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Değerli bilim insanları., 

İlkini 01 ve 02 Aralık 2017 Tarihinde İstanbul Bilim ve Akademisyenler Derneğinin Organize edip düzenlediği 
sempozyumumuzun ilk buluşmasında sizlerle bir arada olmaktan dolayı mutlu olduğumuzu belirtmek 
isteriz. Sempozyumumuzun ilki Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Mimarlık Tasarım Fakültesi’nin Sayı: 
25505449.04-E-132560 Tarih: 09.11.2017, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sayı:56060262-051.01.E.222 
Tarih:11.08.2017 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sayı:77888550-051.01.E.63488 Tarih:21.07.2017 ve 
Sağlık Bakanlığı Sayı:67598610-805.02.02.02 Tarih:07.08.2017 bilgileri ile desteklenmiştir. Sempozyumumuz 
iki gün planlanmış fakat ilk gün içerisinde organizasyon tamamlanmıştı. Bu ilk organizasyonda toplam 54 
sözel ve poster bildiri kabul edilmiş ve 1 Aralık günü Kayaşehir Hilton Otelde sunumlar gerçekleştirilmiştir. 
Toplam üç panel şeklinde davetli konuşmacılar sempozyuma ayrı bir renk katmıştır. Anahtar konuşmacı 
olarak organizasyonda yer alan Sertaç ERSAYIN mimarlık ve sempozyumumuz konularına yönelik olarak 
geçmiş tecrübe ve bilgileriyle katılımcılara bilgiler aktarmış ve değer katmıştır. Yine alanında uzman Oya 
AKMAN tarafından Cam Tasarım Teknolojisi konulu sunumuyla sempozyumumuz katılımcılarına bilgiler 
aktarmıştır. Alper DERİNBOĞAZ tarafından gerçekleştirilen Mimarlığı Kodları konulu sunum ise ayrı bir 
değer oluşturmuştur. Organizasyonumuzun düzenlenmesi ve yönetiminde yer alan Sempozyum başkanı 
kıymetli bilim insanı Prof. Dr. Sercan ÖZGENCİL geçmiş teorik ve pratik bilgilerini katılımcılara aktarmış 
ve sempozyuma ayrı bir boyut kazandırmıştır. Ayrıca Yeni Mimarlık Teoriler konu başlıklı panel konuşması 
ile alana katkı sağlamış ve ışık tutmuştur. Kıymetli katılımcılar ve değerli bilim insanları; sempozyumumuz 
uluslararası kongre boyutuna taşınarak ikincisini Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım 
Fakültesinin katkıları ile Çanakkale’de 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir. Organizasyonumuz 2017 yılı 
şubat ayı başı itibariyle katılımcılara ulusal ve uluslararası boyutta duyurulmuş, katılımcıların daha renkli 
ve içerik kalitesinde bir organizasyona katılmasına ilişkin her türlü çalışma başarı ile gerçekleştirilmiştir. 
Bu buluşmamızda bizleri yalnız bırakmayan başta katılımcılarımıza, bilim dünyasının kıymetli üyelerine, 
organizasyonda her türlü emek ve katkılarını esirgemeyen bilim kurulumuza, komite ve kurul üyelerine, 
organizasyon komitesine, organizasyonun teknik ve işletme açısından her türlü katkı ve desteği sağlayan 
Güven Plus Grup Danışmanlık A.Ş.’ye en içten dileklerimizle teşekkür ediyoruz. Bir sonraki buluşmamızda 
yeniden bir arada olmak ve görüşmek ümidi ile bilim dünyasının kıymetli insanlarına sağlık, esenlik, mutluluk, 
huzur, barış dolu  güzel günler diliyoruz. Saygılarımızla….. 
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Dear Scholars (Scientists), 

Organized for the first time on the 1st and 2nd of December, 2017 by Istanbul Association of Science 
and Academicians, we would like to state that we are honoured to be with you in this first meeting of the 
symposium. The first of the symposium was supported with the data acquired from Çanakkale 18 Mart 
University’s Faculty of Architecture and Design’s Number:25505449.04-E-132560 Date: 09.11.2017, Ministry 
of Science, Industry and Technology’s Number: 56060262-051.01.E.222 Date:11.08.2017, Ministry of Labor 
and Social Security’s Number: 77888550-051.01.E.63488 Date:21.07.2017, and Ministry of Health’s Number: 
67598610-805.02.02.02 Date:07.08.2017 information. The symposium had been planned to take two days but 
it was completed in the first day. In this first organization, 54 oral and poster notices were accepted in total, 
and the presentations were performed on the 1st of December, in Kayaşehir Hilton Hotel. The guest speakers 
enlivened the symposium with their presentations performed in three panel discussions. Taken part in the 
organization as the key speaker, Sertaç ERSAYIN interchanged his past experiences and information about 
architecture and the topics of the symposium, and he enriched the organization. As an expert in her field, Oya 
AKMAN conveyed information to the participants with her presentation of which topic was Glass Design 
Technology. Presented by Alper DERİNBOĞAZ, the presentation about The Codes of Architecture made 
valuable contributions to the organization.  Taking part in the formation and management of this organization, 
precious scholar Prof. Dr. Sercan ÖZGENCİL interchanged his past theoretical and practical experiences 
and he added another dimension to the symposium. Also, he made contributions with his New Architectural 
Theories title panel speech. Dear participants and dear scholars, the second of the symposium will be held in 
2018 with the contributions of Çanakkale 18 Mart University’s Faculty of Architecture and Design by being 
organized as an international congress. As of the beginning of February, 2017, the organization was announced 
to the participants both nationally and internationally; all the works for enabling the participants to participate 
in a more diverse organization, which has more quality content, were successfully completed. We would like 
to express our deepest gratitude particularly to the participants, to precious members of the science world, to 
the members of science board who always supported the organization with their efforts and contributions, to 
the members of committee and council, to the organization committee, and to Güven Plus Grup Danışmanlık 
A.Ş. that provided every kind of technical and managing support for the organization. With the hope of being 
together again in the next meeting, we wish health, welfare, happiness, and peace for the precious people of 
science world. Best regards…
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OTURUM BAŞKANI                        : Yrd. Doç. Dr. Alper SAĞLIK
OTURUM TARİH VE SAATİ           : 01.12.2017 – 11:00 / 12:00

SIRA 
NO

YAZARLAR KONUSU

01 Emre ÖZELKAN, Alper 
SAĞLIK, Ebru Seda 
BAŞARAN, Abdullah KELKİT

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 
TERZİOĞLU YERLEŞKESİNDE BİYOİKLİMSEL 
YAŞAM KONFORU VE PEYZAJ TASARIMI İLİŞKİSİNİN 
İNCELENMESİ

02 Tuğçenur METİN, Alper 
SAĞLIK, Muhammed 
PARLAK, Yusuf KARTAL, 
Abdullah KELKİT

KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI VE 
GELİŞTİRİLMESİNDE RESTORASYON VE PEYZAJ 
TASARIMININ ÖNEMİ: BİGALI ATATÜRK EVİ

03 Ebru Seda BAŞARAN, Alper 
SAĞLIK

GELİŞEN TEKNOLOJİNİN PEYZAJ MİMARLIĞI 
MESLEK DİSİPLİNİNE YANSIMALARI

04 Gizem ERTÜRK ŞILAK, Alper 
SAĞLIK

KENTSEL ALTYAPI FAALİYETLERİNİN PEYZAJ 
TASARIMI VE UYGULAMALARINDAKİ ÖNEMİ

05 Bülent CENGİZ, Kemal Emre 
GÜLER

PEYZAJ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

06 Alper SAĞLIK, Emre 
ÖZELKAN, Gizem ERTÜRK 
ŞILAK, Elif SAĞLIK, 
Abdullah KELKİT

METEROLOJİK KÖKENLİ AFETLERİN KIYISAL ALAN 
KULLANIMINDAKİ ETKİSİNİN AZALTILMASINA 
YÖNELİK PEYZAJ TASARIM VE UYGULAMALARI

07 Tuğçenur METİN, Alper 
SAĞLIK, Abdullah KELKİT

KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI VE 
GELİŞTİRİLMESİNDE REKONSTRÜKSİYON VE 
PEYZAJ TASARIMININ ÖNEMİ: MEHMET AKİF ERSOY 
EVİ 
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SALON B                             
OTURUM BAŞKANI                        : Doç. Dr. Ayşen ÇELEN ÖZTÜRK
OTURUM TARİH VE SAATİ           : 01.12.2017 – 11:00 / 12:00

SIRA 
NO

YAZARLAR KONUSU

08 Ayşen ÇELEN ÖZTÜRK FLÂNEUR ÖZNENİN, TASAVVUF FELSEFESİ İLE 
MEKÂNSAL BETİMLEMELERİ: MEKÂNIN RUHUNU 
YAKALAMAK

09 Ayşegül SAYDAMER, M. 
Bilal BAĞBANCI

BURSA’DA BULUNAN GELENEKSEL AHŞAP YAPILARIN 
MALZEME VE TAŞIYICI SİSTEM ÖZELLİKLERİ 
AÇISINDAN İNCELENMESİ

10 Bengisu ÖZKILAVUZ, 
Özlem KÖPRÜLÜ 
BAĞBANCI

GEMLİK KURŞUNLU BAŞMELEKLER (H. TAXIARCHOI) 
KİLİSESİ’NİN KORUNMASI VE YENİDEN 
İŞLEVLENDİRİLMESİ

11 Berna ÜSTÜN, Fatma 
KOLSAL

POLİ-ÖRÜNTÜ OLARAK TASARIM SÜRECİ

12 Büşra CANTÜRK, Sercan 
ÖZGENCİL YILDIRIM

ÇOK KATMANLI KABUK CEPHE SİSTEMLERİ
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OTURUM 03                      
SALON A                                             
OTURUM BAŞKANI                        : Yrd. Doç. Dr. Alper SAĞLIK
OTURUM TARİH VE SAATİ           : 01.12.2017 / 13:00-15:00

SIRA 
NO

YAZARLAR KONUSU

13 Sevde Nur GÜNGÖRDÜ, 
Turgay Kerem KORAMAZ

İSTANBUL’DA ÖZEL MÜLKİYETTE KAMUSAL KULLA-
NIMLI ALANLAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ÇA-
LIŞMASI

14 H. Büşra SABUR, Semra 
ARSLAN SELÇUK

BİYOMİMETİK TASARIM YAKLAŞIMLARI İLE SAYISAL 
TASARIM/ÜRETİM YÖNTEMLERİNİN ENTEGRASYONU: 
ICD/ITKE ARAŞTIRMA PAVYONLARI

15 Çiğdem MERİÇ CEVAHİR, 
M. Bilal BAĞBANCI

BURSA VE YAKIN ÇEVRESİNDE BULUNAN TARİHİ KÖP-
RÜLERİN YAPIM TEKNİKLERİ VE MALZEME ÖZELLİK-
LERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

