttığı vurgulanmalıdır.

Sektörler arasındaki bütünleşmeye 
yönelik problemlerin çözülmesi için, 
Kahramanmaraş’ın diğer kentlerle 
ve bölge ile daha güçlü ticari ilişkiler 
içine girmesi, kent ile kırsal alanın 
buluşması ve sektörler arasında daha 
güçlü birlikteliklerin kurgulanması 
gerekmektedir.

Eylem.1. Teknolojiyi Tüm Sektörlere 
Entegre Etmek 

Sektörler arası ilişkilerin 
güçlendirilmesi için teknolojiyi 
tüm sektörlere entegre etmek 
gerekmektedir. Geleneksel el 
sanatları olan oymacılık, bakırcılık, 
sim sırma işlemeciliği ve çarık üretimi 
konularında gençleri yetiştirmek 
için zanaat atölyeleri açılmalıdır. Bu 
zanaatların uluslararası piyasada 
tanıtılması için tasarım ve teknoloji 
ile buluşması sağlanmalıdır. 

Kentteki lokomotif sektör olan 
sanayi altyapısının güçlendirilmesi 
ve sanayi çeşitliliğinin sağlanması 
için teknolojiyi daha etkin kullanan, 
modern organize sanayi bölgeleri 
üretilmelidir. Ayakkabıcılık ve 
saraciye, ahşap işleri, konfeksiyon 
gibi sektörlerde faaliyet gösterecek 
olan sanayi bölgeleri, yerel ekonomik 
aktiviteyi tasarım ve teknoloji ile 
buluşturmalıdır.

Kırsal alanlarda ekonomik canlılığın 
sağlanması için de tarım ve teknoloji 
buluşması sağlanmalı, modern tarım 
uygulamalarına geçilmelidir.

Eylem.2. Tarım Sektörünü 
Güçlendirmek

Ovaların bereketinin artırılması 
ve tarım sektörünün yeniden 
güçlendirilmesi için tarımsal üretim 
master planı hazırlanarak uzun süre 
taze ürün pazarlamasına yönelik 
bölgelerarası düzeyde yatırım 
planlaması yapılmalıdır.

İyi tarım uygulamaları ve tarım 
yatırımlarını teşvik etmek amacıyla 
pazarlama stratejileri belirlenmeli, 
büyük pazarlama şirketleri ve 
kooperatifleri oluşturulmalıdır.

Eylem.3. Sektörel İşbirlikleri 
Kurgulamak

Sektörler arası entegrasyon 
konusunda önemli bir birliktelik; 
sanayi, teknoloji ve tasarım 
ortaklığıdır. Sektörler arası 
etkileşimin artırılması amacıyla 
teknolojik yenilikler takip edilmeli, 
bölgeler arası ilişkiler güçlendirilmeli, 
Ar-ge, inovasyon, teknoloji ve 
bilgi teknolojileri altyapıları 
geliştirilmelidir.  

Kentteki geleneksel el sanatlarının 
korunması için de sanayi ve turizm 
sektörleri ortaklığıyla projeler 
geliştirilmelidir.

Ayrıca, üretim ve hizmet sektörlerinin 
birbirlerini tamamlaması, sanayi 
ürünlerinin üretiminde kentlerin 
birbirlerini desteklemesi, eksik 
yatırımların birbirlerini tamamlaması 
sağlanmalıdır.
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Stratejik Hedef-2: Tarihi ve Kültürel Mozaik Yönetimi

HEDEF 2.1: 
Mevcut Kültür ve Turizm 

Değerlerinin Korunması 

HEDEF 2.2: 
Turizm Potansiyelinin 
Harekete Geçirilmesi

HEDEF 2.3: 
Turizm ve Kültür 

Bilincinin Geliştirilmesi

HEDEF 2.4: 
Turizm ve Kültür Kaynaklı 
Katma Değerin Artırılması

 Envanter Çalışmaları  
 Yapmak 

 Öncelikli Alanlar için  
 Eylem Planları   
 Hazırlamak

 Kent Müzesi Kurmak

 Kentin Tanıtım   
 Stratejisini Belirlemek

 

 Turizm Olanaklarını  
 Çeşitlendirmek

 Tur, Festival ve   
 Organizasyonlar   
 Düzenlemek

 ‘Koruma’ ve ’Değer’  
 Bilincini Benimsetmek

 Yerel Kültürü ve El  

 Sanatlarını Korumak

 Çocuklar ve Gençlere  

 Yönelik Projeler   

 Hazırlamak

 Turizme Yönelik   

 İttifaklar ve İşbirlikleri  
 Yapmak

 Yerel Kültürü Turizm ile 

  Buluşturmak

 Turizme Yönelik   

 Eğitimler Vermek

E.A.
2.1.1.

E.A.
2.1.2.

E.A.
2.1.3.

E.A.
2.2.1.

E.A.
2.2.2.

E.A.
2.2.3.

E.A.
2.3.1.

E.A.
2.3.2.

E.A.
2.3.3.

E.A.
2.4.1.

E.A.
2.4.2.

E.A.
2.4.3.
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Stratejik Hedef 2. Tarihi ve Kültürel Mozaik Yönetimi

Germenicia, Hitit, Gurgum, Roma, Bizans, Selçuklu, Dulkadiroğlu Beyliği, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinin zengin 
tarihi ve kültürel birikimi kentin en önemli ‘mozaik’ini oluşturmaktadır. 

Germenicia antik kenti ve Medusa mozaiklerinin ortaya çıkması, zengin tarihsel ve kültürel birikime sahip olan kentin kültür 
varlıklarının korunması, yaşatılması ve doğru yönetim ile geleceğe aktarılması için yeni fırsatlar ortaya çıkarmaktadır.

Eski ve yeni değerlerin tarihi ve kültürel mozaiğinin iyi yönetimi, ikinci önemli stratejik hedef olarak tanımlanmaktadır. Bu 
amaçla, tarihi, kültürel, arkeolojik ve doğal değerler korunurken turizmin geliştirilmesi amacıyla envanter ve eylem planı 
çalışmaları yapılmalı, kentin tanıtım ve turizm faaliyetlerine hız kazandırılmalı, kentin turizm kaynaklı ekonomik katma 
değeri artırılmalı ve kentte kültür ve koruma bilinci geliştirilmelidir.
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Hedef 2.1. Mevcut Kültür ve Turizm Değerlerinin Korunması 

Kültür ve turizm öncelikli yaklaşımlar 
belirlenirken öncelikle, sahip olunan 
değerler korunmalıdır. 

Kahramanmaraş’ın kültür varlıkları 
şu şekilde gruplanabilmektedir;

-	 Arkeolojik Miras (Germenicia, 
Direkli, Domuztepe)

-	 Tarihi Miras (kaleler, 
köprüler)

-	 Mimari Miras (sivil mimarlık 
örnekleri, konaklar)

-	 Somut Olmayan Kültürel 
Miras (halk şarkıları, türküler, 
şairler, geleneksel el 
sanatları)

Sonrasında ise turizm sektörü için 
değer yaratabilecek tüm alternatiler 
araştırılmalı, potansiyeller 
değerlendirilmelidir.

Eylem.1. Envanter Çalışmaları 
Yapmak 

Değerlerin korunabilmesi ve geleceğe 
aktarılabilmesi için, tarihsel süreci 
anlatan ve değerleri tanımlayan 
‘Miras Envanterleri’ hazırlanmalıdır.

Kentin prehistorik çağa uzanan 
tarihini kapsayan ‘Arkeolojik Miras 
Envanteri’, sivil mimarlık örneklerini 
içeren ‘Tarihi ve Kültürel Miras 
Envanteri’, Kahramanmaraş’ın 
İstiklal Savaşı tarihi,  destanları,  
türküleri, el sanatları, yemek 
kültürü gibi somut olmayan 
değerlerini yaşatmayı amaçlayan 
‘Somut Olmayan Kültür Varlıkları 
Envanteri’ ve yakın çevredeki 
doğal alanları içeren  ‘Doğal Alan 
Envanteri’ hazırlanmalıdır.

Hazırlanacak envanterler, kentin 
ekolojisi ve doğal çevresi ile birlikte 
tarihi ve kültürel mirasın korunmasını 
amaçlamalıdır.

Eylem.2. Öncelikli Alanlar için 
Eylem Planları Hazırlamak

İl içinde turizm potansiyeline 
sahip olan birçok alan olması 
nedeniyle tüm ili kapsayan 
’Turizm Eylem Planı’ hazırlanmalı, 
kentin yakın çevresindeki baraj, 
dere, orman alanlarında doğa 
turizmini canlandıracak stratejiler 
geliştirilmelidir.  Eylem Planı, kentin 
turizm stratejisini tanımlamalı ve 
turizmin geliştirilmesi için somut 
adımları açıklamalıdır.

Tarihi Yusular Mahallesi için ‘Yerinde 
Yenileme Eylem Planı’ hazırlanmalı, 
yaşayan halk yer değiştirmeye 
zorlanmadan, alanın tarihi ve kültürel 
miras niteliği korunmalıdır.

Kahramanmaraş’ın turizme ilişkin 
en önemli potansiyellerinden 
olan Germenicia mozaik alanında 
kazı çalışmalarının başlatılması 
ve üzerindeki konut alanlarına 
ilişkin müdahale stratejilerinin 
tanımlanması için ‘Germenicia 
Yeniden Yerleşme Eylem Planı’ 
hazırlanmalıdır.

Eylem.3. Kent Müzesi Kurmak

Kentin tarihini ve değerlerini tanıtmak 
amacıyla,  ‘Kent Müzesi’ ve ‘Kurtuluş 
Müzesi’ kurulması çalışmaları 
yapılmalıdır. Kent merkezinde 
oluşturulacak bir Kent Müzesi, 
Kahramanmaraş’ın tanıtımında 
önemli rol oynayacaktır. Bu müzenin 
türü ve içeriği iyi değerlendirilmelidir 
ve bulunduğu alanı canlandırarak 
kentliler ve turistler için yeni bir 
aktivite alanı olmalıdır.
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Hedef 2.2. Turizm Potansiyelinin Harekete Geçirilmesi

Kahramanmaraş kenti; Termal, 
İnanç, Mağara, Doğa, Yayla ve 
Mesire, Kış, Gençlik, Spor ve Kongre 
Turizmi olanaklarına sahiptir. Bu 
alternatilerin çeşitlendirilmesi 
ve mevcut potansiyellerin 
canlandırılması sağlanmalıdır.

Turizm alternatilerinin 
çeşitlendirilmesi için özel sektör 
yatırımları teşvik edilmeli, yatak 
ve altyapı kapasiteleri artırılmalı, 
rehberlik hizmetleri geliştirilmeli 
ve turizm konusunda yerel halk için 
eğitim çalışmaları yürütülmelidir.

Eylem.1. Kentin Tanıtım Stratejisini 
Belirlemek

Turizm Eylem Planı’na göre kentin 
yurt içi ve yurt dışı turizm stratejisi 
belirlenirken turizm potansiyelleri 
değerlendirilmeli ve geliştirilmeli, 
iletişim ve pazarlamada ‘Bütünleşik 
Pazarlama Stratejisi’ gibi yeni 
kavramlar dikkate alınmalıdır.

Bütünleşik Pazarlama Stratejisi;  
“Reklamcılık, halkla ilişkiler, satış 
geliştirme, doğrudan pazarlama gibi 
çeşitli iletişim yöntemlerinin stratejik 
rollerini değerlendiren; geniş 
kapsamlı bir plana dayanan ve bu 
yöntemleri açık tutan; tutarlı, en üst 
düzeyde iletişim etkisi yaratmak için 
bu disiplinleri birleştiren kapsamlı 
bir pazarlama iletişimi planlama 
konsepti” olarak tanımlanmaktadır.

Kentlerin tanıtım stratejisi olarak 
ele alındığında, ‘üstünlük ve farklılık 
yaratacak bütün yaratıcı tanıtım 
faaliyetlerinin bütünlük ve sinerji 
içinde sağlanması yaklaşımı’ olarak 
tanımlanabilmektedir. Kentin 
tanıtımı ziyaretçiler odaklı olmalıdır 
ve Kahramanmaraş’ı onların bakışı ile 
algılayabilmelidir. Ayrıca, ziyaretçiler 
ile karşılıklı olarak güçlü iletişim 
kurulabilmelidir.

Eylem.2. Turizm Olanaklarını 
Çeşitlendirmek

Mevcut durumda birçok turizm 
alternatifine sahip olan kentte 
diğer turizm türleri de geliştirilmeli 
çeşitlendirilmeli ve tanıtılmalıdır.

Menzelet, Sır ve Kılavuzlu Barajlarını 
kapsayan turizm programları 
oluşturarak, su sporları ve 
rekreasyon alanları oluşturulmalı, 
halkın bu alanlara kolay erişimini 
sağlanarak sağlık, spor ve doğa 
turizmi teşvik edilmelidir. Kentin 
tarihsel gelişiminin parçası olan bağ 
evlerinin korunması, yayla ve bağ 
turizminin geliştirilmesi de turizm 
alternatilerini çeşitlendirecektir. 

Kuş gözlemciliğinin geliştirilmesi 
için Gavur Gölü kuş cenneti olarak 
kurgulanmalı, uğur böcekleri 
kolonileri bilim çevrelerinde 
tanıtılmalıdır.

