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Sendrom, birbirleriyle ilişkisiz gibi görünen, 

ancak bir araya geldiklerinde tek bir olgu 

olarak kendilerini gösteren bulgular

bütünüdür. 

Mağusa – Maraş ikilemi, sendromun neresinde? 

Mağusa bir bütün olarak hasta mı?
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Yunanca’da Sendrom (σύνδρομο) 

Birlikte Koşmak anlamına gelir.
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Mevcut durum

Kentin mevcut durumunun bir bütün olarak 

belirlenmesi. (bulguların bütün içerisinde 

tesbiti)
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Mağusa kenti ve çevresi
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Kısıtlayıcılar
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Sıkışmış kent, Mağusa
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Maraşın yerleşime açılması

Maraşın yerleşime açılması, kentin uzun 

süredir geçirmekte olduğu hastalıktan 

kurtulmasını sağlayabilecek mi?

Yanıt

 Evet

Hayır 
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Fiziki, sosyal, ekonomik ve kültürel  

bütünleşme
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Fiziki bütünleşmenin 

sağlanması kentin bütünleştiği 

anlamına gelmez.

Önemli olan kentte yaşayan 

insanların bütünleşebilme-

leridir.

Bu en genel anlamda 

aşağıdakilerin sağlanması ile 

olasıdır.

Sosyal bütünleşme;

Ekonomik bütünleşme;

Kültürel bütünleşme.



Kentin bütünleşmesi önündeki tehlike! 

Bütünlükçü (entegre) bir planın 

gerekliliği
Bütünlükçü bir plan;

 Fiziki;

 Sosyal;

 Ekonomik; 

 Kültürel;

 Etnik;

 Çevresel ve tarihi değerler;

 Ulaşım;

 Kıyı korunması ve yönetimi;

 Yatırım iklimi;

 Sürdürebilirlik;

 Sosyal altyapı;

 Teknik altyapı;

 Turizm;

 Sanayi;

 Ticaret;

 Konut;

 V.b.
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Mağusa’nın elindeki üçlü 

potansiyel
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Mevcut kentin içinde bulunduğu 

çıkmazdan kurtuması için elinde 

bulundurduğu fırsatlar.

Bunlar;

Mağusa surlariçi

Mağusa limanı

Maraş 



Merkezi bölgenin analizi
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Ekonomik, sosyal ve kültürel bütünleşmede 

merkezi alanın önemi ve üstlenmesi gereken 

rol
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Kentin bütenleşmesinde merkezi 

bölge önemli bir rol üstlenmelidir.

Bu rol;

Mülkiyet durumuna dayalı 

olarak mekanda etnik 

ayrıcalığın oluşması.

Tarihi kent, eski kent 

merkezi, liman ve “civic 

centre”in oluşması için 

potansiyel alanların 

bulunması.

Kent bütününde, fiziki 

anlamda merkezi bir noktada 

olması ve ulaşılabilirliliğin 

yüksek olması.

V.b.



14

Kapalı bölge Maraş’ın açılması durumunda 

yapılması gerekenler

•Planlama grubunu da içerecek şekilde tü çalaları yürütecek ortak bir 

organizasyon oluşturulmalı.

•Bölge yerleşime açılmadan önce araştırmacılara açılmalı.

•Kapalı ve açık bölge birlikte planlanmalı.

•Merkez alana özel önem gösterilmeli.

•Merkezi alanda “civic centre” güçlü bir şekilde planlanmalı. Burdaki binaların 

tasarımları uluslararası yarışmalara açılmalı.

•Kapalı ve açık bölge uygulaması birlikte yapılmalı.

•Kentin tümü üç dilli olmalı.  

•Açık bölgede oluşamamış olan kent ticaret merkezinin, kapalı bölgedeki kent 

ticaret merkezi ile birlikte planlanarak hayata geçirilmesi.

•Limanın taşınması ve bu alanın yat ve “cruise” gemi seferlerine uygun hale 

getirilmesi.

•Kentin bir kısmı olduğu şekli ile korunarak gelecek nesillere aktarılmalı.

•Tüm kent bir bütün olarak teknik ve sosyal altyapıyayönelik standartta olmalı.

•Maraş’ın açılmasını 1974 öncesi sahiplerine iade veya mevcut kente ekonomik 

katkı olarak görülmemeli. Burası yeni oluşturulacak ortak yapının bir alanı 

olarak düşünülmeli.

•V.b. Çalışmalar.



Dünyaca ünlü terkedilmiş 10 

kent
Kolmanskop, Namibya . 1956 

yılında terkedildi.
Prypiat, Ukrayna. 1970 yılında kuruldu

1986 yılında terk edildi.
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http://forum.globaltimes.cn/forum/attachment.php?attachmentid=15808&d=1260494746


Oradour-sur-Glane, Fransa 1944 yılında 

terkedildi.

Hashima Adası, Japonya 1887 yılında kuruldu.

1974 yılında terkedildi.
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Sanzhi, Tayvan. 1981 yılında inşa 

edildi. 1981 yılında terk edildi.
Craco, Italya. 1060 yılına kadar kuruluşu 

gitmektedir. 1972 yılında terkedildi.
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http://forum.globaltimes.cn/forum/attachment.php?attachmentid=15811&d=1260494746


Maraş, Mağusa, Kıbrıs 1974 yılında terkedildi.
Ağdam, Azerbaycan 1993 yılında terkedildi.
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Kadykchan, Rusya  2008 yılında terkedildi.

Kowloon Walled City, Honkong, Çin

1987 yılında terk edildi. 1994 yılında yıkıldı.
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http://forum.globaltimes.cn/forum/attachment.php?attachmentid=15829&d=1260495086


Kapalı bölge Maraş
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