16 Didem BAŞ YANARATEŞ TASARIMIN BİÇİMLENİŞİ: EVRİM STRATEJİSİNİ İZLEYEN 
MİMARİ DETAY TASARIM SÜRECİNDE ÖRGÜTLENME

17 Meltem ERBAŞ, F. Demet 
AYKAL, Y. Berivan ÖZBU-
DAK AKÇA

DOĞAL SİT ALANLARININ KORUNMASI ÇALIŞMALARI-
NIN DİYARBAKIR İLİ ÖRNEĞİNDE DEĞERLENDİRMESİ

18 Merve ŞAHİN, Ali TÜRK KENTSEL KORUMA VE KENTSEL TASARIM İLİŞKİSİNİN 
KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI BAĞLAMINDA DEĞER-
LENDİRİLMESİ: EĞİRDİR ÖRNEĞİ

19 Miray GÜR, Ender ŞEN BİYO – ÖRÜNTÜDEN POLİ – ÖRÜNTÜYE: BİR TEMEL 
TASARIM STÜDYOSU DENEYİ

20 Özge ZENTER, M. Tayfun 
YILDIRIM

KİNETİK BİYOMİMETİK YAKLAŞIMLARIN MİMARİ TASA-
RIMDA İŞLEVSEL ESNEKLİK AMAÇLI KULLANILMASI

21 Özlem KÖPRÜLÜ BAĞ-
BANCI, M. Bilal BAĞBAN-
CI

KÂGİR VE AHŞAP CAMİ MİNARELERİNİN YAPIM SİS-
TEMLERİ VE MİMARİ ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN İNCE-
LENMESİ

22 Özlem YARIMAY, Yasemen 
SAY ÖZER

MİMARİ KİMLİK BAĞLAMINDA İSTANBUL ARKEOLOJİ 
MÜZESİ’NİN DEĞERLENDİRİLMESİ

23 Alper SAĞLIK, Mazhar Tuğ-
sen ULUSOY, Elif SAĞLIK

ÇANAKKALE HAVAALANININ KENTSEL YERLEŞİM 
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
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OTURUM 04                                      
SALON B                                             
OTURUM BAŞKANI                        : Prof. Dr. Seçil ŞATIR
OTURUM TARİH VE SAATİ           : 01.12.2017 / 13:00-15:00

SIRA 
NO

YAZARLAR KONUSU

24 Fitnat CİMŞİT KOŞ, Murat YIL-
DIZ, Şebnem ÇAKALOĞULLA-
RI, Z. Sena GÜNEŞ

ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO PRACTICE: - 
FRAGMENTED HUB - DISCOVERIES OF MULTI NAR-
RATIVES OF ABSTRACTED SENSE OF SPACE AND 
TIME BY REINTRODUCING BEINGS IN A HOME

25 Fitnat CİMŞİT KOŞ, Yaşasın 
ERYILMAZ, Şebnem ÇAKALO-
ĞULLARI, Aybala ÇAKMAKCI-
OĞLU

A BASIC DESIGN STUDIO PRACTICE: - METAMORP-
HOSED - DISCOVERIES OF MULTI NARRATIVES OF 
EVERYDAY LIFE BY EXPLORING THE POTENTIALI-
TIES OF DESCRIED / INVENTED SUBSTANCES

26 Hazal KAYDU, Levent ARIDAĞ ÇAĞDAŞ SANAT MEKÂNLARINDA PERFORMANSA 
DAYALI TASARIM STRATEJİLERİ

27 Levent ARIDAĞ, Seher GÜZEL-
ÇOBAN MAYUK, Bilge CAN

CAPPADOCIA GEOFOLD / DENEYİMİN KATMANLA-
RI

28 Tuğba DÖNMEZ, Elif KUTAY 
KARAÇOR

MODERN VE POSTMODERN SÜREÇTE KENT PARK-
LARININ SOSYAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISIN-
DAN DEĞERLENDİRİLMESİ

29 Yıldıray ÇELİKKIRAN MİMARİ TASARIM İÇERİSİNDE KULLANILAN SU 
ÖĞESİNİN KULLANICI ÜZERİNDEKİ PSİKOLOJİK 
ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

30 Özge ÖZTÜRK, Levent ARIDAĞ XX. VE XXI. YÜZYIL MİMARLIK SÖYLEMLERİNDE 
DİYAGRAM VE KARTOGRAFİ İLİŞKİSİ

31 Şule AYENGİN, Özlem KÖPRÜ-
LÜ BAĞBANCI

BURSA GÖRÜKLE’DE BULUNAN GELENEKSEL AH-
ŞAP YAPININ KORUNMASI VE YENİDEN İŞLEVLEN-
DİRİLMESİ

32 Hanife YILDIZ PEYRAVİ, Seçil 
ŞATIR

BIOMIMETIC APPROACH IN THE CONTENT OF IN-
DUSTRIAL DESIGN

33 Semih SEVİNDİK, Sonay AY-
YILDIZ

ANADOLU’DAKİ EN ESKİ DEMİRYOLU HATLARIN-
DAN İSTANBUL-ESKİŞEHİR HATTINDAKİ İSTAS-
YON YAPILARININ GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU VE 
YENİ YAPILAN GAR YAPILARI
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OTURUM 05                                      
SALON A                                             
OTURUM BAŞKANI                        : Prof. Dr. Zeki ÇİZMECİOĞLU
OTURUM TARİH VE SAATİ           : 01.12.2017 / 15:15-17:15

SIRA 
NO

YAZARLAR KONUSU

34 Berfin ŞENİK, Elif KUTAY 
KARAÇOR

KÜRESELLEŞME KISKACINDA BÜYÜYEN 
İSTANBUL PARÇALANAN PEYZAJLAR

35 Buket ÖZDEMİR IŞIK YEŞİL SAHALARDA HİBRİT ÇİM UYGULAMASI: 
ŞENOL GÜNEŞ KOMPLEKSİ MEDİKAL PARK 
STADYUMU ÖRNEĞİ

36 Bülent CENGİZ, Durmuşali 
TEKDAMAR

AMASRA-KUŞKAYASI KÜLTÜREL PEYZAJ 
KORİDORU REHBERİ

37 Pınar KIRKIK AYDEMİR, Burak 
Kaan YILMAZSOY, Çiğdem 
AKDEMİR, Tahsin TURGAY

KENTSEL AKAPUNKTUR - YEŞİL TASARIM 
ARACILIĞI İLE KENTSEL YENİLEME

38 Funda KURAK AÇICI, 
Şebnem ERTAŞ, Zeynep Nilsun 
KONAKOĞLU

EKOLOJİK TASARIMIN YAPILI ÇEVREYE 
İLİŞKİN ÖLÇÜTLERİNİN ÇEVRE ETKİLERİNİN 
BELİRLENMESİ: MEMİŞAĞA KONAĞI ÖRNEĞİ

39 Büşra DURMAZ, Cihan 
ERÇETİN

KENT KİMLİĞİ ÖĞELERİ VE KENTİN YENİ 
OMURGASIYLA BÜTÜNLEŞİK MERKEZ MAHALLE 
TASARIMI: SAMSUN KENT MERKEZİ ÖRNEĞİ

40 Özlem TÜZ EBESEK, Şafak 
EBESEK

OPTİMİZASYON PROBLEMİNE İNDİRGENEBİLEN 
MİMARI TASARIM SÜREÇLERİNDE YAPAY ZEKA 
TABANLI META - SEZGİSEL ALGORİTMALARA 
BAKIŞ

41 Hakan SAĞLAM MİMARLIK EĞİTİMİNDE TEMEL TASARIM 
STÜDYOSU ÜZERİNE YENİDEN DÜŞÜNMEK

42 Zeki ÇİZMECİOĞLU TASARIMDA ALTIN ORAN

43 Mehmet Onur SENEM TÜRKİYE’DE EKOLOJİK TASARIM VE 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÜZERİNE BİR İNCELEME
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OTURUM 06                      
SALON C                                             
OTURUM BAŞKANI                        : Yrd. Doç. Dr. Fitnat CİMŞİT KOŞ
OTURUM TARİH VE SAATİ           : 01.12.2017 / 15:15-17:15

SIRA 
NO

YAZARLAR KONUSU

44 Nurşah SERTER, Gökçe TUNA 
TAYGUN

EKOLOJİK YAPI ÜRÜNÜ SEÇİMİNE YÖNELİK ÇEVRE 
ETKİLERİNİN İNCELENMESİ 

45 Havva Nur BAŞAĞAÇ, Aktan 
ACAR

SARAÇOĞLU MAHALLESİ TASARIMININ DÖNEM 
RUHU VE ANKARA’NIN PLANLANMASI İLE 
PARALEL OLARAK DEĞERLENDİRMESİ

46 Gökçen ALTUNTAŞ, Banu 
APAYDIN

LEED SERTİFİKA SİSTEMİNİN OTEL ODASI 
MEKANLARINA ETKİLERİ: BAYLO SUİTES ÖRNEĞİ

47 Sura KILIÇ BİÇİM GRAMERİ İLE OLUŞTURULAN 
MEKANLARDA SAYISAL TASARIMIN YARATICILIK 
SÜRECİNE ETKİSİ

48 Dilan ÖZKAN SU TOPLAMA VE ARITMA İSTASYONU YAPISININ 
BİYOMİMETİK YAKLAŞIM İLE ÜRETİM SÜRECİ

49 Türker OĞUZTÜRK, Ercan 
GÖKYER, Ömer Lütfü 
ÇORBACI, Merve ÜÇOK

KIYI ALANLARINDAKİ PEYZAJ DEĞİŞİM 
DİNAMİKLERİNİN AMASRA ÖRNEĞİNDE 
İRDELENMESİ

50 Sümeyra Betül TAYFUR SÜRDÜRÜLEBİLİR TASARIM: ELEKTRİKLİ SU 
ISITICISI İÇİN BİR YAŞAM DÖNGÜSÜ ANALİZİ

51 Türker OĞUZTÜRK, Ercan 
GÖKYER, Ömer Lütfü 
ÇORBACI, Merve ÜÇOK

TURİZM POTANSİYELİNİ ARTIRMAK İÇİN 
ÖNERİLEN KÜLTÜR ROTASININ AMASRA 
ÖRNEĞİNDE İRDELENMESİ

52 Derya GÜLEÇ ÖZER, Ayşegül 
AKÇAY KAVAKOĞLU

MİMARİ TASARIM İLETİŞİM DİLİ’NİN (MTID) ETKİN 
KULLANIMININ MİMARLIK EĞİTİMİ KAPSAMINDA 
DEĞERLENDİRİLMESİ

53 Sümeyra EROĞLU, Saniye 
KARAMAN ÖZTAŞ

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK - ENERJİ ETKİN TASARIM 
BAĞLAMINDA UZUNGÖL YEREL MİMARİSİNİN 
İRDELENMESİ