Tarihi kent merkezindeki sosyal 
ve kültürel etkinlikleri artırmak ve 
merkezin özgün fonksiyonlarını 
yeniden kazandırmak için; Taşhan’da 
yöresel yemekler sergisi, Belediye 
Pasajı’nda kent meydanı, Cumhuriyet 
Han içinde turizm bilgilendirme 
merkezi gibi projeler hayata 
geçirilmelidir.

Eylem.3. Tur, Festival ve 
Organizasyonlar Düzenlemek

Müzik, spor, turizm gibi farklı 
konularda ulusal ve uluslararası 
düzeyde önemli festivaller ve 
organizasyonlar düzenlenerek 
kentin tanıtımı hızlı ve etkin 
biçimde yapılabilecektir. Yerel 
sanatların korunması, teşvik edilmesi 
ve tanıtılması ise yurtdışında 
organize edilen fuarlar aracılığı ile 
gerçekleşebilecektir.

Kent merkezinde turizm ofisleri 
açılması ve bilgilendirme 
çalışmalarının yapılması önemlidir. 
Kaleler, Özgün Sanatlar, Yöresel 
Tatlar, Germenicia Mozaikleri, 
Termal Tesisler, İnanç Merkezleri, 
Kent Müzeleri, Doğal Güzellikler gibi 
turlar düzenlenerek kentin tanıtım ve 
turizm faaliyetleri desteklenmelidir. 
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Hedef 2.3. Turizm ve Kültür Bilincinin Geliştirilmesi

Eylem.1. ‘Koruma’ ve ’Değer’ 
Bilincini Benimsetmek

Antik kent, kent tarihi, el sanatları 
konularında kentlinin tarih bilincinin 
geliştirilmesi çok önemlidir. Kültür 
ve turizm öncelikli yaklaşımların halk 
tarafından benimsenmesi kentin 
turizm aktivitesini canlandırırken, 
yeni iş olanakları yaratarak ekonomik 
ve sosyal hayatın da canlanmasını 
sağlayacaktır.

Halkın koruma ve değer bilincinin 
artırılması, Germenicia Yeniden 
Yerleşme Eylem Planını da daha 
kolay benimsemelerini sağlayacak, 
halk arasında mozaikleri koruma 
bilinci yaygınlaşacaktır.

Eylem.2. Yerel Kültürü ve El 
Sanatlarını Korumak

Yerel kültürün halk tarafından 
pazarlanmasıyla yerel ölçekli iş 
olanakları yaratılabilecektir. Yerel 
kültürün teknoloji ve tasarımla 
buluşturulmasının sağlanması ise 
ürün ve hizmet kalitesini ve ekonomik 
katma değeri artıracaktır. 

Eylem.3. Çocuklar ve Gençlere Yönelik Projeler Hazırlamak

Çocukluk dönemlerinden itibaren tarih, kültür ve doğa hakkında bilgilendirilen ve 
bilinçlendirilen bireyler, kentin tarihsel ve kültürel birikimine sahip çıkacaklardır. 
Bu nedenle tüm projelerde öncelikli hedef, çocuklar ve gençlere yönelik eğitim, 
bilinçlendirme, kapasite geliştirme programlarının hazırlanması olmalıdır.

Özellikle Germenicia mozaik kalıntıları konusunda çocuklar ve gençlere yönelik 
eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması, alanın gelecekte korunmasına 
büyük katkılar sağlayacaktır. 

ÇEKÜL Vakfı’nın ‘Kentler Çocuklarındır’ programı örnek alınmalı ve ÇEKÜL ile 
eğitim kurumları ve belediye arasında işbirliği yapılmalıdır.

Kültürel mirasın 
korunması konusunda 
çocuklar ve gençlere 
büyük görev 
düşmektedir. Sosyal 
ya da mekansal 
projelerin hazırlık 
ve uygulama 
süreçleri uzun yıllar 
sürmektedir. Bu 
projelerin başlangıç 
etabında çocuk yaşta 
olan kişiler, proje 
sonlandığında yetişkin 
bireylere dönüşürler. 
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Hedef 2.4. Turizm ve Kültür Kaynaklı Katma Değerin Artırılması

Eylem.1. Turizme Yönelik İttifaklar 
ve İşbirlikleri Yapmak

Kahramanmaraş’ın kültürel 
değerlerinin yaşatılması, tanıtılması, 
turizm imkanlarının geliştirilmesi 
amacıyla, kamu kuruluşları, diğer 
kentler ve özel sektör ile iletişime 
geçilerek işbirlikleri yapılmalıdır. 

Kültürel Miras Envanterlerinin 
hazırlanmasının ardından kişilerle, 
kurumlarla ve diğer kentlerle 
görüş alışverişleri yapılmalı,  
işbirlikleri, programlar ve projeler 
geliştirilmelidir. Böylece geçmişe ait 
değerlerin korunması ve turizmin 
gelişmesi sağlanırken kente ve 
kentliye ekonomik ve sosyal anlamda 
değer kazandırılmalıdır.  

Örneğin kardeş şehir Trabzon ile 
düzenlenecek kültür turları ve 
aktiviteler iki kent için de fırsatlar 
yaratacaktır.

Mardin - Diyarbakır - Gaziantep - 
Kahramanmaraş - Şanlıurfa illerini 
kapsayan Kültür ve İnanç Yolu 
Projesinin hayata geçirilmesi de 
hem kültür değerlerinin korunması 
hem de turizmin bölgedeki sinerji ile 
gelişmesini sağlayacaktır. 

Son yıllarda Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu kentlerinde birçok mozaik 
kalıntısı bulunması sebebiyle bu iller 
arasında mozaik kentler konusunda 
işbirliği yapılmalıdır. Aynı bölgede 
bulunan ve aynı tarihsel olayları 
yaşamış olan bu kentler arasında 
kültür turları kurgulanmalı, mozaik 
müzesi, kazı çalışmaları, alandaki 
konutların taşınma modelleri ve 
turizmin geliştirilmesine yönelik 
projeler üretilmeli, kültür varlıklarının 
korunması ve değerlendirilmesi için 
yenilikçi yöntemler ve yaklaşımlar 
belirlenmelidir.

Germenicia antik kentinde bulunan 
mozaiklerinin geleceği hakkında 
yeni projeler üretilmesi ve deneyim 
paylaşımı amacıyla Urfa (Halepli 
Bahçe Mozaikleri), Antep (Zeugma 
ve Karkamış İlçesi’ne bulunan 
mozaikler), Adana (Misis Mozaikleri) 
ve Antakya arasında kentsel ittifak 
kurulmalıdır.

Eylem.2. Yerel Kültürü Turizm ile 
Buluşturmak

Yerel kültürü teknoloji ve tasarımla 
buluşturan ürünler üretmek, yerel 
el sanatları korunurken, ekonomik 
değer yaratılması için bir fırsattır. Bu 
nedenle, yerel el sanatları üretiminin 
artırılması için teşvikler vermek, 
kültür ve turizm yoluyla yerel iş 
olanaklarını artırmayı hedeleyen 
projeler üretmek gerekmektedir.

Eylem.3. Turizme Yönelik Eğitimler 
Vermek

Tarihi kent merkezi esnafı öncelikli 
olmak üzere, satış ve turizm 
konularında eğitimler vermek, 
kentlilerin yerel kültür bilincini artırıcı 
çalışmalar yapmak (Müze gezileri, 
çocuk müzeleri, eğitimler, projeler), 
kente özgü ürünlerin bir arada 
satışının yapılabileceği, kaliteli ve 
sağlıklı mekanlar oluşturmak, halkın 
tarih bilincini geliştirmek konuları, 
turizm kaynaklı katma değer 
üretilmesi açısından önemlidir.
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Stratejik Hedef-3: Antik Kentten Yeni Yüzyıl Kentine Doğru

HEDEF 3.1: 
Tarihi Doku Koruma 
Yaklaşımlarının Belirlenmesi

HEDEF 3.2: 
Kentsel Gelişim 
Stratejilerinin Belirlenmesi

HEDEF 3.3: 
Mekansal Gelişim Strateji 
Çerçevesinin Oluşturulması

HEDEF 3.4: 
Afet Durumunu Dikkate 
Alan Yaklaşımlar Belirlenmesi

 Tarihi Kent Merkezini  
 Koruma-Yaşama   
 Stratejisini Belirlemek

 Tarihi Konut Dokusu  
 Yerinde Yenileme Planı  
 Hazırlamak

 Germenicia Antik Kenti  
 Gelişim Senaryosunu  
 Hazırlamak

 Koruma Stratejilerini  
 Belirlemek

 Kent Formu   
 Bütünleşme Stratejilerini  
 Geliştirmek

 Kentsel Kademelenme 
  Sistematiği Oluşturmak

 Altın Üçgen Fırsat  
 Alanlarında Yatırım  
 Teşvikleri Vermek

 Germenicia Antik Kent  
 Eylem Planını   
 Hazırlamak

 Tarihi Kent Merkezi  
 Kentsel Tasarım Rehberi 
  Hazırlamak

 Risk Haritalarını   
 Hazırlamak

 

 Afet ve Risk Yönetimi  
 Altyapısını Geliştirmek

 Afet ve Deprem Master  
 Planını Hazırlamak

E.A.
3.1.1.

E.A.
3.1.2.

E.A.
3.1.3.

E.A.
3.2.1.

E.A.
3.2.2.

E.A.
3.2.3.

E.A.
3.3.1.

E.A.
3.3.2.

E.A.
3.3.3.

E.A.
3.4.1.

E.A.
3.4.2.

E.A.
3.4.3.
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Stratejik Hedef 3. Antik Kentten Yeni Yüzyıl Kentine Doğru

Kahramanmaraş’ın saklı değeri Germenicia antik kentinin renkli mozaiklerinin ortaya çıkarılması, kentin 
2500 yıllık geçmişi ile buluşmasını sağlamıştır.

‘Büyük Buluşma’ olarak da adlandırabileceğimiz antik ve yeni kent buluşması,  yeni kentsel yerleşme 
senaryolarının hazırlanmasını gündeme getirecektir.

Kahramanmaraş’ın yol haritasının en önemli üçüncü stratejik hedefi,  yeni senaryolar çerçevesinde 
dikkatlice ele alınmalı ve ‘Büyük Kent Senaryosu’ yazılmalıdır.

Diğer yandan, yeni yüzyıl kentinin yapısal problemlerinin çözülmesi ve yeni gelişim alanlarının daha sağlıklı 
bir kentsel yapılanma ile gelişmesi için, yeni bir ‘Mekansal Gelişim Strateji Çerçevesi’ çizilmelidir.

Mekansal Gelişim Strateji Çerçevesi, tarihi dokunun korunması, yeni gelişim alanlarının kurgulanması, 
kentin fırsat alanlarının belirlenmesi konularında kısa ve net stratejiler tanımlamaktadır. 

Çerçevenin amacı; kentin geleceğine ilişkin bütünlüklü ve kapsamlı proje alternatifleri üretilmesi ve 
projelerin,  tüm aktörlerin katılımı ile koordineli biçimde yürütülmesidir.
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Hedef 3.1. Tarihi Doku Koruma Yaklaşımların Belirlenmesi

Eylem.1. Tarihi Kent Merkezini 
Koruma-Yaşama Stratejisini 
Belirlemek

Kent merkezinde karma kullanımın 
desteklenmesi, yaşama ve çalışma 
alanları birlikteliğinin sağlanması, 
merkezin gece gündüz yaşayan, 
canlı bir merkeze dönüşmesini 
sağlayacaktır. Gece-gündüz yaşayan 
kent merkezi yaklaşımı, yapıların 
kullanılarak korunması için önemli bir 
fırsat olacaktır.

Eylem.2. Tarihi Konut Dokusu 
Yerinde Yenileme Planı Hazırlamak

Kahramanmaraş tarihi kent dokusu, 
Türk kentlerinin çoğunda olduğu 
gibi; eğimli topografya üzerinde, 
sıkışık yapılar ve dar sokaklar ile 
betimlenen organik kent dokusu 
niteliğindedir. Önemli sivil mimarlık 
örneklerine sahip olan tarihi konut 
dokusu restore edilerek korunmalı ve 
yeniden işlevlendirilmelidir.

Tarihi kent dokusu ile yeni dokunun 
buluşmasını sağlayacak kapsamlı 
bir strateji ortaya konulması, kentin 
turizm potansiyelinin artması 
açısından önemlidir.

Tarihi konut alanları için hazırlanan 
mahalle yenileme eylem planları 
hazırlanmalı, yenileme sürecinde 
‘yerinde yenileme’ stratejisi esas 
alınmalıdır.

Eylem.3. Germenicia Antik Kenti 
Gelişim Senaryosunu Hazırlamak

Kahramanmaraş’ın mekansal 
gelişimini yönlendirecek olan en 
önemli potansiyel, Germenicia 
mozaik kalıntılarının ortaya 
çıkmasıdır. Bu nedenle, yeni mekansal 
kurgu içinde Germenicia’nın rolü 
tanımlanmalı, yeni kent gelişiminin 
yönü ve türü belirlenirken, antik 
kentin konumu ve gelecekte 
yaratacağı potansiyeller dikkate 
alınmalıdır.

