
ÖZET/ABSTRACT 

Kentler, tarih boyunca insanların ilişkilerini, sosyal ve kültürel anlamda değişimlerini biçimlendiren, ekonomik ve 
demografik bakımdan farklılıklar gösteren mekânlardır. Bu mekânlar, değişmekte ve gelişmekte olan yaşam 
standartları, nüfus artışları, göç gibi nedenlerle şekillenmektedir. Bu durum sonucunda yeni bir kent ve buna dair yeni 
bir kültür oluşmaktadır ve kent kimliği yok olup gitmektedir. Tarihi kent dokuları, geçmişten günümüze gelen tarihi ve 
kültürel miraslardır. Bu dokular içerisindeki tarihi yapılar, kendine özgü formları ve kent içindeki konumlarından dolayı 
kenti ayrıcalıklı kılan önemli yapı taşlarıdır. Kentlerimize kimlik kazandıran tarihi yapılar, tarihi süreçleri, fiziksel 
çevreleri, kültürel, sosyal, ekonomik ve estetik değerleri ile birlikte bir bütün olarak korunmalıdır. Tarihi kent dokusu 
içerisindeki nitelikli, belirli bir kimliği olan ve belli bir döneme ayna tutan, kentin imajını oluşturan alanların korunması 
büyük önem taşımaktadır. Tarihi kent dokularının ve bu dokuya kimlik kazandıran ögelerin sürdürülebilirliğinin 
sağlanmasında ve nesillere aktarılmasında kentsel tasarımın önemi yadsınamaz. Antakya, çeşitli din ve kültürlerin 
etkisiyle biçimlenmiş, tarih boyu birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir kenttir. Farklı din ve mezheplerin yaşandığı 
etnik bir yaşam alanıdır. Bu etnik özelliğini tarihi boyunca korumuştur. Bu tez çalışmasında, tarihte farklı kültürlerle 
şekillenmiş Antakya Kenti'nin tarihi dokusu içerisinde bulunan Gazipaşa Caddesi örneğinde, imaj analizi kapsamında 
mevcut fiziki durum saptanarak, öneriler geliştirilmiştir. 

 
The historic town tissues are shaped by the cultural heritage of the natural and cultural aspects of mutual relations. 
Historical buildings, unique forms and important building blocks of the city because of the privileged position in the 
city. Historical buildings, which give identity to our city, historical processes, physical environmental, cultural, social, 
should be protected as a whole with the economic and aesthetic value. Cities are the places which people's 
relationships throughout history, to give shape to social and cultural changes, economic and demographic aspects that 
differences. These places are shaped by factors such as changing and emerging standards of living, population growth 
and migration. As a result of this situation consists of a new city and a new culture. And the urban identity will 
disappear. Within the historic urban fabric qualified, and holds a mirror up to a specific ID that has a certain period, the 
protection of the image forming area of the city is of great importance. The symbols of the image that are held in 
urban area of sustainable urban design in the context of the importance of the achievement of future generations is 
undeniable. Antakya is the city that has hosted many civilizations throughout history has been formed under the 
influence of various religions and cultures. That is experiencing an ethnic habitat of different religions and sects. The 
property of this ethnic has maintained throughout the history.In this thesis work, in the case of Gazipaşa, which is 
located in the historical texture of the Antakya city, which was shaped, with different cultures in history, image analysis 
within the scope of existing physical condition has been determined, the recommendations have been developed. 

 