54 Canan CENGİZ, Neşe İŞİT PEDESTRIAN MOVEMENTS IN PUBLIC SPACES 
WITHIN THE CONCEPT OF LIVABLE CITIES
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ANADOLU’DAKİ EN ESKİ DEMİRYOLU HATLARINDAN İSTANBUL-ESKİŞEHİR 
HATTINDAKİ İSTASYON YAPILARININ GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU VE YENİ YAPILAN GAR 

YAPILARI

Semih SEVİNDİK1, Sonay AYYILDIZ2

1Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Bölümü, Kocaeli / Türkiye 
2Kocaeli Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Kocaeli / Türkiye

semihsevindik@gmail.com

ID: 02 K: 10

(POSTER SUNUM)

Öz: Giriş: Demiryolları ülkemizde sanayileşme ile birlikte büyük önem arz etmiştir. Gittiği bölgelerin eko-
nomik, sosyal ve kültürel yapısını geliştirmiş, kalkınmada önemli bir ölçüt olmuştur. Demiryolları, gelişmiş-
lik göstergeleri arasında sayılmıştır. Demiryolu ağı ne kadar gelişmişse, gelişmiş ülke olma yolunda o kadar 
büyük bir adım olarak görülmüştür. Ülkemizde 2000’li yıllarda Avrupa Birliğinin destek raporlarında istenen, 
hızlı tren ağının geliştirilmesi hızlı bir şekilde uygulamaya konulmuştur. Türkiye’deki ilk yüksek hızlı tren 
hatlarından biri olan İstanbul-Eskişehir hattı üzerinden yola çıkarak, hatta bulunan istasyon yapılarının; zaman 
içinde malzeme, biçimsel değişim, fonksiyonel kullanımındaki farklılıklar karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. 
Amaç:  Bu araştırmada amaç; bulunduğumuz coğrafyada, yerli girişimle yapılan ilk demiryolu olan İstanbul-
Eskişehir tren hattında; 21. yüzyılla birlikte ülkemizde büyük bir atılım gerçekleştirilen yüksek hızlı tren gar 
yapıları ile birlikte işlevini yitiren veya yitirecek olan eski istasyon yapılarının; mekânsal büyüklüklerinin 
incelenmesi, işlevsel farklılıkları ve atıl duruma geçmesinin tartışılmasıdır. Kapsam: Bu amaç doğrultusunda, 
hatta yapılan iki yeni yüksek hızlı tren gar tasarımı incelenmiş ve daha önce yapılan gar yapıları ile kıyaslama 
yoluna gidilmiştir. Hatta yapılan ilk gar yapılarının yaklaşımı ile günümüzde yapılan gar yapılarının hangi 
kriterlere göre konumlandığı sorgulanmıştır. Türkiye’deki istasyon yapılarının zaman içinde geçirdiği deği-
şim,  malzeme, biçimsel değişim ve fonksiyonel kullanımındaki farklılıklar İstanbul-Eskişehir hattı üzerindeki 
istasyon yapıları üzerinden incelenmiştir. Sınırlıklar: Araştırma Türkiye’deki ilk yüksek hızlı tren hatlarından 
biri olan İstanbul Eskişehir hattındaki eski istasyon yapıları ve yeni yapılan yüksek hızlı tren istasyonları ile 
sınırlandırılmıştır. Yöntem: Çalışma Avrupa’da sanayileşme ile başlayan demiryolu ağlarındaki istasyon ya-
pılarının incelenmesi ile başlamakta ve sonra Anadolu coğrafyasında yapılan demiryolu ağı ile birlikte gelişen 
istasyon yapılarının önemli kırılma noktaları olan cumhuriyet, 1950’liler ve yüksek hızlı tren ile birlikte yaşa-
nan süreçten bahsedilmektedir. Daha sonra ise İstanbul Eskişehir demiryolu ağında yapılan yapılar dönemsel 
olarak incelenmiştir. Hattın günümüzde kullanım yoğunluğu ve sefer sıklığı ele alınmış olup, Yüksek hızlı tren 
sonrası yapılan yapıların fonksiyonel farklılıkları ve yaşama etkileri incelenmiştir. Bulgular:  Yeni istasyon 
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yapılması gerektiği durumlarda; şehir merkezlerinden uzakta yeni istasyon yapısının mı, yoksa şehir içlerinde 
kalan eski tren istasyonlarının yeniden değerlendirilerek mi kullanılması durumunu belirleyen kavramlar ‘hız’ 
ve dolayısıyla ‘zaman’dır. Şehir merkezinden uzakta yapılan yeni hızlı tren istasyonlarının, insanların evinden 
bu yapılara ulaşması için gereken zaman ve maliyeti de göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi önemli-
dir. Özellikle eski tren istasyonlarının kullanımına devam ettirilmesi; kentsel ölçekte daha sağlıklı sonuçlar ve-
rebilir. Çünkü şehir merkezinde kalan istasyonlar, ulaşım açısından daha kolay olduğu için ve insanların daha 
az vaktini alacağından mevcudiyetini var olan fonksiyonuyla birlikte devam ettirmesi daha sağlıklı sonuçlar 
verebilir. İstasyon yapıları, yapıldığı dönemde çevresine bir hareketlilik kazandırarak; kentsel planlamada da 
etkili olmuştur. Genelde bulunduğu çevrede, hat boyunca devam eden yollara hat boyu sokak gibi isimler 
verilmiştir. Hat geçişlerinde, önemli yollarda hemzemin geçişlerle sağlanmıştır. Bazı istasyon çevrelerinde 
ise lojistik bölgeler oluşturularak sanayi ve benzer faaliyetlerin ulaşımını sağlamış ve ekonomik kalkınmada 
etkili olmuştur. Yani bulunduğu çevreye yeni bir çehre kazandırarak bölgede önemli bir odak merkezi haline 
gelmiştir. Sonuç: İncelenen hattaki yapılar üzerinden, ülkemizde diğer bölgelerde yapılması planlanan hızlı 
tren hatlarındaki istasyon yapılarının mekânsal organizasyonları ve çevresiyle kurduğu ilişki açısından çıka-
rımlarda bulunulabilir. Ve böylece daha kullanılabilir kamusal alanlar tasarlanabilir. Ayrıca, yeni yapılması 
planlanan yüksek hızlı tren kapsamındaki istasyonlar, kentin metruk bölgelerinin yeniden canlandırılmasını 
teşvik etmek için de kullanılabilir. Yeni istasyon yapılarının yerleri doğru bir biçimde irdelenerek, en uygun 
seçeneğin bulunması gerekir. 

Anahtar Kelimeler: Ulaşım, Demiryolu, Yüksek Hızlı Tren, Biçim Değiştirme, Eko-Biçim

Yazar Notu: Bu çalışma Yrd. Doç. Dr. Sonay AYYILDIZ tarafından danışmanlığı yapılan Kocaeli Üniver-
sitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü “Fen Bilimleri Enstitüsü”nde yapılmakta olan 
Semih SEVİNDİK ’in “Hızlı Tren İstasyon Binaları ve Kent İle Entegrasyonun Bozüyük-Bilecik-Ankara 
Gar Binaları Üzerinden İncelenmesi” Konu Başlıklı, Yüksek Lisans Tez çalışmasından türetilmiştir. 
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TASARIMIN BİÇİMLENİŞİ: EVRİM STRATEJİSİNİ İZLEYEN MİMARİ DETAY TASARIM 
SÜRECİNDE ÖRGÜTLENME

Didem BAŞ YANARATEŞ

İstanbul Arel Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü, İstanbul / Türkiye