Kalıntıların bulunduğu alanda 
yaşayan halkın mağdur edilmeden 
başka bir alana taşınması ve kazı 
çalışmalarının yapılması, yenilikçi 
dönüşüm modelleri ile mümkün 
olacaktır.
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Hedef 3.2. Kentsel Gelişim Stratejilerinin Belirlenmesi

Eylem.1. Koruma Stratejilerini 
Belirlemek

Kentin bu güne kadar olan gelişiminin 
sağlıklı olması, Kahramanmaraş 
için önemli bir fırsattır. Akıllı 
büyüme modellerine uygun olarak 
oluşturulan yeni gelişim kurgusu 
ile enerji tüketiminin minimuma 
indirilmesi, karbon emisyonu 
oranlarının azaltılması, yenilenebilir 
enerji kaynaklarının kullanılması, 
doğal alanların bütünlüğünün 
korunması sağlanmalıdır. Bu 
nedenle, arazi kullanım, ulaşım, 
merkez kademelenmesi, doğal 
alan bütünlüğü gibi konular önem 
kazanmaktadır.

Enerji kaynaklarının korunması 
konusunda ise; yapılarda 
‘Yenilenebilir Enerji’ uygulamalarına 
geçilmesi, yapılarda ve trafikte 
güneş, rüzgar ve elektrik enerjisi gibi 
alternatif enerjilerin kullanımının 
yaygınlaştırılması, enerji tasarrufu 
bilincinin artırılması sağlanmalı, yeşil 
enerji kullanımına geçilmesi için 
teşvikler verilmelidir.

Eylem.2. Kent Formu Bütünleşme 
Stratejilerini Geliştirmek

Kent yaşamının doğa ile 
bütünleştirilmesi için, batı yönünde, 
kent ile Menzelet Barajı arasında 
Mavi-Yeşil koridorlar tasarlanmalı, 
kent içinde yaya olarak ulaşılabilen 
yeşil alanlar artırılmalıdır. Ayrıca, 
kentin girişi niteliğindeki Batı ve 
Doğu çevre yolu kenarları yeniden 
düzenlenmelidir.

Halkın sosyal olarak bütünleşmeleri 
amacıyla, her mahallede sosyal, 
kültürel tesisler, spor ve eğitim 
alanları oluşturulmalı, sosyal hayatın 
canlandırılmasına yönelik projeler 
gerçekleştirilmelidir.

Ticaret ve konut alanları 
buluşmasının sağlanması için tarihi 
kent merkezinde karma kullanım 
desteklenmeli, eğitim ve sağlık 
altyapılarını geliştirmeye yönelik 
çalışmalar yapılmalıdır.

Eylem.3. Kentsel Kademelenme 
Sistematiği Oluşturmak

Yeni bir merkez kademelenmesi 
oluşturmak için, ticaret ve ofis 
kullanımının teşvik edildiği kentsel 
odaklar yaratılmalı, odaklar ile 
kent ile arasında güçlü ulaşım 
bağlantıları kurgulanmalıdır. Merkez 
kademelenmesi sistematiğinin doğru 
kurgulanması; yolculuk süreleri ve 
enerji tüketiminin azaltılması ve 
kent merkezindeki trafik sorununun 
çözülmesi gibi sonuçlar yaratacaktır. 

Yeni kent modelinde yeni yeşil 
alan kurgusu oluşturulmalı, kent 
genelinde farklı ölçekteki kamusal 
alanların oluşturduğu kademelenme 
sistemleri kurgulanmalıdır. Yeni 
kademelenme, yaşayanların yürüme 
mesafesi içinde yeşil ve açık alanlara 
ulaşabilmelerini hedelemelidir. 
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Hedef 3.3. Mekansal Gelişim Strateji Çerçevesinin Oluşturulması

Kentteki mekansal sorunların 
bütüncül, koordineli ve hızlı biçimde 
çözümlenmesi için yeni bir mekansal 
kurgu geliştirilmeli,kent ekonomisini 
canlandıracak olan yeni yatırım 
ve fırsat alanları belirlenmelidir. 
Kentteki gelişim alanlarının yanı sıra, 
Germenicia gibi, arkeolojik miras 
niteliğindeki alanların ne tür yenilikçi 
dönüşüm modelleri ile koruma altına 
alınacağı da yeni mekansal kurgu 
kapsamında tanımlanmalıdır.

Kentin tarihi dokusunda ve 
yeni dokusunda yapılacak tüm 
müdahaleler kent kimliğini 
güçlendirmelidir. Bu amaçla 
hazırlanacak olan kentsel tasarım 
rehberleri, konutlarını yenilemek 
isteyen mülk sahiplerine, yenileme 
konusunda yerel yönetimlere,  fırsat 
alanlarında yatırım yapacak olan 
yatırımcılara yol göstermelidir.

Eylem.1. Altın Üçgen Fırsat 
Alanlarında Yatırım Teşvikleri 
Vermek

Kentsel altın üçgen alanları; 
gayrimenkul sektörünün hareketli, 
kamusal alanların canlı, tasarım 
kalitesinin yüksek, yatırım fırsatlarının 
çeşitli olduğu kent mekanlarını 
tarilemektedir. Kahramanmaraş’ın 
altın üçgeni, tarihi kent kalesi ile iki 
önemli giriş kapısı arasında kalan 
alandır ve en önemli dönüşüm alanını 
oluşturmaktadır. Üçgen içindeki 
ve köşelerindeki kentsel odaklar, 
yeni potansiyeller taşımaktadırlar 
ve nitelikleri mekansal kurgu 
kapsamında belirlenmiştir. Altın 
üçgen alanlarında gerçekleşecek 
olan projelere vergi indirimleri, 
emsal hakkı gibi yatırım teşvikleri 
verilmeli, piyasa odaklı yatırımlar 
tetiklenmelidir.

Eylem.2. Germenicia Antik Kent 
Eylem Planını Hazırlamak

Germenicia mozaik kalıntılarının 
bulunduğu sit alanı ve üzerinde 
bulunan konutlar, çok büyük 
potansiyelleri barındıran bir problem 
alanı niteliğindedir. Mevcut konut 
alanında devam etmekte olan günlük 
yaşam dinamikleri arkeolojik miras 
üzerinde ciddi tehditler oluştururken, 
yaşayan halkın  başka bir alana 
tahliye edilmesi sosyal ve ekonomik 
sorunlara yol açacaktır.Bu kritik 
durumun en az kayıpla, herkes için en 
fazla faydayla, uygulanabilir biçimde 
ve kısa sürede çözümlenmesi için 
yeniden yerleşme stratejilerini 
ve senaryoları içeren Eylem Planı 
hazırlanması gerekmektedir.   

Eylem.3. Tarihi Kent Merkezi 
Kentsel Tasarım Rehberi 
Hazırlamak

Çöküntü sürecine girmiş olan 
tarihi kent merkezinin korunması, 
yaşatılması ve kimlikli hale 
getirilmesi için alana ilişkin tüm 
müdahaleleri içeren Kentsel Tasarım 
Rehberleri hazırlanmalıdır. Rehberler, 
cephe düzenlemeleri, renk, kent 
mobilyaları, peyzaj düzenlemeleri 
gibi konuları içermelidir. Alanın 
kimliğinin korunması için abartılı 
tasarımlardan kaçınılmalı, sadelik 
prensibini benimsenmelidir. Tarihi 
kent merkezinde ve kent genelinde 
uygulanacak peyzaj kriterleri, 
Sütçü İmam Üniversitesi Orman 
Mühendisliği Bölümü ile yapılacak 
ortak çalışmalar ile belirlenmeli, 
böylece üniversite ve kent buluşması 
da desteklenmelidir.
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Hedef 3.4. Afet Durumunu Dikkate Alan Yaklaşımlar Belirlenmesi

Eylem.1. Risk Haritalarını 
Hazırlamak

Üç büyük fay hattının kesişiminde 
bulunan Kahramanmaraş, 2. ve 
3. derece deprem bölgesindedir. 
Deprem tehdidi ile karşı karşıya 
olan kentte, zemin ve yapı kalitesi 
analizleri yapılmalıdır. Analiz 
sonuçları değerlendirilerek, yapı 
ve yaşam riskleri bulunan alanlar 
ile kentsel gelişimin uygun olduğu 
alanlar belirlenmelidir.

Eylem.2. Afet ve Risk Yönetimi 
Altyapısını Geliştirmek

Kent merkezi ve kırsal bölgelerde 
acil durum ve afet anında müdahale 
konusunda çalışmalar yapılmalıdır. 
Kırsal alanlarda deprem ve afet 
yönetimi, yapı yapım teknikleri gibi 
konularda bilinçlendirme çalışmaları 
yapılmalıdır.

Eylem.3. Afet ve Deprem Master 
Planını Hazırlamak

Kentin batı yönünde gelişiminin 
desteklenmesi ve bu alanın zemin 
durumunun depreme karşı dayanıklı 
olması olumludur. Fakat, eğimli 
topografya üzerinde,  dar sokaklar ve 
sıkışık yapılanmaya sahip olan tarihi 
kent dokusu deprem durumunda 
ciddi risklerle karşılaşacaktır. 
Ruhsatsız yapılaşmanın ve sağlıksız 
kent dokusunun bulunduğu 
alanlardaki yapılar da depreme karşı 
dayanıksızdır ve toplanma mekanları, 
açık alanlar bulunmamaktadır. 

Tüm bu alanların ne tür müdahaleler 
ile afetlere karşı güçlendirileceği, 
yapı ve yaşam risklerinin minimize 
edilmesi amacıyla geliştirilecek 
stratejileri, zaman, kaynak, süre 
ve sorumluları tanımlayan Afet ve 
Deprem Master Planı hazırlanmalıdır.
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Stratejik Hedef-4: Kentsel ve Bölgesel  Yeni İttifaklar Kurulması

HEDEF 4.1: 
Kentsel İttifak 
Senaryolarının Geliştirilmesi

HEDEF 4.2: 
Kentsel Ağ 
Sistematiğinin Kurgulanması

HEDEF 4.3: 
Kent ve Kır Bütünleşme 
Yaklaşımlarının Belirlenmesi

 Ekonomik Değer   
 Haritası Çıkarmak

 Kültür ve Turizm  
 Envanteri Hazırlamak,  
 Projeler Geliştirmek

 

 Sosyal ve Kültürel  
 Rolleri Belirlemek

 Mevcut ve Potansiyel  
 İşbirliklerinden   
 Yararlanmak

 Ulaşım Ağlarını   
 Güçlendirmek

 

 İletişim Ağlarını   
 Güçlendirmek

 Kırsal Ekonomik  
 Bütünleşme Programı 
 Hazırlamak

 Bölgesel Turizm   
 Geliştirme Ana Planı  
 Hazırlamak

 Kent-Kır Bütünleşme 
 Eylem Planı Hazırlamak

E.A.
4.1.1.

E.A.
4.1.2.

E.A.
4.1.3.

E.A.
4.2.1.

E.A.
4.2.2.

E.A.
4.2.3.

E.A. 
4.3.1.

E.A.
4.3.2.

E.A.
4.3.3.
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Stratejik Hedef 4. Kentsel ve Bölgesel Yeni İttifaklar Kurulması

Kahramanmaraş’ın bulunduğu bölge içinde stratejik konumu, kentler arasında 
yeni ittifaklar kurmasını kaçınılmaz hale getirmektedir. 

Kentler arası işbirlikleri;

o Mozaik Kentler 

o İnanç Kentleri 

o Akdeniz Kentleri

o Sınırötesi Kentler

o Bölge Kent

o Milli Mücadele Kentleri

ittifakları biçiminde kurgulanmalıdır.

Üç coğrafi bölgenin kesişimindeki Kahramanmaraş’a komşu olan kentlerin 
tümü farklı potansiyeller, coğrafi, iklimsel, fiziksel ve ekonomik yapılanmalara 
sahiplerdir. Bu kentlerin ekonomik kalkınmaları, birbirlerinin potansiyellerini 
kullanarak işbirlikleri geliştirmelerine bağlıdır.  



70

Hedef 4.1.Kentsel İttifak Senaryolarının Geliştirilmesi

Bölge kentlerinin birbirleri ile 
yapacakları ittifakların değer 
yaratması ve sürdürebilir olması için 
sektör ve tema bazlı proje senaryoları 
hazırlanmalıdır. Senaryoların 
geliştirilmesi için öncelikle kentlerin 
ekonomik değer haritaları olmak 
üzere kültür ve turizm envanterleri 
hazırlanmalı ve ortak projeler 
üretilmelidir.

Eylem.1. Ekonomik Değer Haritası 
Çıkarmak

Bölge ile güçlü ekonomik ilişkiler 
kurgulanması için öncelikle komşu 
kentlerin ve Kahramanmaraş’ın 
potansiyelleri ve ekonomik rolleri 
belirlenmelidir. Bu şekilde, ne tür 
ekonomik birlikteliklerin daha faydalı 
ekonomik yararlar sağlayacağı 
anlaşılmalı, en verimli sınır ötesi 
işbirlikleri kurgulanmalıdır.

Eylem.2. Kültür ve Turizm 
Envanteri Hazırlamak, Projeler 
Geliştirmek

Kentler arası ittifaklar, yalnızca 
ekonomik gelişim amacıyla değil, 
kültürel ve tarihi birikimi korumak ve 
tanıtmak amacıyla da yapılmalıdır. 

Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin 
kentlerinin sahip olduğu kültür 
varlığı ve turizm potansiyeli ile 
Kahramanmaraş’ın 6B potansiyelleri 
bir araya getirilerek inanç ve 
kültür turizmini geliştiren projeler 
üretilmelidir.

Kahramanmaraş gibi, mozaik 
kalıntıları bulunan kentler arasında da 
kültür turizmini geliştirme amacıyla 
ittifaklar kurulmalıdır. Maraş, Urfa, 
Antep, Adana ve Antakya arasında 
kurgulanan bu birliktelik, kültür 
turizminin yanı sıra diğer ilişkilerin de 
geliştirilmesi adına önemli bir adım 
olacaktır.