didembas.01@gmail.com

ID: 03 K: 11

Öz: Giriş: Çağımız tasarımlarında biçim arayışı, bitip tükenmek bilmeyen ve belki de hiçbir çağda olmadığı 
kadar yüksek, bir ivmelenme kazanmıştır. Bu durumun yaşanmasında, tasarım ile paralellik gösteren bilişim 
teknolojilerinin, çok değil bir on yıl öncesine kıyasla,  bilgiye ulaşma ve paylaşmadaki akıl almaz hızı kaçı-
nılmaz bir rol üstlenmiştir. Sahip olduğumuz akıllı bilişim teknoloji araçları ve medya paylaşım donatıları 
sayesinde her an binlerce hatta milyonlarca veri akışı içinde günlük yaşamımızı sürdürmekteyiz. Kullanıcıların 
yeni tasarım biçimleri ile veri bombardımanına tutulduğu bir ortamda yaratılan tasarımlar çok hızlı bir şekilde 
tanıdık, olağan hale gelmekte ve modası geçmiş ya da vasat olarak değerlendirilmektedir. Böylece tasarımcının 
rekabet ettiği yerel sınırlar ortadan kalkmış küresel rekabete geçilmiştir.  Bu durumun önemli bir sonucu da 
ulaşmak istediği kullanıcı ile aynı veri bombardımanı tutulan tasarımcının sınırsız tasarım fikirlerinin etkisi 
altında taklit etmeden, özgün biçim bulma arayışında yaşanılan “yaratma krizi”dir.  Yapım, mimari düşünce-
nin biçimleniş sürecidir ve mimaride yaşanılan yaratma krizi de tasarım düşüncesinin ve uygulama süreçleri 
ile birlikte kurgulanmasında kendini açıkça hissettirmektedir. Mimari detay tasarımının oluşum yeri yapımdır, 
yapım içinde örgütlenir. Bu noktada doğal evrim yarattığı biçim çeşitliliği ve biçimlerin kendinden örgütlenen 
uyarlanma kapasiteleri ile yapımın idealindeki biçimlendirme stratejilerine sahiptir. Mimari tasarım düşünce-
sinin temel kaynağı olarak doğal yapıları taklide yönelik mimetik yaklaşımlar bulunmaktadır. Ancak burada 
benimsenen yaklaşım, yaratma sistematiği ile biyolojinin doğrudan mimari ile bütünleştirildiği stratejik bir 
birlikteliktir.  Bu yönde en yaygın olarak bilinen çalışmalar Amerikalı tanınmış bir yazar, sanatçı ve filozof 
olan Manuel de Landa’ya aittir. De Landa, Evrim süreçlerini mimari yaratım süreçleri ile bütünleştiren felse-
fesini Deleuze’e dayandırır. Öte yandan London School of Architecture, Architectural Association EMTECH 
(Emergence-Technology) stüdyolarında Michael Weinstock ve tanınmış ekibi, mimar olarak,  öğrencileri ile 
yapısal elemanların tasarımında ve sistem geliştirilmesinde biyo-mimetik yaklaşımlar ile yapılan lisansüstü ça-
lışmalara öncülük etmektedir.  Bildiride ise doğrudan hücre biyolojisti ve biyokimyacı olan Mark Kischner’in 
biyolojide çeşitliliğin gerçekleşmesi üzerine kurgulanan evrim stratejisi karakteristikleri esas alınmış ve mi-
mari detay tasarım sürecinde tanımlanan bir sistematik ortaya konulmuştur. Amaç: Bu bildiri, yapı elema-
nı tasarımında uyarlanabilen biçimlendirme kapasitesine sahip bir detay örgütleme modelini evrim stratejisi 
üzerine oluşturmayı amaçlayan bir dizi çalışmanın sonucudur. Kapsam: Bu çalışmaların öncüsü Çukurova 
Üniversitesinde Bilimsel Araştırma Projesi olarak gerçekleştirilen “Bölge Odaklı Sürdürülebilir Mimari De-
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tay Tasarımının Tanımlanmasında Malzeme Önceliklerinin Araştırılması (1.etap Adana-Osmaniye)” başlıklı 
çalışmadır. Proje Howard T. Odum’un Emergy kuramı üzerine geliştirilmiş ve Adana- Osmaniye illeri ve 
Kozan-Ceyhan ilçelerinde   yapılan saha çalışmaları ile 124 adet sivil mimarlık örneği yapı incelenmiştir.   
Proje sonuçları “Mimari Düşüncenin Biçimlenişi: Yapım Dili” başlıklı kitap çalışmasına dönüştürülmüştür. 
Evrim stratejisi ile çalışmaların buluşması Kültür Üniversitesi İç Mimarlık Lisans Programı Yapı ve Malzeme 
Dersi ile İç Mimari Proje dersinin bütünleştirilmesi üzerine geliştirilen eğitim metodolojisi ile gerçekleşmiştir. 
Burada geliştirilen yöntem ve derslerin uygulama adımları ile öğrenci çalışmalarına Journal of Environmental 
Science and Engineering dergisinde yayınlanan   “Unfolding Evolution Strategically in Integrated Studios of 
Building and Design to Innovative Grasp of Design Creativity” başlıklı makale çalışmasında yer verilmiştir. 
Bildiri her üç çalışmanın dayanak olarak kullanıldığı özgün bir çalışmadır. Sınırlılıklar: Çalışmada evrim 
stratejisi üzerine kurgulanan detay örgütleme modeli adımları belirlendiğinden: tutarlılık, tümekapsayıcılık, 
özgünlük ve uygulanabilirlik ilkeleri gereğince sınırlılık bulunmamaktadır.  Yöntem: Howard T. Odum ve 
Mark Kirschner kuramlarının birleştirildiği bir sistematik oluşturulmuş. Yönerge adımlarının sınanmasında 
mimari detay tasarım parametreleri belirlenmiştir. Modellemenin açıklanmasında örnek-olay analizleri, tablo 
ve algoritma akış şemaları kullanılmıştır. Bulgular: Odum’un emergy kuramı üzerine Kibert, Sendzimir ve 
Guy’ın yapısal öğelerin değişim hızlarına göre kurguladıkları dikey hiyerarşik düzenin (the temporal hierarchy 
of building components)  yapının ömrü ile doğrusal etkileşimde olduğu anlaşılmıştır. Böylece yapının tüm 
öğeleri ile yüksek değişim hızına sahip yatay bir düzen ile detay tasarımına bağlı “uyarlanabilirlik” tanımı ya-
pılmıştır. Yapının tüm düğüm noktaları, detay tasarımın temel işlevleri bağlanma - birleşme – eklenme olarak 
tanımlanmıştır. Kirschner’ın evrimleşme karakteristikleri: 1. Çeşitlenmenin artırılması, 2. Hatalı çeşitlenme-
nin bastırılması, 3. Yararlı çeşitlenmenin öngörüsü olarak ele alınmıştır. Sivil mimarlık örneklerinde yer alan 
yapım sistemleri ile detay ustalıkları “uyarlanabilirlik” tanımı ile evrim stratejisinin karakteristiklerine göre 
yorumlanmış ve detay tasarımın uyarlanabilme kapasitesi gereği parametreler elde edilmiştir. Buna göre, 1. 
Tüm yapı düğümlerinin bağlanma-birleşme-eklenme olarak tanımlı olması, 2. Tüm yapı düğümlerinin açık, 
okunabilir ve anlaşılır olması, 3. İndirgenemeyen en küçük parçaya kadar müdahale edilebilir olması, 4. Uy-
gun teknik ve teknolojinin geliştirilmiş olması olarak parametreler belirlenmiştir. Sonuç: Elde edilen tüm 
bulguların ışığı altında yüksek biçimlendirme kapasitesi ile uyarlanabilir bir örtü sisteminin detay tasarımına 
ait basit bir algoritma geliştirilmiştir. Böylece farklı mekânsal öğeler olarak tasarım çeşitliliğine sahip yüzey 
örüntüsü elde edilmiş, yapısal öğeye ait dokunun yaratım süreci kılavuz yönerge ile tanımlanmıştır. Çalışma-
nın sonucunda mimari detay tasarımın ait bir öngörü geliştirilmiş, yenilikçi biçim arayışına yönelik yaratıcı bir 
düşünme sistematiği ileri sürülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Evrim Stratejisi, Mimari Detay Tasarımı, Örgütleme, Uyarlanabilirlik, Parametrik Tasa-
rım
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BİYOMİMETİK TASARIM YAKLAŞIMLARI İLE SAYISAL TASARIM/ÜRETİM 
YÖNTEMLERİNİN ENTEGRASYONU: ICD/ITKE ARAŞTIRMA PAVYONLARI

Hafize Büşra SABUR1, Semra ARSLAN SELÇUK2

1Hitit Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Çorum / Türkiye 
2Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Ankara / Türkiye

hbusrabostanci@gmail.com

ID: 04 K: 08

Öz: Giriş: Mimarlık disiplini insanlık tarihi boyunca yaşanan toplumsal olaylardan, bilimsel ve teknolojik 
gelişmelerden etkilenerek günümüze ulaşmıştır. Sanayi döneminden günümüze ise hiçbir dönemde olmadığı 
kadar baş döndürücü bir hızla değişmeye/gelişmeye devam etmiştir/etmektedir. 21. yy’a gelindiğinde, özel-
likle hızla gelişmekte olan bilgisayar destekli tasarım (CAD) / bilgisayar destekli üretim (CAM) teknolojileri, 
kompleks algoritma bilgisi, benzeşim, nanoteknoloji, genetik, biyomimesis, robotik gibi pek çok alandaki 
gelişmeler, mimari tasarımda sayısal araçların kullanım olanaklarını artırırken, sayısal düşünme biçimlerini 
mimariyle bütünleştirmeye başlamış ve sonuç olarak mimarlıkta bir paradigma değişimini de beraberinde ge-
tirmiştir. Doğayı gözlemleyerek, onun sunduğu “en iyi fikirlerden öğrenme” yoluyla tasarımda yeni arayışlara 
yönelmek, her ne kadar 20. yy’ın son çeyreğinde ortaya atılan “biyomimesis” kavramıyla gündeme gelmiş 
olsa da insanlık tarihi kadar eski olsa gerekir. Tüm bilim alanlarında olduğu gibi mimarlık alanında da biyo-
mimetik çalışmalar sayısal teknolojilerle eş zamanlı bir biçimde ilerlemekte olan disiplinler arası platformları 
gerektirmektedir. Mimarlıkta biyomimesis konusunda araştırmalar yapan bilim insanları özellikle sürdürülebi-
lirlik, hafiflik, enerji etkinlik vb. gibi performansa dayalı form ve strüktür arayışları ve geliştirdikleri yenilikçi 
tasarım yaklaşımları ile bu yüzyılın en önemli mimarlık sorunları için cevaplar aramaktadırlar. Bu arayışta en 
önemli araçları ise kuşkusuz ki sayısal tasarım ve üretim teknolojileridir. Disiplinler arası birliktelik ile elde 
edilen veriler sayısal ortamlarda üretilen katı modeller aracılığı ile tüm aktörlerin koordineli olarak çalışılma-
sına olanak vermekte ve mimari tasarımın rafine edilerek alternatifler arasında eniyilenmiş olanın seçilmesi 
sürecini hızlandırmaktadır. Amaç: Bu çalışma, mimari tasarımda biyomimetik yaklaşımlar ile sayısal tasarım 
süreçlerinin entegre olabilme potansiyellerini tartışarak, mimarlıkta, sayısal üretim teknolojilerinden “robo-
tik üretim yöntemlerinin” kullanılmasıyla ne gibi yenilikçi form, strüktür ve malzeme deneyimlenebileceğini 
araştırmaktadır. Kapsam: Çalışma kapsamında mimarlıkta biyomimesis ve mimarlıkta sayısal tasarım/üre-
tim yöntemlerinin kuramsal boyutu açıklanmış ve sayısal ortamın mimari yapı tasarım yöntemleri ve sayısal 
üretim teknolojileri başta olmak üzere dijital teknoloji kullanımının geometriden forma; biçimden strüktüre; 
optimizasyondan malzemeye mimariye yansımaları geniş bir perspektifte ele alınmıştır. Çalışmanın örneklem 
bölümünde, parametrik ve algoritmik tasarım stratejileri konusunda temel oluşturan ve bu bilgiler doğrultusun-
da performansa dayalı modellerin üretilmesi, simülasyonu ve değerlendirilmesi için bütünleştirici yöntemler 
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üzerine odaklanarak, mimari tasarımda dijital yöntemlerin entegre kullanımına yönelik ileri araştırmalar ve 
çalışmalar yapan Stuttgart Üniversitesi Sayısal Tasarım ve Yapım Enstitüsü (ICD-Institute for Design and 
Construction) ile Bina Strüktürleri ve Strüktür Tasarımı Enstitüsünün (ITKE- Institute of Building Structures 
and Structure Design) 2010-2017 yılları arasında ortaklaşa yürütmüş olduğu araştırma pavyonları (research 
pavilions) irdelenmiştir. Sınırlıklar: Çalışmanın örneklem kümesi ICD/ITKE’ nin son 7 yılda gerçekleştirmiş 
olduğu araştırma projeleri ile sınırlandırılmış ve projelere ait veriler bu enstitülerin yayınlamış olduğu bildiri 
ve makaleler aracılığı ile toplanmıştır. Yöntem: Araştırmada konuya eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşılma-
sını mümkün kılması, konunun anlaşılmasına yönelik bir metot olması ve veri toplama araçlarının çalışmaya 
esneklik kazandırması nedeniyle yöntem olarak nitel araştırma yöntemi benimsenmiştir. Araştırmada 2010-
2017 arasında ICD/ITKE tarafından gerçekleştirilen yapılar incelenmiştir. Araştırmada toplam 7 araştırma 
pavyonuna yer verilmiştir. Biyomimetik ilkeler doğrultusunda tasarlanan yapılara ait teorik bilgiler verildikten 
sonra bu yapıların sayısal üretim yöntemleri tartışılmıştır. Bulgular: Biyomimetik tasarım prensiplerinin sa-
yısal teknolojilerle birlikte kullanılmasıyla üretilen araştırma pavyonlarının mimarlık pratiğindeki potansiyel 
dönüştürücü etkileri, tasarımla üretim arasındaki yeni ilişkileri ortaya çıkarmaktadır. Sonuç: Biyomimesis 
kavramı ile birlikte sayısal tasarım-üretim teknolojilerinin mimari tasarım sürecindeki kullanımlarının; mimari 
kavramlarda, tasarıma yaklaşımda, mimari üretimde ve sonuç ürün olan mimari nesne üzerinde yarattığı para-
digmatik dönüşümler tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Biyomimetik, Sayısal Tasarım, Biyoloji Destekli Sayısal Üretim, Parametrik Tasarım, 
Robotik Üretim
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YEŞİL SAHALARDA HİBRİT ÇİM UYGULAMASI: ŞENOL GÜNEŞ KOMPLEKSİ MEDİKAL 
PARK STADYUMU ÖRNEĞİ

Buket ÖZDEMİR IŞIK

Avrasya Üniversitesi, Mühendislik  Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Trabzon / Türkiye

ozdemirbuket@gmail.com

ID: 06 K: 15

Öz.: Giriş: Son yıllarda yoğunluğu fazla olan açık yeşil alanlardaki basılabilir çim yüzeyler, kullanım kapasi-
tesi ve potansiyeline bağlı olarak deforme olmaktadır. Bu olumsuzluklara çözüm bulabilmek için günümüzde 
yeni çalışmalar uygulanmaya başlanmış ve yeşil zeminlerin daha uzun süreli bozulmadan kalabilmeleri için 
alternatif çözüm önerileri geliştirilmiştir. Bu çözüm önerilerinden biri olan hibrit uygulaması polipropilen el-
yaf liflerin toprak yüzeyinin 18 cm. derinliğine ve zeminin 2 cm. yüksekliğine makinalar yardımı ile enjekte 
edilerek zemin üzerinde sıkı bir tabaka oluşturup, doğal çim köklerinin 18 cm.lik liflere sarılarak dayanıklılığı-
nı arttırmaktadır. Bu sistemin ilk üretimi 1990’lı yıllarda ortaya çıkmıştır. Yöntem ilk olarak çim tohumlarının 
köklenerek kum ve sentetik çim karışımı ile birbiri içerisine geçmesi şeklinde sağlanmaktadır. Yöntem çim 
yüzeylerin 15 yıla kadar ömürlerini arttırarak, uzun vadede performans ve dayanıklılığı sağlar. Bu uygulama, 
birçok iklime uygun olan Bermudagrass, Bluegrass, Fescue, Paspalum, Ryegrass ve Zoysiagrass çim türleri 
ve karışımları ile kullanılabilmektedir. Amaç: Maliyet açısından ilk aşamada pahalı olmasına rağmen, uzun 
ömürlü ve dayanıklı olan hibrit yönteminin geniş açık yeşil alanlar için uygulanırlığının, kullanım açısından 
daha iyi sonuçlar vereceği düşünülmektedir. Kapsam: Çalışma alanı Trabzon ili Akyazı Medical Park  futbol 
stadyumudur. Çalışmada Şenol Güneş Kompleksi Medikal Park Stadyumunda uygulanmış olan hibrit futbol 
saha zemini incelenmiş ve 45 günlük gözlem yapılarak çimlenme ve köklenme süresi takip edilmiştir. Ayrıca 
alanda deneysel çalışma yapılarak, farklı çim türü üzerinde de inceleme yapılmıştır. Sınırlıklar: Araştırma-
da deneysel olarak uygulanan çim türü dışında farklı çim türleri üzerinde de uygulama yapılabilir. Ancak 
çalışmada yörenin iklimsel değerlerine uyan ve daha çok saha zeminlerinde uygulanan çim türü ile deney 
yapılmıştır.  Yöntem: Deneysel ekim alanı, aynı hava koşullarına uyması açısından futbol sahası içerisinde bir 
alana yerleştirilmiştir. 18 cm toprak altı 2 cm toprak üstü olmak üzere 20 cm uzunluğundaki hibrit lifleri için, 
saksı derinliği 20-25 cm olarak hazırlanmıştır. Haftalık bakım programı düzenlenirken özellikle günlük hava 
durumuna göre program yapılmış  ve deneysel alanın aynı tarihler arasında incelenmesine dikkat edilmiştir. 
Çalışmada öncelikle 20-25 cm’lik toprak içerisine 20 cm lik hibrit lifleri 18 cm si toprak altında kalacak şe-
kilde çivi yardımıyla yerleştirilmiştir. Hibritleme işleminden sonra çim tohumu ekilmiş ve bir haftalık süreç 
gözlemlenmiştir. Bir hafta sonrasında çim tohumları çıkmaya başlayınca 2 haftada bir ölçümler yapılarak çim 
köklerinin hibrit köklerine ne kadar sarıldığı ölçülmüştür. Bu işlem üç kere tekrarlanarak 6 haftalık gözlem 
yapılmıştır. Bulgular: Bu çalışmada  hava şartlarına ve toprağım verimliliğine bağlı kalınarak ekim işlemi 
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gerçekleştirilmiştir. Sahada yapılan hibritleme işlemi rulo serme çimler sahaya serildikten sonra gerçekleşti-
rilmiştir. Deney alanında ise çivi yardımıyla hibritler toprak zemine dikildikten sonra ekme işlemiyle çimin 
oluşumu sağlanmıştır. Ekimi yapılan toprağın gübreleme ve sulama işlemi saha toprağı ile aynı şekilde gerçek-
leştirilmiş ancak çim biçme işlemi makaslama yöntemi ile yapılmıştır. Saha zeminine serilen serme çim %70 
Poa %30 Lolium  karışımı olan rulo çimlerden oluşmuştur. Ara ekimlerde ise Lolium Tetra green kullanılmış-
tır. Hazırlanan deney alanına ise rulo çim yerine serpme çim olarak % 100 Lolium Tetra green kullanılmıştır. 
Gözlemler yapılırken futbol sahası ve deney alanı ayrı ayrı ölçülmüştür. Çalışmada iki haftada bir yapılan 
ölçümler sonucunda çim köklerinin hibrit liflerine tutunarak 45 günde ne kadar kök verdiklerine bakılmıştır. 
Ekimden iki hafta sonra yapılan ilk ölçümde çim köklerinin toprak altında 10-13 cm toprak derinliğinde kök 
verdiği ölçülmüştür. Periyodik olarak iki haftada bir yapılan diğer ölçümlerde ise köklerin 14-16 cm ve 17-19 
cm olduğu görülmüştür. Aynı koşullar altında sahada yapılan ölçümlerde de aşağı yukarı aynı sonuçlar ortaya 
çıkmıştır. Saha çiminin Poa ve Lolium olmasının ya da deney alanının sadece Lolium olmasının köklerin bü-
yümesinde önemli farklılıklar göstermediği sonucuna varılmıştır. Aynı periyotlar altında yapılan ölçümlerde 
sahadan alınan örnekler rulo çim uygulamalarında da belli bir süreçten sonra çim köklerinin 18-20 cm’lik 
hibrit liflere sarıldığını göstermiştir. Sonuç: Lifler doğal çimleri koruyarak, güçlü, mükemmel, tutarlı oyun 
yüzeyi oluşturur. Hibrit uygulamaları doğal çim alanlarının korunması için daha çok avantaj sağlamaktadır. 
Ayrıca farklı bütçelere uygun olacak şekilde de düzenlenebilmektedir. Bu açıdan hibrit sistemi açık mekan-
larda spor sahaları dışında birçok peyzaj alanlarında da uygulanabilir. Bakımı daha kolay olduğundan geniş 
alanlarda tercih edilmektedir. Doğal çime oranla daha kalıcı özelliğe sahiptir. Maliyet açısından ilk aşamada 
pahalı olmasına rağmen, uzun ömürlü olduğundan tercih edilmeye başlanmıştır. Yapılan çalışma göstermiştir 
ki, hibrit çim uygulamalarında her türlü çim karışımları kullanılabilmektedir. Önemli olan ekimi yapılan alanın 
ya da bölgenin iklimsel verilerine uygun çim tohumlarının seçilmesi gerektiğidir. Düzenli bakım yapıldığında 
çim köklerinin zeminde hızı bir şekilde yayılmasını sağlar ve zemini güçlendirir. 

Anahtar Kelimeler: Çim, Hibrit, Yeşil Alan, Hibrit Saha, Hibrit Çim 
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‘KENTSEL AKUPUNKTUR’ YEŞİL TASARIM ARACILIĞI İLE KENTSEL YENİLEME

Pınar KIRKIK AYDEMİR1,  Burak Kaan YILMAZSOY2, Çiğdem AKDEMİR3, Tahsin TURGAY4

 1Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı, Bartın / Türkiye 

2Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü,  
İstanbul / Türkiye 

3İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Kentsel Tasarım, İstanbul/Türkiye 