‘İnanç ve Kültür Yolu’ projesi ve 
‘Mozaik Kentler’ projesini hazırlamak 
için işbirlikleri araştırılmalı, turizmde 
doğa, kültür, inanç konularında 
diğer kentlerle ortak programlar 
geliştirilmelidir.

Eylem.3. Sosyal ve Kültürel Rolleri 
Belirlemek

Sınır kentleri ile sosyal ve 
kültürel işbirliği potansiyelleri 
araştırılarak ortak programlar 
ve projeler üretilmelidir. 
Kahramanmaraş’ın kendi içinde 
sosyal olarak bütünleşmesi, bölge 
ile bütünleşmesinin ilk adımıdır. 
Bu amaçla, mahalle bazında 
sosyal ve kültürel etkileşim 
mekanları yaratılmalıdır. Bu alanlar, 
mahallelinin bir araya gelerek iletişim 
kuracağı spor alanları, parklar ve 
belediye eğitim merkezleri ile bir 
arada kurgulanmalıdır.
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Hedef 4.2.Kentsel Ağ Sistematiğinin Kurgulanması

Kentsel ağ sistematiğine dahil 
olan kentler arasında, tüm kamu 
kaynaklarına eşit ulaşılabilirliğin 
sağlanması ve yaratılan ekonomik 
değerin de bölge kalkınmasında 
kullanılması önemlidir.  Sistematiğin 
oluşturulması için sektörel 
kümelenme çalışması yapılarak 
yeniden ekonomik ve kültürel küme 
odakları oluşturulmalıdır.

Eylem.1.Mevcut ve Potansiyel 
İşbirliklerinden Yararlanmak

Kahramanmaraş’ın bölge ile ve 
diğer kentlerle entegrasyonunun 
sağlanması tarihi, doğal, ekonomik 
ve sosyal bütünlüğün kurgulanması 
yolu ile gerçekleştirilebilir. Bu 
nedenle, farklı konularda farklı 
kentlere ortaklıklar kurgulanmalıdır. 

Adana ile tarım ve tekstil 
sanayi sektörlerindeki ilişkilerin 
güçlendirilmesi ve çeşitlendirilmesi 
için karşılıklı ticaret anlaşmaları 
imzalanmalı, kentlerin ekonomik 
katma değerleri artırılmalıdır. İki 
kentin modern tarım uygulamalarına 
geçmesi için gerekli girişimler 
sağlanmalıdır.

Kayseri’nin ise sanayi çeşitliliği 
konusundaki birikiminin 
Kahramanmaraş ile paylaşılması için 
adımlar atılmalı, bilgi ve deneyim 
paylaşımı sağlanmalıdır.

Eylem.2. Ulaşım Ağlarını 
Güçlendirmek

Kentler arası ittifaklar sağlanması 
için, bölge içindeki ulaşım 
olanaklarını artırmak gerekmektedir. 
Maraş ve Antep arasında 2012 
yılında kullanıma başlanması 
planlanan Raybüs Projesi, iki kentin 
entegrasyonunu artırarak ekonomik 
ilişkilerin güçlenmesini sağlayacak 
olan önemli bir fırsattır.

Kahramanmaraş’ın sanayi altyapısı ile 
Mersin Limanının birlikte çalışması, 
sanayi ve lojistik sektörlerini ve 
bölge içinde kentler arası ittifakı 
güçlendirmektedir.  Bu nedenle, 
TCDD tarafından, Mersin Limanı 
çıkışlı ithal ihraç eşyası taşımalarında 
demiryollarının daha etkin olarak 
kullanılmasına yönelik çalışmalar 
yapılması önemlidir. 

Daha güçlü bir ulaşım altyapısının 
sağlanması için, komşu kentler 
ile Kahramanmaraş arasındaki 
raylı sistem projelerine öncelik 
verilmelidir. Üniversite ve kent 
bütünlüğünü fiziksel olarak sağlamak 
içinse, üniversite ile kent arasında 
raylı sistem bağlantıları kurulmalıdır.

Eylem.3. İletişim Ağlarını 
Güçlendirmek

Kahramanmaraş’ın mekansal ve 
sosyal olarak iyileştirilmesi amacıyla, 
benzer süreçleri yaşayan Gaziantep 
ile beceri ve deneyim paylaşımı 
sağlanmalıdır.  Kentteki tüm 
kurumlar ve bireylerin ortak akıl ile 
üretecekleri projeler ve yeni vizyonun 
benimsenerek hayata geçirilmesi 
sürecinde kurumların becerilerinin 
birbirlerine aktarılması çok önemlidir.  

Kamu ve özel sektör kurum ve 
kuruluşlarının temsilcilerin yer 
aldığı danışma kurulundan oluşan 
’Üniversite- Sanayi- Kamu İşbirliği 
Geliştirme, Uygulama ve Araştırma 
Merkezi‘ (ÜSKİM), girişimci ve 
akademisyenlerin yeni fikirlerinin 
katma değer üretecek şekilde 
geliştirilmesi yönünde çalışmalar 
yapılacak olması, farklı sektörler 
arasındaki iletişim ağlarının 
güçlendirilmesi konusunda önemli 
bir adımdır. 
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Hedef 4.3.Kent ve Kır Bütünleşme Yaklaşımlarının Belirlenmesi

Bölgenin tarımsal ve doğal 
bereketi kent-kır ilişkisinin yeniden 
kurgulanmasını zorunlu kılmaktadır. 
Kent-kır bütünleşmesi, başta 
mekansal kademelenme olmak 
üzere ekonomik ve toplumsal 
gelişme dinamiklerinin de yeniden 
ele alınmasını sağlayacaktır.

Bu hedefe ulaşmak için ekonomi ve 
turizm sektörlerinin potansiyelleri 
yeni bir anlayışla değerlendirilmeli ve 
kapsamlı bir çalışma yapılmalıdır.

Eylem.1. Kırsal Ekonomik 
Bütünleşme Programı Hazırlamak

Kahramanmaraş’ın kırsal kesimlerinin 
ekonomik ve sosyal açılardan kent 
ile entegre olmaları sağlanmalıdır. 
Kırsal alanlarda ekonomik 
aktivitelerin canlandırılması, 
tarım ve hayvancılığa teşvikler 
verilmesi yoluyla yapılmalıdır. Kırsal 
yerleşimlerde hayvancılığı teşvik 
etmek, entegre tesisler kurulması 
için destekler sağlamak, eğitim 
programları düzenlemek, kırsal 
alanların ekonomik ve sosyal olarak 
kent ile bütünleşmesine önemli 
katkılar sağlayacaktır.

Eylem.2. Bölgesel Turizm 
Geliştirme Ana Planı Hazırlamak

Bölgedeki kırsal kesimlerinin sahip 
olduğu turizm potansiyellerinin 
tanıtılması, ulaşım altyapısının 
güçlendirilmesi, konaklama 
olanaklarının yaratılması gibi konuları 
içeren bir ana plan hazırlanması, 
hem bölgesel hem de sınırlar ötesi 
potansiyellerin ortaya çıkmasını 
sağlayacaktır.

Eylem.3. Kent-Kır Bütünleşme 
Eylem Planı Hazırlamak

Bölge, hem kırsal hem de kentsel 
ölçekte iklimi, coğrafyası, su 
kaynakları, tarımsal alanları ve 
tarihi, kültürel değerleri ile bereketi 
ve birikimi ile çok zengindir. Tüm bu 
zenginliğin ve bereketin yönetimi 
amacıyla, bölgedeki kentlerin 
kervan yollarının üzerindeki tarihsel 
konumları ile günümüzdeki stratejik 
konumlarını yeniden ele alan bir 
eylem planı hazırlanmalıdır.



73

Stratejik Hedef 1:

Renklerin ‘Ekonomik Değer’e 
Dönüştürülmesi

Stratejik Hedef 2:

Tarihi ve Kültürel Mozaik 
Yönetimi

Stratejik Hedef 3:

Antik Kentten Yeni Yüzyıl 
Kentine Doğru

Stratejik Hedef 3:

Kentsel ve Bölgesel Yeni 
İttifakların Kurulması 

HEDEF 1.1.
Yeni Yatırım Potansiyellerin 

Araştırılması

1.1.1. Yeni Ekonomik Sektör Araştırmaları          
            Yapmak

1.1.2. Bölgesel Rekabet Edebilirlik Analizi
             Yapmak

1.1.3. Rengahenk YönetimPlanı Hazırlamak

HEDEF 2.1.
Mevcut Kültür ve Turizm
Değerlerinin Korunması

1.2.1. Eğitim Programları Hazırlamak

1.2.2. Teşvik Programları Düzenlemek

1.2.3. Bilgi ve Deneyim Paylaşımı 
            Programları Yapmak

HEDEF 3.1.
Tarihi Doku Koruma

Yaklaşımlarının Belirlenmesi

3.1.1. Tarihi Kent Merkezini Koruma-Yaşama
            Stratejisini Belirlemek

3.1.2. Tarihi Konut Dokusu Yerinde Yenileme  
            Planı Hazırlamak

3.1.3. Germanicia Antik Kenti Gelişim                
            Senaryosunu Hazırlamak

HEDEF 4.1.
Kentsel İttifak

Senaryolarının Geliştirilmesi

4.1.1. Ekonomik Değer Haritası Çıkarmak

4.1.2. Kültür ve Turizm Envanteri   
             Hazırlamak,Projeler Geliştirmek

4.1.3. Sosyal ve Kültürel Rolleri Belirlemek

HEDEF 1.2.
Yerel Ekonomiyi Geliştirme
Programların Hazırlanması

HEDEF 1.3.
Ekonomik İşbirlikleri ve
İttifaklar Kurgulanması

HEDEF 1.4.
Sektörler Arası

Entegrasyon Sağlanması

1.3.1. Bölgesel Düzeyde İşbirlikleri Kurmak

1.3.2. Uluslararası Düzeydeİşbirlikleri         
            Kurgulamak

1.3.3. Mevcut İşbirliği Potansiyellerinden
            Yararlanmak

1.4.1. Teknolojiyi Tüm Sektörlere Entegre
            Etmek

1.4.2. Tarım Sektörünü Güçlendirmek

1.4.3. Sektörel İşbirlikleri Kurgulamak

2.1.1. Envanter Çalışmaları Yapmak

2.1.2. Öncelikli Alanlar için Eylem Planı            
            Hazırlamak

2.1.3. Kent Müzesi Kurmak

2.2.1. Kentin Tanıtım Stratejisini Belirlemek

2.2.2. Turizm Olanaklarını Çeşitlendirmek

2.2.3. Tur, Festival ve Organizasyonlar
            Düzenlemek

2.3.1. ‘Koruma’ ve ’Değer’Bilincini   
             Benimsetmek

2.3.2. Yerel Kültürü ve El Sanatlarını Korumak

2.3.3. Çocuklar ve Gençlere  Yönelik Projeler
           Hazırlamak

2.4.1. Turizme Yönelik İttifaklar ve İşbirlikleri
            Yapmak

2.4.2. Yerel Kültürü Turizm ile Buluşturmak

2.4.3. Turizme Yönelik Eğitimler Vermek

HEDEF 2.2.
Turizm Potansiyelinin
Harekete Geçirilmesi

HEDEF 2.3.
Turizm ve Kültür

Bilincinin Geliştirilmesi

HEDEF 2.4.
Turizm ve Kültür Kaynaklı
Katma Değerin Artırılması

3.2.1. Koruma Stratejilerini Belirlemek

3.2.2. Kent Formu Bütünleşme Stratejilerini
            Geliştirmek

3.2.3. Kentsel Kademelenme Sistematiği
           Oluşturmak

3.3.1. Altın Üçgen Fırsat Alanlarında Yatırım
            Teşvikleri Vermek

3.3.2. Germanicia Antik Kent Eylem Planını
            Hazırlamak

3.3.3. Tarihi Kent Merkezi Kentsel Tasarım          
           Rehberi Hazırlamak

3.4.1. Risk Haritalarını Hazırlamak

3.4.2. Afet ve Risk Yönetimi Altyapısını         
            Geliştirmek

3.4.3.  Afet ve Deprem Master
             Planını Hazırlamak

HEDEF 3.2.
Kentsel Gelişim

Stratejilerinin Belirlenmesi

HEDEF 3.3.
Mekansal Gelişim Strateji

Çerçevesinin Oluşturulması

HEDEF 3.4.
Afet Durumunu Dikkate Alan

Yaklaşımlar Belirlenmesi

4.2.1. Mevcut ve Potansiyel İşbirliklerinden
             Yararlanmak
4.2.2. Ulaşım Ağlarını Güçlendirmek

4.2.3. İletişim Ağlarını Güçlendirmek

4.3.1. Kırsal Ekonomik Bütünleşme 
            Programı Hazırlamak

4.3.2. Bölgesel Turizm Geliştirme Ana Planı
             Hazırlamak

4.3.3. Kent-Kır Bütünleşme Eylem Planı        
            Hazırlamak

HEDEF 4.2.
Kentsel Ağ

Sistematiğinin Kurgulanması

HEDEF 4.3.
Kent ve Kır Bütünleşme

Yaklaşımlarının Belirlenmesi

4   STRATEJİK HEDEF 

15  HEDEF

45  EYLEM ALANI 





GELECEĞE DOĞRU 
4 STRATEJİK ADIM F
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1. RENGAHENK YÖNETİMİ 
Kahramanmaraş’ın geleceği kurgulanırken; geçmiş, bugün ve gelecek değerlerini bir 
araya getiren ve bu değerleri yönetebilen bir stratejik iletişim yönetimi anlayışına 
gereksinim vardır.