4Sakarya Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Sakarya / Türkiye 

p.k.aydemir@gmail.com, burakkaan.yilmazsoy@yeniyuzyil.edu.tr

ID: 09 K: 16

Öz: Giriş: Kentsel mekanda belli noktalara küçük ölçekli müdahaleler yapılarak, akupunkturun hastaların tüm 
organizmasını etkilediği gibi tüm kentin de enerjisini etkileyen yeniden canlandırma vb. işlemler yapılabilir. 
Bu kapsamda kentsel akupunktur;  kentsel tasarım –planlama bağlamının bir parçası olarak,  kentsel çevreyi 
iyileştirmeye yönelik süreçleri yönetmektedir. Şehri tüm potansiyeller içerisinde revize ederek,  işlevselcilik 
üzerine odaklanmakta ve sosyal-çevresel sürdürülebilirliği savunmaktadır (Hoogduyn, 2014; Fort,  2015). 
Özellikle 1980 sonrası küresel ilgi, planlama disiplini içerisinde kamusal mekanlar ve kentsel yenilemeyle 
ilişkilidir. Bir çok uzman (Jane Jacops, Jeime Lerner, Donald Appleyard,  Cristopher Alenander vb.) kentsel 
yaşamın niteliği açısından kamusal mekanlarında dahil olduğu bütünsel yenileme ve sağlıklaştırma projelerine 
ağırlık vermektedir. Yeni Şehircilik (New Urbanism) akımı ile başlayan son 30 yıllık süreç içerisinde metro-
politen bölge içerisinde kent merkezlerinin yeniden ele alınmasını gerektiren, bu amaçla kamusal politika ve 
kentsel yenileme uygulamalarına başvuran, dünya kentlerinin ortak sorunlarına yönelik bir çözüm olarak ‘in-
san için olma’ kavramını taşıyan planlama ve tasarım çalışmalarını başlatmıştır (Özdemir ve Gülersoy, 2006: 
209-221). Habitat III konferansında da 2050 yılına gelindiğinde dünya nüfusunun neredeyse %70’e yakınının 
şehirlerde yaşayacağı bilgisi paylaşılmış, şehirlerde yaşayan nüfusun bugünün toplam dünya nüfusunun üze-
rinde olacağı, buna karşılık konut, altyapı vb. temel hizmetlerde sürdürülebilir paradigması dikkati alınmaz 
ise ciddi sorunların yaşanacağının sinyali verilmiştir (Habitat III Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir 
Gelişme Konferansı, 2016). Bu noktada, sürdürülebilir olma anlayışı, çevre ile ekonomi politikaları arasında 
bağlantısallığı esas alan,  toplumsal yapıdaki iyileşmedir. Dolayısıyla çevresel yaşam kalitesi,  sosyal yaşam 
kalitesi ve ekonomik gelişmenin dengesi sürdürülebilir kent ile sağlanabilir. İlk defa 1972 Stockholm BM 
İnsan ve Çevresi Konferansı’nda ele alınan Sürdürülebilir Kent kavramı, Stockholm Bildirgesi’nin 15 ve 16. 
maddeleri ile desteklenmiş olup, 15. Madde ile, “Çevreye olan olumsuz etkileri önlemek, maksimum sosyal, 
ekonomik ve çevre faydaları sağlamak için yerleşmelere ve kentlere planlama uygulanmalıdır”, 16. Madde  
“Temel insan haklarına ön yargısız olarak, ilgili hükümetlerce uygun bulunan demografi politikaları; çevre ve 
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kalkınma üzerinde olumsuz etkileri olan nüfus artış hızı veya aşırı nüfus yığılmaları ile düşük nüfus yoğun-
luğunun insan çevresinin gelişmesini veya kalkınmayı engelleyebileceği bölgelerde uygulanmalıdır” kararı 
alınmıştır  (Tosun, 2009). Alınan kararların bütünü, kentsel planlama ve mimarlık hafızasına bütünsel çevresel, 
ekonomik ve sosyal düzen kazandıracak uzun dönemli bir bakış açısı ile bakmayı gerektirir. Yeni şehircilik 
(New Urbanism) ile de bölge, şehir, komşuluk, yapı adası vb. farklı ölçekler ve ulaşım, arazi kullanımı, barın-
ma, çevresel planlama gibi farklı disiplinlerin işbirliği ile sağlanır (Wheeler, 2000). Bu kapsamda, yaşanabilir 
kent olma, insan yaşamı için,  çevresel tehditler dahil,  potansiyel tehdit oluşturabilecek her türlü detayın 
çözümünü gerektirir.  Yani sadece doğal, bölgesel, yerel unsurlar değil, mevcut servis ve kaynakların kullanı-
labilirliği dahil bir çok etken burada önem kazanır  (Türkoğlu, 2014). Kentin sistemlerinin, kentlinin ihtiyaç ve 
gereksinimlerine cevap verebilmesi adına değişim ve dönüşüm geçirmesi, kentlinin ‘keşke gerçekleşse’ şek-
lindeki talepleri, yaşadığı kentin çevresel niteliğini sorgulamaya teşvik etmektedir. Bu durum mimaride çokça 
telaffuz edilen ‘Kayıp ve Kullanımsız Mekan’ olgusuna eğilmeyi gerektirir. İngilizce karşılığı ‘Lost Space’ 
olan kayıp mekan, günümüzde kentlerin önemli bir sorunu haline gelmiştir. Bu çalışmadaki Amaç: Çağdaş 
tasarım anlayışı, kentlinin yer ile bütünleşmesi, fiziksel ve mental olarak iyileşmesine yardımcı olan ‘Kentsel 
Akupunktur’ kavramına değinmek ve yeşil örüntü ile bütünleşik sistemlerin, kentsel yenileme çalışmalarının, 
şehir yoğunluğunun etkisini azaltmadaki önemine vurgu yapmaktır. Çalışmanın Kapsamı:  Kentsel yaşamın 
niteliğini doğrudan etkileyen mekansal dokunuşlar:  ‘Kentsel Akupunktur’un yeşil örüntü ile ilişkisini, ilgili li-
teratür araştırmalarından yola çıkarak, dünya çapında ve ülkemizde gerçekleşen projeler üzerinden incelemek 
ve kentsel tasarım-planlama anlamında kattığı mekansal etkiyi değişen dijital görünümler (önceki- sonraki) 
eşliğinde değerlendirerek, şehir yapılanmasındaki önemine vurgu yapmaktır. Çalışma Kapsamındaki Sınırlı-
lıklar:  Altyapı ve yeşil örüntüye dayalı kentsel akupunktur örneklerine ülkemizde az rastlanır olması ve örnek 
verilen projelerde yerinde gözlem yapma fırsatı olmamasıdır. Çalışmada Newyork High Line Park, Madrid 
Rio Park,  Seul Cheonggyecheon Nehri ve Newyork Paley Park ve 2017 yılında Dünya Mimarlık Festivalinde 
(WAF) ülkemizi temsil eden Eskişehir Hamamyolu Projesi hakkında bilgi verilecektir. Yöntem: Literatür 
taraması (bilgi, belge, fotoğraf, vb.), gözlem ve durum tespitine dayalı araştırma yapılmıştır. Kentsel değişimi 
anlamak için haritalar ve fotoğraflardan yararlanılmıştır. Bulgular: Newyork High Line Park Projesi, Madrid 
Rio Park Projesi ve Cheonggyecheon Nehri Restorasyon projesinde, ulaşım altyapısının getirdiği avantajları 
kullanarak yeşil örüntü sistemi ile sürdürülebilirliğin sağlanmış olması, Paley Parkta ise, kentin içinde küçük 
bir mahalleye hizmet edebilecek nitelikte bir yeşil alan örneği oluşturmasıdır. Ülkemizdeki Eskişehir Hamam-
yolu Caddesi projesi de kentsel dokuya entegre olarak yeşil örüntünün, kentsel mekanın kullanılabilirliğini 
artıran örnek bir projedir.  Dolayısıyla kentsel akupunktur;  kent ölçeğinde etkiler bırakabildiği gibi yalnızca 
bir mahalle ve yakın çevresine de hizmet verecek bütünsel yaklaşım aracıdır. Sonuç: Kentsel akupunktur 
uygulamaları dünyada yenileme projelerinde, yeşil sistemlerin kullanılabilirliğini ve uygulanabilirliğini yay-
gınlaştırma açısından oldukça önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Kentsel Akupunktur, Yeşil Tasarım, Kentsel Yenileme, Kentsel Yaşam Niteliği

Yazar notu: Bu çalışma kentsel tasarım, mimarlık, peyzaj mimarlığı gibi farklı disiplinler arası , akademik 
tecrübe kazanmayı amaç edinen kişilerin ürettiği grup çalışmasıdır.
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MİMARİ TASARIM İLETİŞİM DİLİ’NİN (MTID) ETKİN KULLANIMININ MİMARLIK 
EĞİTİMİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Derya Güleç ÖZER1, Ayşegül Akçay KAVAKOĞLU2

1-2 Altınbaş Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul / Türkiye

derya.gulec@altinbas.edu.tr

ID: 10 K: 23

Öz: Giriş: Mimarlık eğitimi, Türkiye’de yeni bir yapılanma içerisindedir. EAAE-ENHSA çalışmalarını izle-
yen, AB Direktifleriyle uyumlu, Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlikler Üst Çerçevesi’nde ve yaşam boyu 
eğitim için Avrupa Yeterlikler Çerçevesi’nde tanımlanan genel yetkinlikleri yerel ve bölgesel değerlerini yadsı-
madan benimseyen bir ulusal mimarlık eğitimini destekleyecek çalışmalar devam etmektedir. Bu süreç, birçok 
alanda olduğu gibi mimari tasarım eğitimi alanında da izlenmekte, geliştirmek adına çalışmalar yapılmaktadır. 
Bu çerçevede, mimari tasarım eğitiminin en önemli etkenlerinden biri de iletişimdir. Hem farklı deneyimler-
deki bireyler, hem de farklı ortamlar bileşiminde kurulan iletişimin kalitesi/sürekliliği; hem tasarım sürecini 
hem de sonuç mimari ürünü etkilemektedir. Gelişen yeni anlam ve içeriklerin gereğinde özgün, girişimci mi-
marlık çalışmaları için benimsenmesi, izlenmesi, okunması, kavranması, eleştirilmesi ve tartışılması, bu alana 
yönelik bilgi altyapısının ve iletişim ortamının kurulması ve sürekli güncellenmesi, güçlendirilmesi ile olanak 
kazanmaktadır. Özellikle iletişime konu olan kavramların ve terminolojinin ortak anlam ve içeriklerinin yapı-
landırılması ve mimarlığın gündemine yerleştirilmesi ortamın güncelliği açısından önem kazanmaktadır.  Bu 
çerçevede bu araştırma mimarlık eğitimi başta olmak üzere mimarlık ortamlarının güncellenmesi için mimari 
tasarım iletişimi dili (MTID) kavramına odaklanmaktadır. Bu kavramla güncel mimarinin değişen ve dönüşen 
içerikleri yeni düşünme ve üretme biçimlerine ait semantik ve semiotik ilişkiler sürekliliğinde irdelenmek-
tedir. Çağdaş mimarlık gündemini, başka bir deyişle güncel olan mimarlığı doğrulukla tanımak, kavramak, 
içselleştirmek, mimarlık alanlarının farklılığını oluşturan kavramlar ile onların içerik ve anlamlarından doğan 
“bilgi ve iletişim dilleri” nin özümsenmesi ile olanaklıdır. Mimari tasarım sürecini incelediğimizde, bu dilin bir 
iletişim aracı olarak kullanıldığı en etkin iletişimin, öğrenci- akademisyen arasında oluştuğu gözlenmektedir. 
Günümüz mimari tasarım eğitiminde iletişim önemli bir sorundur. Eğitim süreci boyunca eğitimci-öğrenci 
ve öğrenci-öğrenci arasındaki iletişim dialoğunun yeterince gelişememesi, verilen eğitimin kalitesini de dü-
şürmektedir. Mimari dilin kendine özgün terminolojisi, kavram ve söylemleri, soyutlama ve yapma süreçleri 
anlaşılmadan yeni ve özgün bilginin ve tasarımların üretilmesi olanaksızdır. Dolayısıyla, bu çalışma özellikle 
mimari tasarım eğitimi içinde kendi özgünlüğünü ve değerlerini üretebilmesi ve yeni nesil mimarların çağdaş, 
güncel mimarlık alanının içeriklerini kavramalarına yönelik bir mimarlık eğitimi tasarlanması için hazırlana-
cak etkin bir eylem planını destekleyecek stratejileri, MTID’ne ait süregelen tartışmalar ekseninde geliştiril-
mesini amaçlamaktadır. Bu ana amaç ekseninde çalışmanın hedefleri:
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•	 Mimari eğitim alanındaki tasarım iletişimin, tasarımda işbirliği sürecini geliştirmesi; sözel hafızalarda yer 
alan mimari dilin, gerekli veriler toplanarak bir MTID veritabanı oluşturulmasına olanak vermesi ve böy-
lelikle eğitime destek olması, 

•	 Bu geliştirilen iletişim veritabanının sürekli gelişim ve değişime açık olması, çok boyutlu ilişkiler ağları ile 
çok boyutlu mimari tasarım dilinin belgelenmesi,

•	 Bilgisayar destekli sistemlerinin bu tasarım işbirliğini desteklemesi, ve bilgisayar teknolojileri / internet 
aracılığıyla iletişim ağının yaygınlaştırılması,

Hedeflenmektedir. 

Bu hedefler ile birlikte bu araştırmada erişilecek çıktılar şunlardır:

•	 Mimari tasarım stüdyoları ve workshoplar düzenlenerek elde edilecek deney ortamında, öğrencinin sözel/
görsel iletişim sürecinin belgelenmesi; ve öğrencinin eğitimci ile olan iletişim sürecinin belgelenmesi. 

•	 Mimarlık eğitimi ortamından elde edilecek verilerle desteklenecek, internet tabanlı bir veritabanı önerisi ile 
birlikte çok boyutlu mimari dil bilgisinin tespiti/geliştirilmesi/üretimi. 

•	 Mimari eğitim alanındaki tasarım iletişiminin, tasarımda işbirliği sürecinin eğitime yansıması; sözel hafıza-
larda yer alan mimari dilin, gerekli veriler toplanarak bir MTID veritabanı oluşturulmasına olanak vermesi 
ve böylelikle eğitime destek olması, 

•	 Bu geliştirilen iletişim veritabanının sürekli gelişim ve değişime açık olması, çok boyutlu ilişkiler ağları ile 
çok boyutlu mimari tasarım dilinin belgelenmesi,

•	 Bilgisayar destekli sistemlerinin bu tasarım işbirliğini desteklemesi, ve bilgisayar teknolojileri / internet 
aracılığıyla iletişim ağının yaygınlaştırılmasıdır.

Amaç: Bu araştırma, mimari tasarım eğitiminin önemli bir konusu olan mimari tasarım iletişimi dilinin (MTID) 
temsili konusuna odaklanarak, öğrencilerin MTID’ni daha etkin bir şekilde kullanmalarını sağlamak amacıyla, 
bu dili anlamayı, kategorize etmeyi, ve doğru kullanımı için analiz etmeyi öngörmektedir. Yöntem: Ölçme 
aşamasında uygulanacak olan ankette, her bir bileşen; lisans (1,2,3,4. sınıf), yüksek lisans ve doktora yapan 
toplam 200 öğrenci üzerinde uygulanacaktır. Değerlendirme aşamasında bu anketler değerlendirilerek, mimari 
tasarım iletişim dilinin en sorunlu noktaları, genel eğilimleri ve yaklaşımları ortaya konacaktır. Kapsam: Ça-
lışma kapsamında bu dili oluşturan 5 farklı bileşeni ölçme, değerlendirme ve uygulama hedeflenmektedir. Bu 
bileşenler (Tablo 1): (1) Etkin dil kullanımı, (2) etkin el becerisi, (3) etkin teknik çizim bilgisi, (4) etkin mimari 
yazılım bilgisi ve (5) çıktılardır. Daha net ifade edilmek gerekirse:

(1) Etkin dil kullanımı, iletişimde bulunulan konuşma dilini iyi ve etkin bir şekilde kullanmayı gerektir-
mektedir. Herhangi bir dilde fikirlerini doğru, akıcı ve net bir şekilde anlatabilmek iletişimin en önemli 
anahtarıdır. Türkiye Mimarlık okullarının tümü İnglizce veya Türkçe eğitim vermekte; hangi dilde olursa 
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olsun öğrencilerin o dile ait mimari terminolojiyi bilmeleri, dile hakim olmaları, fikirlerini akıcı ve net 
bir şekilde ifade etmeleri beklenmektedir. Bu noktadaki asıl sorun İngilizce eğitim veren üniversitelerde, 
genellikle öğrencilerin inglizceye yeterince hakim olamamaları ve kendilerini ifade ederken zorlanmaları 
olarak ortaya çıkmaktadır. 

(2) Etkin el becerisi, ister gerçek, ister sanal ortamda olsun; elleri becerikli, hızlı ve doğru kullanmayı gerek-
tirir. El ile çizim veya maket yapma her ne kadar var olan fakat geliştirilebilen yetenekler ise de; bilgisayar 
ile çizim ve modelleme, öğrenilebilen ve pratik yaptıkça gelişebilen yeteneklerdir. 

(3) Etkin teknik çizim bilgisi, öncelikle plan/kesit/görünüş çizimlerini yani gerçekte var olmayan 2 boyutlu 
algı, teknik çizim ve mimari notasyonları, daha sonra da 3 boyutlu algı ve teknik çizimi (perspektif) geliş-
tirmeyi gerektirir. Özellikle 3 boyutlu algı, öğrencilerin genellikle yabancı olduğu bir kavram olduğundan, 
yalnızca 2 boyutlu çizimlerle kavranması mümkün olmamaktadır. 

(4) Etkin mimari yazılım bilgisi: Çizim, modelleme, sunum, ölçme, belgeleme vb. alanlardaki birçok yazı-
lımı doğru ve hızlı kullanmayı gerektirir. Günümüzde öğrencilerin etkin bir şekilde iletişim kurabilmeleri 
için her alanda en az bir yazılımı iyi bir şekilde kullanmaları gerekmektedir. Fakat buradaki önemli nokta 
bu yazılımlar bir amaç değil araç olduklarıdır. Açık kodlu yazılımlar sayesinde kullanıcılar, tasarımlarını 
kendi istediklerini yönde elde edebilmek amacı ile yazılımları geliştirebilmekte, bireyselleştirebilmekte-
dirler. 

(5) Çıktılar: Sanal ve gerçek çıktılar olmak üzere 2 kategoride değerlendirilebilirler. Sanal çıktılar bilgisayar 
ortamında elde edilen modeller ve çizimlerdir. Gerçek çıktılar ise hem el ile kağıt-kalem, hamur, maket 
kartonu vb. kullanılarak üretilen sonuç ürünler, hemde sanal çıktıların 3d çıktıları olabilir. El ile üretilen 
sonuç ürünler pasif olup, değişiklik gerektiğinde kendini yenileme süresi uzun olmakla birlikte; sanal 
çıktılar hem defalarca basılarak üretilebilmekte, hemde değişiklere çok kısa zamanlarda imkan vermek-
tedirler.  

Sonuç: Bu projede MTID’ni geliştirmek adına hedeflenen çıktılar: 1)Etkin dil kullanımı: Ulusal ve uluslarara-
sı mimarlık lisans öğrencileri arasında, uluslararası bir paylaşım ortamı oluşturmak ve bu sayede İngilizce ile-
tişim yeteneğinin yanısıra mimari dil yeteneğini de geliştirmek, 2)Etkin el becerisi: Bilgisayar teknolojilerini 
öğrenirken, etkin olarak bilgisayar kullanım hakimiyeti sağlamak, 3)Etkin teknik çizim bilgisi: 2 ve 3 boyutlu 
algıyı geliştirmek için sanal gerçeklik teknolojilerini kullanmak, 4)Etkin mimari yazılım bilgisi: Çalıştaylar 
boyunca ilgili yazılımları etkin olarak kullanmak, 5)Çıktılar: Sanal ve gerçek çıktılar alarak, 3 boyutlu algıyı 
pekiştirmektir. 
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Tablo 1. MTID Araç ve Bileşenleri 

1.Etkin dil kullanımı
    - Konuşma dili

          - İnglizce 

          - Türkçe
    - Mimari dil
           -Sözel ifade ve kavramlar 

2.Etkin el becerisi

     - Araçlar

- Kalem, kağıt ile çizim,
- Karton, maket bıçağı, ahşap vb. maket yapımı,    

- Hamur, plastirin, çamur gibi yumuşak 
malzemeler,

- Fare vb. bilgisayar araçları

- 3d kalem 

3.Etkin teknik çizim bilgisi 

      - 2 boyutlu algı,

- 3 boyutlu algı,

- Teknik çizim notasyonu

4.Etkin mimari yazılım bilgisi

     - Ortam 

- Autocad

- Revit, archicad (BIM)
- Photoshop,
- 3d max, Rhino

- Photoscan, 123d.

5.Çıktılar

      - Sanal 

- 3d katı model

- 3d komponent modeli 

- Bulut Modeli

      - Gerçek

- Maket
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- Plotter çıktısı
- Lazer kesim, cnc vb.

- 3d çıktı

Anahtar Kelimeler: Mimarlık Eğitimi, İletişim Araçları, Mimari Tasarım İletişim Dili (MTID)
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MODERN VE POSTMODERN SÜREÇTE KENT PARKLARININ SOSYAL 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Tuğba DÖNMEZ1, Elif KUTAY KARAÇOR2