Kahramanmaraş’ın renklerle sembolleşen değerlerinin ahenk içinde yönetimi, 
gelecek ile ilgili önemli stratejiler üretilmesine yardımcı olacaktır.
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2. KENTSEL İTTİFAKLAR

Kahramanmaraş’ın konumu ve 
ekonomik yapısının avantajları, 
birçok kent ile ittifak kurmasına 
olanak sağlamaktadır.

Osmaniye ve Hatay illeri ile birlikte 
TR 63 Kalkınma Ajansı Bölgesi içinde 
yer alan Kahramanmaraş, bölgenin 
ekonomik gücünün artırılması 
amacıyla diğer kentlerle bütünlük ve 
birliktelik içinde hareket etmelidir.

Bölgesel işbirliğinin yanı sıra, 
oluşturulacak olan ulusal ve 
sınırlarötesi kentsel ittifaklar da yeni 
fırsatlar yaratacaktır. Kurulacak olan 
ittifaklar, kentler arasındaki ekonomik 
ilişkilerin güçlenmesi, tarih, inanç 
ve kültür birlikteliğinin sağlanması 
ve turizmin gelişmesi  gibi sonuçlar 
yaratacaktır. Bu nedenle, aşağıda 
belirtilen ittifakların kurulması için 
çalışmalar başlatılmalıdır.

Mozaik Kentler İttifakı 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgelerinin  ortak tarihi ve kültürel 
değerleri,  Kahramanmaraş, 
Şanlıurfa, Gaziantep, Adana 
ve Antakya kentlerini ortak bir 
platformda buluşturmaktadır. 
Mozaik kalıntılarına sahip olan bu 
kentler arasında ittifaklar kurulması, 
ortak turizm stratejileri üretilmesi 
ya da koruma konusunda deneyim 
paylaşımı programları oluşturulması 
gerekmektedir.

Mozaik Kentler ittifakı, uluslararası deneyimler ve tecrübelerin öğrenilmesi 
için önemli bir fırsattır.

Sonuç olarak Mozaik Kentler İttifakı; Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep, 
Adana ve Antakya kentleri mozaiklerinin dönemsel ve estetik değerleri 
dikkate alınarak oluşturulmalıdır.

KAHRAMANMARAŞ
medusa mozaikleri

GAZİANTEP
zeugma mozaikleri

ADANA

misis mozaik müzesi

ŞANLIURFA

halepli bahçe mozaikleri

ANTAKYA

mozaik müzesi

o Kahramanmaraş/Medusa Mozaikleri 

o Şanlıurfa/Halepli Bahçe Mozaikleri

o Gaziantep/Zeugma Mozaikleri

o Adana/Misis Mozaik Müzesi

o İskenderun/Antakya Mozaik Müzesi
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Milli Mücadele Kentleri İttifakı

Kurtuluş Savaşı süresinde 
kahramanlıkları ve başarıları ile 
ön plana çıkan  Kahramanmaraş, 
Gaziantep ve Şanlıurfa kentlerini 
içine alan Milli Mücadele İttifakı, 
mücadele ve bağımsızlık temaları 
çerçevesinde kurgulanmalıdır.

İnanç Turizmi İttifakı

Kahramanmaraş, Antakya, Şanlıurfa, Mardin kentlerindeki farklı kültür ve inanç 
merkezleri, İnanç Turizmi İttifakı kapsamında oluşturulmalıdır.

Akdeniz Kentleri İttifakı

Sınırötesi İttifaklar

Özellikle Suriye ile 
sınırötesi işbirliklerinin 
geliştirilmesi amacıyla 
kurgulanan  Sınırötesi 
İttifak, Kahramanmaraş, 
Gaziantep, Şanlıurfa, 
Kilis, Antakya, Halep ve 
Şam kentleri arasında 
kurulmalıdır.

KAHRAMANMARAŞ

GAZİANTEP

ŞANLIURFA

KAHRAMANMARAŞ

GAZİANTEP

ŞANLIURFA
MARDİN

İSKENDERUN

KAHRAMANMARAŞ

MERSİN ADANA

İSKENDERUN

Kahramanmaraş’ın Akdeniz’e 
bağlantısını sağlayan Mersin, 
Adana ve İskenderun kentlerinden 
oluşan Akdeniz Kentleri İttifakı, 
Kahramanmaraş’ın Akdenize 
açılma stratejisi çerçevesinde 
kurgulanmalıdır.

KAHRAMANMARAŞ

GAZİANTEP

ADIYAMAN

OSMANİYE

İSKENDERUN

ADANA

KAHRAMANMARAŞ

GAZİANTEP ŞANLIURFA

KİLİS

HALEP

ŞAM

İSKENDERUN

Roma Kentleri İttifakı

Bölge Kent İttifakı

Ekonomik bazlı olarak 
kurgulanan Bölge Kent 
İttifakı; Kahramanmaraş, 
Gaziantep, Adıyaman, 
Osmaniye, Adana ve 
Antakya kentleri arasında 
kurgulanmalıdır.

KAHRAMANMARAŞ
Hadesa

GAZİANTEP
Zeugma 

MARDİN
Dara, Savur, Derik

ADIYAMAN

Samosata

7 büyük Roma Kenti; 
Maraş-Hadesa, 
Gaziantep-Zeugma ve 
Kargamış, 
Adıyaman-Samosata, 
Mardin-Dara, Savur  
ve Derik arasında 
Roma Kentleri İttifakı 
kurgulanmalıdır. 
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3. KENT İÇİNDE KENT; KAHRAMANMARAŞ ve GERMENICIA

2007 yılında Merkez İlçesinin doğusundaki Bağlarbaşı ve Dulkadiroğlu 
mahallelerindeki kazı çalışmalarında, M.S. 300-400 yılları Geç Roma - Erken 
Bizans dönemlerinde ait zemin mozaikleri bulunmuştur. Kentin ismi, Roma 
İmparatoru Kaligula›nın babası olan Germenicia’dan gelmektedir.

Yerden 60 cm. derinlikte bulunan zemin mozaikleri, Roma döneminin varlıklı 
kişilerinin yaşadıkları yamaç evlere aittir. Alanda, her biri 15-20 odalı 100’ün 
üzerinde teras ev,  agora ve tapınağın da olduğu düşünülmektedir. 
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GERMENICIA YENİDEN YERLEŞME EYLEM PLANI

Germenicia antik kenti, Kahramanmaraş’ın gelecek kurgusu içinde kültür turizmine sağlayacağı 
katkı ile önemli bir potansiyeldir. Antik kentin üzerinde bulunan yapılara müdahale türü ve konutların 
taşınma programına dair yenilikçi stratejiler kapsamlı olarak geliştirilmeli, antik kentin dünya kültür 
mirasına katılması sağlanmalıdır.

-	 Bağlarbaşı ve Dulkadiroğlu Mahalleleri, 1970’li 
yıllarda sağlıksız yapılaşmanın başladığı bir 
gecekondu alanıdır ve imar afı ile tapu verilerek 
yasallaştırılmıştır.

-	 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen 
bölge, 140 ha. büyüklüğündedir.

-	 Mozaik bulunan alanların bulunduğu evler, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı tarafından kamulaştırılmıştır.

-	 Bakanlığın izni ile Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü 
kontrolünde kazı ve kurtarma çalışmaları yapılmaya 
başlamıştır.

-	 Henüz yalnız 3 ev kamulaştırılmış, 4 bölgede kazı 
çalışmalarına başlanmıştır. 

-	 Mozaik alanı üzerinde bulunan fakat henüz 
kamulaştırılması yapılmayan 17 yapı bulunmaktadır.

-	 Valilik, Kültür Bakanlığı, Belediye, Ticaret ve 
Sanayi Odası kamulaştırma çalışmalarına katkı 
sağlamaktadır.

-	 Bölgede mozaiklerin yanı sıra Germenicia Antik 
Kentinin agorası ve tapınağının da olduğu 
düşünülmektedir. 

-	 Ahır Dağının eteklerindeki Namık Kemal 
Mahallesinde daha yoğun tarihi izlerin olduğu 
tahmin edilmektedir.

-	 Kamulaştırma Bedelleri: Bağlarbaşı Mahallesi 14 
nolu parsel 91 bin TL, Dulkadiroğlu Mahallesi 4-5 
nolu parseller 109 bin TL’dir.

Germenicia antik kenti üzerinde inşa edilen yapılara müdahale stratejilerinin belirlenmesi için 
‘Yeniden Yerleşme Eylem Planı’ hazırlanmalıdır. Planda taşınma senaryoları, taşınma programı, 
etaplama, bütçeleme konuları detaylı olarak planlanmalıdır. 

Alandan taşınma ve yeniden yerleşme süreçleri, önemli ekonomik, sosyal ve çevresel sorunlara 
neden olmaktadır. Bu sorunlar; halkın yaşama alanlarından ayrılmaları sonucu sosyal yapının ve 
komşuluk ilişkilerinin azalması, kültürel kimliğin ve geleneksel yaşamın yok olması, doğal çevrenin 
zarar görmesi, gelir kaynaklarının kaybı ve uygulamanın çok yüksek maliyetli olması gibidir.
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Yeniden Yerleşme Eylem Planı, 
yapıların taşınma maliyetlerinin 
karşılanması için yenilikçi ve 
uygulanabilir model alternatileri 
sunmalıdır. 

Oluşturulan alternatilere ya 
da senaryolara göre taşınma 
programları hazırlanmalı, taşınma 
aşamasında halka finansal destek ve 
krediler verilmelidir.

Yeni yerleşim alanındaki yapı ve 
yaşam standartları, taşınmadan 
önceki alanda olduğundan 
daha yüksek seviyede olmalı, iş 
olanaklarına erişim kolaylıkla 
sağlanmalıdır.

Projenin ilk etaplarından itibaren 
halk katılımının sağlanması, 
mevcut sosyal ve kültürel 
yapının, organizasyonlar veya 
dernekler aracılığıyla korunması 
gerekmektedir.

Yeni alana taşındıktan sonra, 
sosyal ve ekonomik entegrasyonun 
sağlanması için açık, uygulanabilir 
ve somut projeler üretilmelidir.

Yol Haritası çalışması kapsamında, 
Germenicia Antik Kenti’nin 
geleceğine ilişkin iki senaryo önerisi 
yapılmış, Eylem Planı’na yön vermesi 
gereken stratejiler belirlenmiştir.

Yeniden Yerleşme Eylem Planı’nın 
amaçları;

-	 Alanda yaşayan halkın 
projenin karşısında değil, 
içinde yer almaları ve proje 
sonrası fayda sağlamaları,

-	 Yerel yönetimlerin minimum 
maliyet ile projeyi hayata 
geçirebilmeleri,

-	 Tarihi korumayı ve kamu 
yararını dikkate alan bir proje 
üretilmesidir.

Stratejiler ve Yaklaşımlar 

Antik kentin ortaya çıkarılması, 
Kahramanmaraş’ın tüm tarihsel ve 
kültürel birikiminin tanıtılması için 
önemli bir fırsat olacaktır. 

Yerinde Sergileme Stratejisi: 
Mozaiklerin bulundukları alanda 
sergilenmeleri, kent içinde kente 
sahip olan Kahramanmaraş’ı 
turizm anlamında özellikli bir 
konuma getirecektir. Ayrıca, 
mozaik kalıntıların müzeye taşınma 
sürecinde tahrip olmalarını veya 
kaybolmalarını da önleyecektir.

Kazan-Kazan Stratejisi: Yerinde 
sergileme projesinin gerçekleşmesi 
için kamulaştırma yöntemi 
kullanılması kamuya yüksek 
maliyetler getirecektir. Bu nedenle, 
belediyeye mali yük getirmeyen, 
alanda yaşayanların barınma 
haklarını savunan ve arkeolojik 
mirasın korunmasını sağlayan yeni 
bir model geliştirilmeli, tüm taralar 
projeden fayda sağlamalıdır. 

Uygulama Stratejisi: Antik kentin 
yerinde sergilenmesi için arkeolog, 
tarihçi, mimar, plancı, sosyolog 
gibi uzmanlık alanlarından oluşan 
bir ekip kurulmalıdır. Ekip, kentin 
tarihine ilişkin araştırmalar yapmalı, 
projeyi ulusal ve uluslararası 
çevrelerde tanıtmalı, mevcut 
konutların yenilenmesi, yaşayanlar 
ile iletişim sağlanması, yeni konut 
alanının tasarlanması gibi görevler 
üstlenmelidir.

Finansman Stratejisi: Avrupa Birliği 
fonları araştırılmalı, diğer mozaik 
kentler ile ittifaklar oluşturularak 
finansal kaynak yaratılmalıdır.
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10 Adımda Yeniden Yerleşme Eylem Planı

1.	 Organizasyon Şeması

Yeniden Yerleşme Eylem Planı’nın 
hazırlanmasından sorumlu bir 
ekip oluşturularak organizasyon 
şemasının kurulması gerekmektedir.

Ekibin teknik bilgi ve becerilerinin 
yüksek olması ve konusunda uzman 
kişiler ile çalışmaları gerekmektedir.

Belediye, yerel halkın katılımının 
sağlanması konusunda öncü 
olmalıdır.

Sivil toplum kuruluşları ve yerel 
örgütler, projenin tanıtımı ve kamu 
ilgisinin artırılması konularında 
projeye destek vermelidir.

Ekip, mali kaynak sağlanması 
konusunda merkezi hükümet ile ortak 
çalışmalı, Avrupa Birliği kaynakları 
araştırılmalı, mali kaynağın doğru 
biçimde yönetilmesi sağlanmalıdır.

2.	 Halk Katılımı / Uzlaşma

Halk ile işbirliği kurulması, katılımın 
sağlanması, projenin tanıtılması, 
fikir alışverişi yapılması ve projenin 
benimsetilmesi amaçlarıyla, 
projenin tüm adımlarında 
halkla bilgilendirme toplantıları 
yapılmalıdır.

Bu konuda, yerel lider temsilcileri ve 
sivil toplum örgütleri önemli katkılar 
sağlayacaklardır.

Bağlarbaşı ve Dulkadiroğlu 
Mahallelerinde mevcuttaki sosyal 
doku ve komşuluk ilişkilerinin 
korunması önemlidir. Bu nedenle 
taşınma programı, sosyal grupların 
ve komşuların aynı bölgeye 
taşınmaları şeklinde olmalıdır. 

Ayrıca, yeni yerleşim alanlarının halk 
tarafından benimsenmesi için, cami, 
okul gibi donatı alanlarına kolay 
ulaşım sağlanmalıdır.

3.	 Sosyo-Ekonomik Durum 
Araştırmaları

Yeniden Yerleşme Eylem Planı, 
yaşayanların sosyo-ekonomik 
yapılarına ilişkin bilgileri temel 
alarak oluşturulmalıdır. Bu bilgiler, 
ortalama hane halkı büyüklüğü, gelir 
durumu, ödeme kapasitesi, yaşama 
alışkanlıkları ve konut tercihleri 
gibidir.

Yeni konut tipolojileri ve kentsel 
çevre bu bilgilere göre tasarlanmalı, 
kullanıcıların istekleri, ihtiyaçları 
ve kullanım alışkanlıkları dikkate 
alınmalıdır.

4.	 Yasal Durum

Yeniden yerleşme kapsamındaki 
hukuki konuların net olarak 
anlaşılabilmesi için, taşınma 
programının yasal süreci 
belirlenmeli,  kamulaştırma, takas, 
şikayetler, etaplama, yöntem, 
ödemeler vb konular açık olarak 
tanımlanmalıdır.

Yeniden Yerleşme sürecinin hukuki 
yapısını belirlemek için, aşağıdaki 
konuları içeren bir analiz yapılmalıdır. 

a)	 Kamulaştırma yetkisinin 
kapsamı ve bununla bağlantılı 
olarak, değerleme metodolojisi 
ve ödemenin zamanlaması ile 
ilgili analizler, 

b)	 Bu işlemler için normal süreyi 
ve dava süreçlerini içeren, 
uygulanabilir yasal ve yönetsel 
süreçler,

c)	 Tapuya geçme ve kayıt süreçleri,

d)	 Yeniden yerleştirmeyi 
uygulamakla sorumlu kurumlar 
ile arazi, telafi, birleştirme 
(consolidation), arazi kullanımı 
çevre, su kullanımı ve sosyal 
refah konuları ile ilgili yasa ve 
yönetmelikler.

5.	 Senaryo Alternatileri 
Üretilmesi

Taşınma programının hangi 
şekilde gerçekleşeceği, finansman, 
etaplama vb konular, benimsenecek 
olan senaryoya göre belirlenecektir. 
Senaryoların tamamında, arkeolojik 
mirasın ve alanda yaşayan kişilerin 
haklarının korunması konuları ön 
plana çıkmalıdır. Taşınma alanının 
konumu belirlenirken, yaşayanların 
iş olanaklarına ve kente kolay 
ulaşımlarının sağlanacağı ve sosyal 
olarak kentten koparılmayacakları 
alanlar seçilmelidir.

Yol Haritası kapsamında iki adet 
senaryo önerilmektedir. Senaryolar, 
alana müdahale yaklaşımları, 
etaplama, finansman gibi konularda 
farklılaşmaktadır.

‘Mozaik Senaryo’  olarak adlandırılan 
ilk senaryo, antik kent içinde 
belirlenen odaklarda kazı çalışmaları 
yapılması ve odakların çevrelerinde 
turizm ve pansiyonculuğun 
geliştirilmesi yaklaşımıdır. 

‘Büyük Senaryo’ ise, alanın 
tamamının etaplar halinde yeni bir 
alana taşınması yaklaşımıdır. Bu 
senaryo kapsamında eski sanayi 
alanı, sosyal konut üretiminin 
yapılabileceği önemli bir potansiyel 
alan olarak ön plana çıkmaktadır.



84

6. Maliyetler ve Fizibilite

Senaryo alternatileri üretildikten 
sonra, hangi taşınma stratejisinin 
daha uygun olduğunun belirlenmesi 
için bütçeleme ve maliyet hesapları 
yapılmalıdır.

Projenin hazırlanma aşamasında, 
farklı senaryoların fizibilite çalışmaları 
yapılmalı, stratejilerde uzlaşılmalı, 
yeniden yerleşme planı taslağı ve 
tahmini bütçe hazırlanmalıdır. 

7. Etaplama

Yeniden yerleşme sürecinde, farklı 
taşınma senaryoları için etaplama 
çalışmaları yapılmalıdır. 

Etaplama çalışması, kazıların 
başlaması, yeni yerleşim 
alanı arazisinin elde edilmesi, 
projelendirilmesi, taşınma süreci gibi 
konuları kapsamaktadır.

8.	 Arazi Bulma, Kiralama ve 
Taşınma Programı

Uygun senaryonun seçiminden sonra 
taşınma programı oluşturularak 
taşınma sürecinin somut adımları 
belirlenmelidir. 

Arazi seçilmesi için araştırma ve 
analizlerin yapılması sonrasında, 
kullanım hakları, kiracılık 
alternatileri, hakların transferi, imar 
bonusları, taşınma programları gibi 
çalışmalar yapılmalıdır.

9. İş ve Eğitim Olanaklarına 
Erişim

Eylem Planı ile yeni yerleşilen 
alanlardaki iş ve eğitim olanakları 
planlanmalıdır. Taşınılan alanlarda 
yeni ekonomik aktiviteler yaratılmalı, 
iş alanlarına erişim kolaylaştırılmalı, 
yatırımlara verilecek teşvikler ile 
ekonomik aktivite canlandırılmalı, 
küçük ölçekli yatırımcılara ve yerel 
girişimcilere düşük faizli krediler 
sağlanmalıdır. 

10.	Konut, Altyapı ve Sosyal 
Servisler

Taşınılan alanın ekonomik ve sosyal 
geleceğinin güçlü servisler için 
konut, altyapı ve sosyal hizmetler 
dağılımı etkin biçimde yapılmalıdır.

Konut alanları, altyapılar ve sosyal 
servisler için, planlama, kentsel 
tasarım, mühendislik ve mimari 
tasarım çalışmaları hazırlanmalıdır.

Taşınanların kendi konutlarını 
kendileri yapmaları seçeneği 
sunulduğu durumda yerel 
yönetimler; planlama, altyapı, 
inşaat malzemesi, teknik yardım 
gibi destekler sağlamalıdır.
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Senaryolar

Kent içinde kente sahip olan 
Kahramanmaraş,  Germenicia 
Mozaiklerinin korunarak turizme 
kazandırılmasıyla önemli faydalar 
kazanacaktır. 

Bu faydalar, turizm yolu ile kentin 
ekonomik getiri kazanması, yerel iş 
olanaklarının artması, halkın tarih ve 
kültür konusunda bilinçlenmelerinin 
yanı sıra, Dulkadiroğlu ve Bağlarbaşı 
Mahallelerinde yaşayan halkın 
daha sağlıklı bir yaşam çevresine 
kavuşması gibidir. 

Yeniden Yerleşme Eylem planının 
öncelikli amaçları;

-	 Germenicia Mozaikleri 
kültür varlıkları ve arkeolojik 
mirasının korunarak 
yaşatılması, 

-	 Kültür zenginliği üzerinde 
sosyal ve ekonomik olarak 
zor şartlar altında yaşayan 
halkın yaşam kalitelerinin 
artırılması olmalıdır.  

Bu amaçla iki senaryo alternatifi 
üretilmiştir. 

1. Mozaik Senaryo 

Senaryonun öncelikli amacı, hem 
yerel yönetimler hem de halk için 
kabul edilebilir, uygulanabilir ve 
düşük maliyetli bir yaklaşım ortaya 
koymaktır. 

Esas olarak, alandaki yapıların 
yıkılmaması ve ilk katlarının yerel 
yönetimlere kiralanması yoluyla kazı 
çalışmalarının yapılması yaklaşımıdır.

Senaryo kapsamında, mevcut 
durumda kamulaştırılmış olan ve 
farklı alanlarda bulunan yapılar ve 
çevreleri, ‘mozaik alanlar’ olarak 
tanımlanmaktadır. 

Yapılacak araştırmalar sonucunda 
yeni Mozaik Alanların yerleri tespit 
edilmeli ve öncelikli proje alanları 
olarak ele alınmaktadır. 

Mozaik Alanlarda bulunan yapıların 
zemin katlarının yerel yönetimlerce 
kiralanması ve kazı çalışmaları 
yapılması öngörülmektedir.

Yapıların üst katlarında ise, oluşturulan 
finansal kaynaklar aracılığıyla cephe 
yenileme çalışmaları yapılarak 
pansiyonculuğun geliştirilmesi 
sağlanmalıdır. 

Senaryo, tarihi alanın yeni bir 
yaklaşımla korunmasını sağlarken, 
halkın turizm yoluyla ekonomik fayda 
kazanmalarına neden olmaktadır. 
Bu durumda, proje halk tarafından 
benimsenecek, arkeolojik mirası 
koruma bilinci gelişecektir.

Mozaik Senaryo kapsamında dikkat 
edilmesi gereken konular;

-	 Projeye başlamadan önce 
alanın tamamında lazer 
tarama gibi yöntemler ile 
araştırmalar yapılması,

-	 Mozaik Alanların, bu 
araştırmaların sonuçlarına 
göre belirlenmesi,

-	 Mozaik alanlardaki yapı 
adedi, yapı kalitesi gibi 
araştırmaların yapılması,

-	 Oluşturulan ekip ile kazı 
çalışmalarına ilişkin yöntem 
araştırmaları yapılması,

-	 Alandaki yapılara ek 
yapılmasına ya da zemin 
üzerine ekstra yük getirecek 
yapılara izin verilmemesi,

-	 Alandaki araç trafiğinin 
sınırlandırılması, 

-	 Mevcut yapılarda yapılan 
cephe iyileştirmelerinin, 
kentsel tasarım rehberlerine 
göre yapılması olmalıdır.



86

2. Büyük Senaryo 

Büyük Senaryo, Germenicia 
Mozaikleri üzerindeki yapıların 
tamamının etaplar halinde, yeni 
bir yaşam alanına taşınması 
senaryosudur.

Temel amaç, yaşayanların daha 
sağlıklı bir yaşam çevresine 
taşınmaları ve mozaik kalıntılarının 
koruma altına alınmasıdır.

Taşınmanın gerçekleşebilmesi 
için kullanılan yöntem, yakın 
çevredeki potansiyel alanların 
imar haklarının artırılmasıdır.  Bu 
kapsamda değerlendirilebilecek en 
önemli alan, Eski Sanayi Bölgesidir. 
Alan,  kalıntılar üzerindeki yapıların 
taşınması sürecinde kullanılabilecek 
potansiyel bir alandır.

Önceki planlarda alt merkez olarak 
belirlenen Doğukent ise, ilave imar 
artışı imar bonuslarından elde 
edilecek kapasite ile yeni konut 
alanları yaratılması potansiyeline 
sahip olan başka bir alandır.

Taşınma alanının konumu 
belirlenirken, yaşayanların iş 
olanaklarına erişimleri sağlanmalı, 
taşınma sonrasında, yaşayanların 
kentten kopmamaları için, taşınılacak 
olan alan, eski alan kadar avantajlı 
konumda olmalıdır.

Kamulaştırma Yönteminin Zorlukları

Kamulaştırma yöntemi uygulaması uzun süren ve belediye için büyük maliyetlere yol açan bir yöntemdir.

Kamulaştırma yöntemi ile elde edilen kazı alanları, kamulaştırılan bina taban alanlarının geometrisine göre 
belirlenecektir. Antik kent düzeni, yeni parsel yapılaşmasından bağımsız olduğundan, parçacıl kamulaştırmalar, antik 
kentin bütünlüğünün hissedilmesini engelleyecektir. Bu nedenle, tüm alanın kamulaştırılması gerekmektedir fakat bu 
durum, zaman ve maliyet kısıtları açısından imkansızdır.

Kamulaştırma, alanda yaşayan halkın mağdur durumda kalmalarına ve projenin tepki toplamasına neden olacaktır. 

Alanda yaşayan halkın projeyi desteklemeleri için projeden fayda sağlamaları gerekmektedir.
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 4. KAHRAMANMARAŞ MEKANSAL GELİŞİM STRATEJİ ÇERÇEVESİ

Kentin mekansal gelişimi, tarihi 
merkez çevresindeki ilk yerleşimlerle 
başlamış, dere yataklarını takip 
eden ana akslar üzerinde batıya ve 
güneye doğru gelişmiş, doğal eşikler 
sebebiyle batıya yönelmiştir.

Sanayi alanları, kentin ana ulaşım 
bağlantıları olan Gaziantep, 
Kayseri ve Adana Çevre Yolları 
üzerinde gelişmiştir. Bu durum hem 
Kahramanmaraş Ovasının sanayi 
kuruluşları tarafından yok edilmesine 
sebep olmaktadır. 

Kahramanmaraş Mekansal Gelişim 
Strateji Çerçevesi kentin sorunlarını 
üst ölçekte, entegre bir gelişim 
stratejisi ile çözmeyi amaçlamaktadır 
ve kentsel ölçekteki mekansal 
bütünlüğün sağlanması için yeni bir 
mekansal kurgu oluşturulmuştur.

Kentteki temel problemler; 

- Yeni gelişim alanı dışındaki yerlerde 
fiziksel yapı kalitesinin düşüklüğü, 

- Ruhsatsız yapılaşmanın yüksek 
oranda oluşu, 

- Kentin merkezler sistematiğinin 
ve alt merkez kurgusunun 
bulunmaması,

- Sanayi kuruluşları, konutlar, 
resmi kurumlar, bölgesel yolların 
Kahramanmaraş Ovası üzerindeki 
baskısı,

- Tarihi, Kültürel ve Arkeolojik Miras 
alanlarının bakımsız durumda 
olması, tarihi merkezin yıpranma 
sürecinde olmasıdır.

Temel problemlerin çözümlenmesi için;

- Ekonomik gelişim alanları için 
yeni bir merkez kademelenmesi 
oluşturulması,

- Karma kullanım ile gece gündüz 
yaşayan merkezler yaratılması, 

- Kentin doğal alanlarının 
buluşturulması, 

- Tarihi değerlerin korunması ve 
canlandırılması,

- Kentin çevresi ile ilişkilerinin 
yeniden tasarlanması  stratejileri 
geliştirilmiştir.
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Potansiyeller Ve 
Fırsatlar

Potansiyel Alanlar

Kentteki tarihsel, kültürel ve doğal 
izleri taşıyan ve kentin kimliğini 
tanımlamaya yardımcı olan 
potansiyel alanlar, etralarındaki 
sosyal hayatı ve mekansal kaliteyi 
canlandırma potansiyeline 
sahiptirler. Kentlinin sosyal hayatını 
geçirdiği bu alanlarda ekonomik 
aktivite de canlıdır. 

Kent içinde; Kahramanmaraş Kalesi, 
Ulu Cami, Taş Mescit, Belediye Pasajı, 
Kapalıçarşı, 12 Şubat Stadı, Atatürk 
Parkı Fuar Alanı kentin dışında ise 
Sütçü İmam Üniversitesi, Baraj 
Gölleri ve doğal alanlar potansiyel 
alanlar olarak değerlendirilmiş, 
mekansal kurgu içinde bu özellikleri 
ile değerlendirilmişlerdir.

Fırsat Alanları

Yatırım potansiyeline sahip olan ve geçirecekleri dönüşüm sonrasında kente 
ekonomik katma değer sağlama potansiyeline sahip olan alanlar fırsat alanları 
olarak değerlendirilmiştir. Bu alanlar genellikle Çevre Yolunun güneyinde 
bulunmaktadır.

Toptancılar Sitesi, Odun Ambarı, TCDD Garı kentin güneyinde bulunan 
ve Kahramanmaraş Ovasını çevresel açılardan tehdit eden büyük yatırım 
alanlarıdır. Bu alanlarda kent ekonomisine katma değer sağlayan teknoloji 
tabanlı kullanımlar önerilmektedir. 

Kent içinde ise; Azerbaycan Caddesinin batısında, Malik Ejder Caddesi üzerinde 
bulunan semt pazarı, Kültür Parkı olarak değerlendirilebilecek önemli bir fırsat 
alanıdır.

En önemli fırsat alanı ise Germenicia antik kentidir. Alan, yaratacağı yenileme 
potansiyeli ile yakın çevresini ve kenti etkileyecektir. Koruma ve yenileme 
yaklaşımları ile değerlendirilerek kente katma değer sağlayacak olan turizm 
fırsatlarını artıracaktır.



89

Müdahale Stratejileri

ALTIN ÜÇGEN STRATEJİSİ: 
Ekonomik Gelişim Alanları İçin Yeni 
Bir Merkez Kademelenmesi 

Kahramanmaraş’ın ekonomik 
katma değerini artırmak, bilgi ve 
teknoloji tabanlı yeni ekonomileri 
desteklemek gerekmektedir.  Bunun 
için, ekonomik ve sosyal aktivitelerin 
yoğun olarak yer aldığı merkezler 
geliştirilerek, kompakt ve karma 
kullanımlı (konut, ticaret ve kamusal 
hizmet alanlarının bir arada olduğu) 
yapılaşma sağlanmalıdır.

Kahramanmaraş’ta belirlenen bu 
merkezler, “Kentsel Odaklar” olarak 
adlandırılmıştır. Kentsel odakların 
tanımladığı alan ise, “Altın Üçgen” 
olarak adlandırılmaktadır. 

Kahramanmaraş’ta Altın Üçgen fırsat 
alanının üçayağı; turizm, teknoloji ve 
ticaret sektörlerine dayanmaktadır. 

Altın Üçgeni tanımlayan üç odak;

1. Kent Merkezi Turizm Odağı

2. Batı Girişi Teknoloji Odağı ve 

3. Doğu Girişi Ticaret Odağıdır.

Bu odaklar, ekonomik fırsat 
alanlarının olduğu, karma kullanımlı,  
güçlü ulaşım ve altyapı sistemlerine 
sahip olan, mekansal olarak 
kaliteli, ekonomik ve sosyal aktivite 
mekanlarıdır. 

Kent Merkezi Turizm Odağı

Kentin sahip olduğu tarih ve kültür varlıklarının çoğunun yer aldığı kent 
merkezi, kentin turizm potansiyelinin değerlendirileceği Turizm Odağı olarak 
belirlenmiştir.

Azerbaycan ve Trabzon Caddelerinin birleştiği alan ile Kent Kalesini içine alan 
odak, Ulu Cami, Taş Mescit, Kapalı Çarşı, Taş Han gibi kültür varlıkları ve tarihi 
konut dokusu ile ön plana çıkmaktadır ve turizm potansiyeli çok yüksektir.

Odaktaki temel müdahale stratejisi, tarihi dokunun korunması ve yenilenmesi 
yaklaşımları esas alınarak oluşturulmalıdır. Odakta turizm faaliyetleri 
desteklenmeli, ziyaretçilere yönelik aktiviteler düzenlenmeli, yaşayan bir kent 
merkezi yaratılmalıdır.

Turizm Odağının canlandırılması için;

-	 Tarihi Kapalıçarşı Canlandırma Projesi

-	 Atatürk, Trabzon ve Azerbaycan Caddeleri Cephe Düzenleme Projesi

-	 Kent Meydanı ve Kültür Park Projesi önerileri getirilmiştir.

Batı Girişi Teknoloji Odağı 

Kahramanmaraş’ın ekonomisinin 
geliştirilmesi için bilgi, teknoloji gibi 
yeni ekonomiler desteklenmelidir. 

Kentin batı girişi, hem çevre yoluna 
hem de havaalanına yakın olması,  
teknoloji tabanlı firmaların tercih 
edecekleri eğimsiz bir alanda yer 
alması ve kentin dışında fakat 
kente yakın bir alan olması gibi 
sebeplerle yenilikçi ekonomilerin 
geliştirilmesi için bir fırsat alanı 
olarak belirlenmiştir.

Teknoloji odağında bulunan 
kullanımlar, eski terminal alanı, 
tren garı, konut alanları, yeni hal, 
stadyum, Toptancılar Sitesi, Odun 
Ambarları, fuar alanı ve yeni terminal 
alanıdır. 

Özellikle Toptancılar Sitesi ve Odun 
Ambarlarının Kahramanmaraş 
Ovası üzerinde baskı yaratmaları, 
Ovanın korunması için bu alanların 
dönüşümünü gerektirmektedir.

Teknoloji Odağının canlandırılması 
için;

-	 Toptancılar Sitesi Dönüşüm 
Projesi

-	 Odun Ambarları Dönüşüm 
Projesi

önerileri getirilmiştir.
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Doğu Girişi Ticaret Odağı

Sümer Kavşağı olarak da adlandırılan Doğu Girişi Ticaret Odağında, 
Kahramanmaraş Sanayi ve Ticaret Odası, Eski Sümerbank Fabrikası, stadyum 
ve tekstil fabrikaları bulunmaktadır.

Eski Sümerbank Tekstil Fabrikası (Arsan Center) ise eğlence merkezi, otel, 
sinema ve düğün salonu olarak kullanılmaktadır. Odakta ayrıca alışveriş merkezi 
ve showroomlar bulunmaktadır.

Kentin en prestijli alanlarından biri olan Ticaret Odağı, havaalanına yakın oluşu 
ve yeni yatırımların odağında olması sebebiyle avantajlı konumdadır. Ayrıca 
kentli tarafından eğlence ve aktivite alanı olarak yoğun biçimde kullanılmaktadır

Alanda sanayi ve turizm sektörlerinin bir araya getirilmesi ile çeşitli projeler 
hayata geçirilmelidir. Eski Sümerbank Tekstil Fabrikasının bir kısmının tekstil 
makinelerinin sergilendiği ve Kahramanmaraş’ın tekstil sanayi geçmişinin 
anlatıldığı bir açık müzeye dönüştürülmesi ile hem kentin geleneksel değerleri 
korunacak, hem sanayici hem müze, hem de ziyaretçiler kazanç sağlayacaktır.

Bu tür projelerin uygulanması için ise işbirlikleri uygulanmalıdır.

Ayrıca odak içinde yayalar için açık alan sistemleri ve yürüyüş yolları 
düzenlenmeli, özellikle stadyumun yaya bağlantıları güçlendirilmelidir. Bu 
şekilde daha canlı ve kullanılan bir kentsel Ticaret Odağı oluşturulacaktır.

Ticaret Odağının canlandırılması için;

-	 Eski Sümerbank Tekstil Fabrikası Açık Müze Projesi

-	 Yaya ve Bisiklet Yolları Geliştirme Projesi önerileri getirilmiştir.

 MERKEZ KADEMELENME 
STRATEJİSİ: Karma Kullanım İle 
Gece Gündüz Yaşayan Merkezler

Gece- gündüz yaşayan bir kent 
merkezi oluşturulması için tarihi 
merkezde karma kullanım teşvik 
edilmeli, merkezde konut kullanımı 
yaygınlaştırılmalıdır.

Bu şekilde kent merkezi geceleri 
de yaşayan bir mekan olarak kent 
turizmine katkı sağlamalıdır. 

Kent merkezinin ulaşılabilirliği 
artırılmalı, mevcut toplu taşım 
sistemleri iyileştirilmeli, kentin 
batısındaki yeni gelişim bölgesinde 
oluşturulacak olan ikinci merkezle 
güçlü ulaşım bağlantıları 
sağlanmalıdır. Ayrıca yaya ve bisiklet 
ulaşımı desteklenmeli, böylece tarihi 
merkezdeki araç sayısı azaltılmalıdır.

Kent merkezinde tasarım kalitesinin 
sağlanması ile Kahramanmaraş’ın 
tarihi kimliğini yansıtan, kaliteli 
çevreler ve yapılar üreten mimarlık 
ve kentsel tasarım yaklaşımları 
belirlenmelidir.

Tarihi sokak dokusu korunmalı, 
yerel sivil mimarlık örnekleri restore 
edilmelidir.

Yeni ekonomilerin gelişim alanı 
olarak ise Batı Gelişim Koridorunda 
yeni bir alt-merkez oluşturulmalıdır.

MAVİ-YEŞİL STRATEJİSİ: Kentin 
Doğal Alanlarının Buluşturulması

Kentin bölge ile buluşması için 
kurgulanan mavi yeşil akslar, 
kentlinin yakın çevredeki doğal 
alanlara erişimini sağlamaktadır.

Doğal alanların bütünleştirilmesiyle 
kent içinde ekosistemler 
oluşturulmalıdır.

Doğu – Batı yönünde mavi-yeşil 
koridorlar oluşturulması ile kentlinin 
kullanabileceği açık alan sistemi 
kurgusu yapılmalıdır. 

Dağ ile ova arasındaki doğal 
vadilerin korunmasıyla da doğal 
hava koridorları oluşturulmalıdır. 

Baraj göllerinin ve doğal göletlerin 
çevre düzenlemelerinin yapılması 
ile bu alanlarda su sporlarına yönelik 
aktivite alanları oluşturulmalıdır.
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KORUMA STRATEJİSİ: Tarihi 
Değerlerin Korunması Ve 
Canlandırılması

Yıpranma sürecine girmiş olan 
kent merkezinin, tarihi dokuya ve 
kimliğe uygun olarak yenilenmesi 
gerekmektedir.

Germenicia Antik Kentinin ortaya 
çıkarılması için müdahale stratejileri 
geliştirilmeli, kentin kesin sınırları 
belirlenmelidir.

Antik kentin yaratacağı turizm 
aktivitesi dikkate alınarak, Eski Sanayi 
Bölgesi’nin, öncelikle turizm olmak 
üzere, ticaret ve konut birimlerinden 
oluşan karma kullanımlı bir alana 
dönüştürülmesi önemlidir.

Emekçi, Turan ve Kurtuluş 
Mahallelerinde bulunan sivil 
mimarlık örneklerinin korunması 
gerekmektedir.

BÜTÜNLEŞME STRATEJİSİ: Kentin Çevresi ile İlişkilerinin Yeniden Tasarlanması

Kent gelişiminin sınırlarının tanımlanması için kent çeperine yapılacak olan müdahaleler belirlenmelidir. Doğal alanlarda 
çevrilmiş olan kentte bu durum, kenar stratejilerinin önemini ortaya çıkarmaktadır.  

Kentin gelişiminin türünün belirlenmesi için yol boyunca devam eden kentsel gelişimin (çevre yolları ve kent arasındaki 
ilişkinin) ve kent girişlerinin tanımlanması gerekmektedir.

Üniversite ve kent bütünlüğünün kurulması için yerleşke ve kent merkezi arasında toplu taşım bağlantıları, özellikle raylı 
sistem projeleri ile geliştirilmelidir.

Kent Girişleri

Doğu-batı yönünde Gaziantep - Kayseri Çevre Yolu ve Osmaniye Yolunun kesiştiği alan, kentin kimliğini simgeleyen kent 
girişidir.

Yol Kenarları

Gaziantep - Kayseri Çevre Yolu, kenti fiziksel olarak ikiye ayırmaktadır. Yolun kuzeyinde konut yerleşmeleri bulunurken, 
güneyde ova ve büyük sanayi kuruluşları bulunmaktadır. Kentin ana yolları üzerindeki kullanımlar değerlendirilerek 
yaklaşımlar belirlenmelidir.

Yeni kurgu içinde üç adet bütünlük stratejisi belirlenmiştir. 

1. Merkez ilçe ile Menzelet Barajı arasında kurgulanacak yeşil koridorlar ile mavi ve yeşil bütünlüğünün sağlanması 
amaçlanmalıdır. 

2. Tarihi kent merkezi ve kentin bütünleşmesi için uygulama stratejileri tanımlanmalıdır.

3.  Kentin doğusundaki Germenicia Antik kenti ile batısındaki yeni gelişim alanlarını buluşturmak ve antik kentin korunarak 
yaşatılmasını sağlayacak müdahale yöntemi belirlenmelidir.

4. Yeni gelişim alanında yeni bir alt-merkez kurgusu yapılarak, yeni gelişim alanında merkez ve konut bütünleşmesi 
sağlanmalıdır.

Kentin yeni mekansal kurgusu hazırlanırken, hakim rüzgar yönünün dikkate alınması önemlidir. Batı-kuzeybatı yönündeki 
hakim rüzgar yönünde kirliliğe neden olabilecek sanayi tesislerinden ve rüzgar esintisini önleyebilecek büyük yapılardan 
kaçınılmalıdır.

Yeni konut tipolojileri belirlenirken, yüksek nem oranı dikkate alınmalıdır. Hava dolaşımının sağlanması açısından, her 
katta 2 dairenin bulunduğu yapı tipolojileri tercih edilmelidir.





PLAN, PROGRAM 
VE PROJELER G
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PLANLAR

1. Germenicia Yeniden Yerleşme Eylem Planı
Germenicia antik kenti üzerindeki yaşam alanlarının yeniden tasarlanması ya da 
transferine ilşkin senaryoları ele almaktadır.

2. Rengahenk Yönetim Planı
Kahramanmaraş’ın renklerle sembolize edilen değerlerinin bir ahenk içinde 
kamu, özel ve sivil toplum örgütleri ile yönetimini amaçlamaktadır.

3. Kentsel İttifaklar
Kentsel ve bölgesel ortak kalkınmayı hedef alan işbirliği programlarıdır.

-	 Mozaik Kentler 

-	 İnanç Kentleri 

-	 Akdeniz Kentleri

-	 Sınırötesi Kentler

-	 Bölge Kentler

-	 Milli Mücadele Kentleri

-	 Roma Kentleri

PROGRAMLAR

1. Yerel Kapasite Geliştirme Programları 
-	 Ekonomide Kadın Girişimini Destekleme Programı

-	 Gençler İçin İstihdam Programı

-	 KOBİ’ler İçin Destek Programı

2. Sosyal Kapasite Geliştirme Programları
-	 Tarih ve Kültür Bilincini Geliştirme Programı

-	 Yerel Kültürü Koruma Programı

-	 Çocuklar ve Gençleri Bilgilendirme, Bilinçlendirme Programları 
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PROJELER

1. Vizyon Projeleri
Kentin gelişimini yönlendirecek olan projelerdir.

-	 Kent içinde Kent; Germenicia

-	 Altın Üçgen

-	 Mavi-Yeşil Buluşması 

-	 Kültür-İnanç-Turizm Yolu 

2. Tetikleyici Projeler 
Kentteki yenileme ve yeniden üretimi canlandıracak olan projelerdir.

-	 Eski Sanayi Alanı Dönüşüm Projesi

-	 Tarihi Kapalıçarşı Canlandırma Projesi

-	 Atatürk, Trabzon ve Azerbaycan Caddeleri Cephe Düzenleme Projesi

-	 Kent Meydanı ve Kültür Park Projesi

-	 Toptancılar Sitesi Dönüşüm Projesi

-	 Odun Ambarları Dönüşüm Projesi

3. Bütünleşme Projeleri
Kentin sürdürülebilir gelişimini sağlamayı amaçlayan projelerdir.

-	 Doğu ve Batı Bölgelerinin Entegrasyonu

-	 Batı Aksında Alt Merkez Kademelenmesi

-	 Batı Çevre Yolu Kenarının Düzenlenmesi

-	 Yaya ve Bisiklet Yolları Geliştirme Projesi

4. Bellek Projeleri 
Kentin somut olmayan kültürel mirasını korumaya yönelik geliştirilen 
projelerdir.

-	 Sütçü İmam Kahramanlık Müzesi Projesi

-	 Kent Müzesi Projesi

-	 Sivil Mimarlık Örneklerinin Korunması Projesi

-	 Eski Sümerbank Tekstil Fabrikası Açık Müze Projesi





ACİL EYLEM PLANI 
(ACEP) 2010-2011 H
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ACİL EYLEM PLANI
2010-2011 İŞBİRLİĞİ ÜRÜN SÜRE PROJE LİDERİ

KENTSEL İTTİFAK  VİZYON PLANI

ESKİ SANAYİ DÖNÜŞÜMÜ
FİKİR PROJESİ ÇALIŞTAYI

GERMENICIA ANTİK KENTİ 
YENİDEN YERLEŞME EYLEM PLANI

ULAŞIM MASTER PLANI

KENTSEL TASARIM REHBERLERİ
      TARİHİ KENT MERKEZİ
          YENİ GELİŞİM ALANI

-Valilikler

-Belediyeler

-Ticaret & Sanayi Odaları
-Sivil Toplum Örgütleri
-Üniversiteler

-Toplantılar
-Seminerler
-Rapor

6 ay Kahramanmaraş
Valiliği

-Kahramanmaraş Bld.
-Mimarlar Odası
-Sanayi Dernekleri

-Toplantılar
-Çalıştaylar
-Fikir   Tasarım 
Projeleri

3 ay
Kahramanmaraş
Belediyesi

-Kahramanmaraş Valiliği
-Kahramanmaraş Bld.
-Ticaret ve Sanayi Odası
-Sivil Toplum Örgütleri
-Sütçü İmam Üniversitesi

-Toplantılar
-Çalıştaylar
-Eylem Planı     
  (Rapor)

4 ay Kahramanmaraş
Belediyesi

-Kahramanmaraş Valiliği
-Kahramanmaraş Bld.

-Kahramanmaraş Bld.
-Mimarlar Odası
-Sütçü İmam Üniversitesi

-Araştırma  
Raporu
-Plan

6 ay Kahramanmaraş
Belediyesi

-Çalıştay
-Rehber

3 ay
Kahramanmaraş
Belediyesi
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Taslak Yol Haritası,  geniş katılımlı ortamlarda tartışıldıktan sonra, Kahramanmaraş Belediyesi’nce onaylanarak yürürlüğe girmelidir.

Yol Haritasında belirlenen Plan, Program ve Projelerin izlenmesi ve değerlendirilmesi için, kamu- özel- sivil sektörlerden oluşan bir kurul oluşturulmalı, kurul her altı 
ayda bir toplanarak, gelişmeleri izlemeli ve taralarla bilgilendirme toplantıları düzenlemelidir.

İZLEME DEĞERLENDİRME
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Büyük Buluşma; Germenicia ve Kahramanmaraş

Kahramanmaraş kentinin geleceği, geniş katılımlı bir tartışma ortamında ele 
alınmış ve Taslak Yol Haritası çalışması hazırlanmıştır.  Kahramanmaraş Valiliği, 
Kahramanmaraş Belediyesi ve ÇEKÜL Vakfı’nın ortak çalışmasının amacı, kentin 
bölgesel ve sınırlar ötesi ilişkiler ağı içinde yeniden yapılanmasını sağlamaktır.

Kentin ‘renk’lerle sembolize edilen ‘değer’leri bir ‘ahenk’ içinde yönetildiği 
takdirde ortaya çok zengin potansiyeller çıkmaktadır. Bir başka deyişle, 
Kahramanmaraş başarılı bir ‘Rengahenk Yönetimi’ gerçekleştirirse bölgesinde 
‘lider kent’ olma şansına kavuşabilir.

Taslak Yol Haritasında ortaya konulan ‘stratejik vizyon’un ‘yönetim’ ve 
‘ekonomik değer’ anahtar kelimeleri, geleceğin kurgulanması için stratejik 
öneme sahiptir. 

Vizyonu gerçekleştirmek üzere;

-	 Ekonomik Değer 

-	 Kültürel Mozaik 

-	 Yeni Yüzyıl Kenti

-	 Kentsel İttifak olarak belirlenen dört temel tema, stratejileri ve eylem 
alanlarını ortaya koymaktadır.

Kahramanmaraş’ta 2500 yıllık Germenicia antik kentinin izlerinin ortaya çıkması, 
kentin yeni(den) yapılanması için yeni bir ufuk sunmaktadır. Kent İçinde Kent; 
Germenicia ile Kahramanmaraş’ın buluşması yeni kentsel senaryoları gündeme 
getirecektir.

Eski ve yeni’nin ‘Büyük Buluşma’sı, ‘Büyük Senaryo’nun yazılmasını ve 
aktörlerinin belirlenmesini zorunlu kılmaktadır. Senaryonun aktörleri kamu, 
özel ve sivil sektörlerin temsilcilerinden oluşmalı ve herkesin benimseyeceği 
yeni bir kentsel kurgu ortaya konulmalıdır.

Büyük buluşmanın ortaya çıkaracağı sinerji, bölge kentleri ile sağlanacak kentsel 
ittifaklarla sürdürülebilir hale getirilmelidir. Bu nedenle;

-	 Mozaik Kentler; Kahramanmaraş-Medusa, Şanlıurfa-Halepli Bahçe, 
Gaziantep-Zeugma, Adana-Misis Mozaikleri ve Antakya

-	 İnanç Kentleri; Kahramanmaraş, Antakya, Şanlıurfa, Mardin

-	 Akdeniz Kentleri; Kahramanmaraş, Mersin, Hatay

-	 Sınırötesi Kentler; Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Antakya, Halep, 
Şam

-	 Bölge Kentleri; Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Osmaniye, 
Adana, Hatay

-	 Milli Mücadele Kentleri; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa

-	 Roma Kentleri; Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Mardin 
ittifakları önem kazanmaktadır.

Sonuç olarak, eski ve yeni kentin buluşması ve bölge kentlerinin buluşması, 
Kahramanmaraş’ın geleceğinin en önemli iki adımını oluşturmaktadır.

Taslak Yol Haritası, geniş katılımlı ortamlarda yeniden tartışmalı ve herkesin 
benimseyeceği bir döküman haline getirilmelidir.

SONUÇ
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Kahramanmaraş’ın Geleceği  Taslak  Yol Haritası, kentteki kurum ve kuruluşların geniş katılımı ile düzenlenen  çalıştaylar aracılığıyla hazırlanmıştır.

Görüş ve önerileri ile  Yol Haritası çalışmasına katkıda bulunan;

Kahramanmaraş Valiliği

Kahramanmaraş İl Özel İdaresi 

Kahramanmaraş Belediyesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi;

 KSÜ Rektörlüğü 

       KSÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

 KSÜ Kahramanmaraş Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü

 KSÜ Eğitim Fakültesi Dekanlığı

 KSÜ Mühendislik - Mimarlık  Fakültesi Dekanlığı

 KSÜ Orman Fakültesi Dekanlığı

 KSÜ Fen - Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası

Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü

TMMOB Şehir Plancıları Odası

TMMOB Mimarlar Odası 

Kaymakamlıklar ve Belediye Başkanlıkları;

Göksun Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı

Pazarcık Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı

Bozhöyük Belediye Başkanlığı

Türkoğlu Belediye Başkanlığı

İl Müdürlükleri;

İl Emniyet Müdürlüğü

Orman Bölge  Müdürlüğü

Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü

İl Mahalli İdareler Müdürlüğü

Meteoroloji İstasyonu Müdürlüğü

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

İl Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü

Tarım İl Müdürlüğü

İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Demiryolları 6. Şube Müdürlüğü

BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Müdürlüğü 

Toprak Mahsülleri Ofisi Ajans Müdürlüğü

Ticaret Borsası Bakanlığı 

Kent Konseyi

TSE İl Temsilciliği

Eğitim - Bir - Sen

TÜBİTAK Proje Birimi

kurum ve kuruluşlarına, değerli görüşleri ve katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

TEŞEKKÜRLER