Düzce Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Düzce / Türkiye

tugba.dnmz@outlook.com

ID: 11 K: 24

Öz: Giriş: Yirminci yüzyılın en öne çıkan özelliklerinden biri, kentleşme sürecinin hızlanmasıdır. Kentler, 
tarih boyunca kültür ve medeniyetin doğup geliştiği yerlerdir. Kentlerin asıl gelişimi, Sanayi Devrimi sonra-
sında sanayi merkezleri haline gelmelerine bağlı olarak kırdan kente göçün artması ve kentlerin büyümesi ile 
olmuştur. 20. yüzyılda kentlerin nüfusunun artmasıyla birlikte kentsel sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu dönemde, 
kentsel yaşamı etkileyen sorunlar ve bu sorunlar için çözüm yolları üretmeye yönelik birçok çaba da görül-
müştür. Bu çabalardan en önemlisi, kent kuramlarının oluşturulmaya başlanmasıdır. Aydınlanma projesiyle, ön 
plana çıkan modernizm; ekonomik yapı, kültürel süreçler, politik yaşam başta olmak üzere toplumsal yapının 
tüm düzlemlerine dağılmış ve 20. yüzyıla değin toplumsal yapının biçimlenmesinde birincil derecede öneme 
sahip olmuştur. 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra, iletişim-ulaşım teknolojilerindeki gelişmelerle yeniden 
şekillenen toplumsal yapı içerisinde, postmodern söylem akademik tartışmalarda kendine bir yer bulmuştur. 
Ancak günümüzde kontrolsüz gelişen metropollerin yaşamak için ideal bir çevre sunmadıkları, yapılar ve dış 
mekanlardan oluşan kurguların fiziksel özelliklerinin, kenti yaşayan kullanıcıların beklentilerine tam olarak 
cevap veremediği ve tasarımların dış mekan yaşantısına katkı sağlamadığı gözlemlenmektedir. Bununla be-
raber ortak kullanım alanlarının organize edilememesi sonucunda farklı sosyal grupların arasındaki mekânsal 
sınırlar da gittikçe belirginleşmekte ve sosyal ayrışma yaşanmaktadır. Amaç: Bu çalışma, kent parklarından 
beklenen sosyal grupları birleştirici özellikleri ile dönemsel değişimlerin mekan gelişimi üzerindeki etkisini 
inceleyerek, parkların modern ve postmodern süreç içerisinde sosyal sürdürülebilirlik açısından rolünü irdele-
meyi amaçlamaktadır. Kapsam: Çalışmanın kuramsal içeriğinde yer alan kentsel mekanın iletişime, toplumun 
yapılanmasına yönelik boyutu olan anlam, kültür, kamusal mekan ve sosyal sürdürülebilirlik kavramlarının 
parklarla etkileşimi ele alınması amaçlanan noktalardır. Sınırlıklar: Bu çalışmada hem yerel hem de uluslara-
rası örnekler incelenip modern ve postmodern sürecin kent ölçeği içerisinde etkileri ile kent düzeyinde özel-
likle kent parklarının toplumsal rolünün değişimi ele alınmıştır. Yöntem:  Araştırma yöntemi olarak literatür 
taramaya başvurulmuş ve bu kapsamda çalışmanın anahtar kelimeleri dikkate alınarak ulusal ve uluslararası 
düzeyde kaynaklara erişim sağlanmıştır. Çalışma, modernizm ve postmodernizme ilişkin tanımların toplan-
ması, tanımların incelenmesi ve bu süreçte ortaya çıkan kent parkları ile kent parklarının toplumsal etkilerinin 
ortaya konulması olmak üzere, 3 aşamadan oluşmaktadır. Bulgular: Kent parklarının planlanmasında, çağımı-
zın yaşam tarzı, kentin taşıdığı kimlik, gelişmişlik düzeyi, parkların standartlarında ve fiziksel özelliklerinin 
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belirlenmesinde etkendir. Sanayileşmiş ülkelerdeki büyük kentlerde, yeşil alan ve parkların kent insanının 
açık hava gereksinimlerini karşılaması önem kazanmakta ve bu gibi alanların planlanmasına önem verilmek-
tedir. Bu nedenle kentlerdeki ilgili kuruluşlar, daha fazla park ve boş zaman değerlendirme alanları edinmek, 
mevcutları ise korumak ve sürdürmek gereksinimini duymaktadırlar. Ancak, günümüzde post modern süreçle 
birlikte kent parklarının sosyal boyutu ihmal edilmiş görünmekte ve diğer tüm kentsel mekanlar gibi parklar 
da piyasanın çıkarlarına uygun olarak şekillenmektedir. Sonuç: Modern dönemle sosyal yaşamın önemli bir 
parçası haline gelen ve toplumsal yapıyı şekillendirmek için bir araç olarak görülen kent parkları, postmodern 
süreçle birlikte ya turizm ve ticari yatırımlar için tasarımın merkezine yerleştirilmiş ve tematik park işlevi ile 
yeniden hayat bulmuş veya yeni rant alanları oluşturmak için işlevlerini kaybetmişlerdir. Kent merkezi içeri-
sinde yaşayan orta ve alt gelir gruplarına yönelik kent parkları nitelik ve niceliklerini kaybederken, üst gelir 
grupları ise kentin çeperlerinde güvenlikli ve ücretli yeni rekreasyon alanları oluşturmuşlardır. Sosyal ayrış-
mayı besleyen bu durumun, ilerleyen zamanlarda sosyal çatışmaya dönme ihtimali göz önünde bulundurulmalı 
ve kentsel mekanın tüm aktörleri kentsel peyzajın en önemli bileşeni olan kent parkları üzerine karar alırken 
bu durumu göz önüne almalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kent Parkları, Modernizm, Postmodernizm, Sosyal Sürdürülebilirlik

Yazar Notu: Bu çalışma Yrd. Doç. Dr. Elif KUTAY KARAÇOR tarafından danışmanlığı yapılan Düzce Üni-
versitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde yapılmış  Tuğba DÖNMEZ’in “Modern ve Post-
modern Süreçte Kent Parklarının Toplumsal Rolü” Konu Başlıklı, Lisans Tezi çalışmasından türetilmiştir. 
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XX. VE XXI. YÜZYIL MİMARLIK SÖYLEMLERİNDE DİYAGRAM VE KARTOGRAFİ İLİŞKİSİ

Özge ÖZTÜRK1, Levent ARIDAĞ2

1Gebze Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı,  
Mimarlık Yüksek Lisans Programı, Kocaeli / Türkiye

2Gebze Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Kocaeli / Türkiye

ozgeozturk110@gmail.com, leventaridag@gtu.edu.tr

ID: 14 K: 27

Öz: Giriş: 20. yüzyıl mimarlık söyleminde esas olarak kabul edilen kalıcılık ve durağanlık kavramları, 21. 
yüzyılda değişkenlik ve dinamiklik kavramlarıyla yer değiştirmektedir. Mimarlıkta form üzerine yoğunlaşan 
geleneksel anlayışların yerini süreç üzerinden düşünmeye bıraktığı ve tasarım sürecinin kendisinin bir tasa-
rım konusu haline geldiği söylenebilir. Formu üreten üslup değil sürecin kendisi olduğu zaman, Kolarevic’in 
(2003) dediği gibi form kavramı bilgiye dayalı forma, form yapma kavramı form bulmaya yerini bırakmakta-
dır. 1970’lerde gündeme gelen tasarım sürecinde sayısal araçların kullanımı, 1980’lerde kişisel bilgisayarların 
ortaya çıkarak yaygınlaşmasının ardından, çizim programlarının gelişmesiyle mimarlık ortamına girmiştir. 
Önceleri sadece bir çizim aracı gibi kullanılan bilgisayar ortamı ve teknolojileri günümüzde tasarım ve formu 
geliştirme aracı olarak görülmekte, kuramsal ve deneysel çalışmalar bu yönde gelişmektedir. İçinde bulundu-
ğumuz bilgi ve iletişim çağında form, sayısal ortamın sunduğu olanaklar sayesinde farklı kavramlarla yeniden 
tanımlanmaktadır. Artık tasarımcının form araştırmaları konusunda “bilgisayar” gibi bir ortağı bulunmaktadır 
ve bu araştırmaların yapıldığı ortam, statik değil dinamik bir ortamdır. Bu bağlamda tasarıma hareket ve za-
man gibi kavramlar dahil olur. Böylelikle tasarımın soyutlanarak geometri, mekan ve düzene dönük ilişkilerin 
belirlendiği, bilgisayarın bu ilişkilere dayanarak sayısız alternatif ürettiği üretken sistemler üzerinde çalışmak 
mümkün olur. Dolayısıyla bilgisayarın tasarım geliştirme, form türetme ve dönüştürme aracı olarak kullanıl-
dığı günümüzde, sürekli yeni tasarım yöntemleri ortaya konulmakta ve tartışılmaktadır. Geleneksel yöntem-
lerden farklı olan bu yöntemler, Öklid dışı geometriler, parametrik, performansa dayalı yaklaşımlar gibi çeşitli 
şekillerde sınıflandırılmaktadır. Sayısal tasarım yöntemlerinden önce mimari forma yaklaşım; Öklid geometri-
sinin tanımladığı formlarla ve bunların oluşturduğu kompozisyonlarla sınırlıydı. 1980’li yılların sonlarında ise 
Eisenman’ın kavramsal diyagramları kullanarak yaptığı tasarımlar, Hadid’in modellerinde formun tamamını 
anlamak ve anlatmak için geçirgenliği ve deforme olmuş perspektif görüntüleri kullanması, Gehry’nin eğri-
sel biçimleri oluştururken NURBS eğrilerinden faydalanması, Lynn’in biyolojiye gönderme yapan analojik 
çalışmaları gibi çeşitli bireysel teknikler örnek olarak gösterilebilir. Amaç: Modernizm, ‘mutlak-ideal form’ 
anlayışındaki temsillere sahiptir. Günümüz yaklaşımında ise akışların ve kuvvetlerin üst üste hareketini ve 
geçişini ifade etmeyi amaçlayan, zamansal değişkeni, değişimi, başkalaşımı tanıtan mantıklara dayalı temsiller 
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yer almaktadır. Araştırma bu iki anlayış arasındaki dönüşümü açıklamaktadır. Kapsam: 20. ile 21. yüzyılın 
mimarlık ortamını dönüştüren önemli mimarları seçilerek araştırma kapsamı içinde yer verilmiştir. Sınırlılık-
lar: Geleneksel ve çağdaş yaklaşımların karşılaştırmasının yer aldığı kuramsal bölümün örnekler üzerinden 
desteklenmesi amacıyla; 20. ile 21. yüzyılın önemli mimarları ve temsilleri seçilmiştir. Yöntem: Seçilen tasa-
rımların diyagramlar üzerinden incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesi çalışmanın yöntemini oluş-
turmaktadır. Bulgular: Endüstri toplumunun henüz netleşmemiş ihtiyaçlarına odaklanan ve Neo-Klasik forma 
karşı olan 20. yüzyıl mimarisine genel olarak bakıldığında; binanın kolonlar üzerinde yükselmesi, zeminden 
kopması, serbest plan ve cephe anlayışı, çatı bahçesinin olması, yatayda uzun pencereler gibi özellikleri oldu-
ğu görülür. Standart prototiplerin oluşturulduğu bu dönemde, toplumsal refahın endüstrileşme ile sağlanacağı 
düşüncesinin modern mimarinin temel düşüncesini belirlediği görülmektedir. Giderek artan çevre sorunlarına 
odaklanan 21. yüzyıl mimarisinde ise formu yücelten yaklaşımlar reddedilir. Son yıllarda bilgi ve teknoloji 
alanlarında gerçekleşen ilerlemeler ile tasarımcılar, bilgi katmanları arasındaki ilişkilerle anlamlar kurarak 
ürünler oluşturmaktadırlar. Tasarım süreci yalnızca fonksiyonel ihtiyaçlar ve düşüncenin oluşturmak istediği 
anlam arasında değildir. Mimari tasarım ürünleri, coğrafi bölge karakteri ve özellikleri, kültürel ve aynı za-
manda fiziksel tüm ekolojik bağlantılar, akışlar, döngüler ve ağlar ile ifade edilmektedir. Sonuçlar: Özellikle 
hesaplamalı bir dünyanın yarattığı formda, sosyolojik, psikolojik, dini, politik ve yerel bir takım algı formla-
rının yerini kendiliğinden oluşum, melezlendirme, hareket, güç alanı, katlanma gibi farklı kavramların aldığı 
görülmektedir. Betimlemelerden daha çok gerçeğe dayalı soyut süreçlerden ortaya çıkan mantığı, akışların ve 
kuvvetlerin ilişkisini, zamansal değişimi, başkalaşımı, diyagramlar ve kartografik özellikler ile ifade etmek 
mümkündür. Bu özellikler karmaşıklığın baş edilmesini kolaylaştırmakta, düşüncelerin sirkülasyonu, hibrid-
leşmesi ile yenilikçi, beklenmedik tepkiler ve yanıtlar oluşmasını sağlamaktadır (Van Berkel; Bos,1999). Bu 
araştırma mimarlara tasarım çalışmalarında içinde bulundukları süreçlerle ilgili olarak bir kaynak oluşturabilir.

Anahtar Kelimeler: Mimarlık Söylemi, Tasarım Süreci, Geometri-Temsil, Zaman-Mekan

Yazar Notu: Bu çalışma, Doç. Dr. Levent ARIDAĞ danışmanlığında Gebze Teknik Üniversitesi, Fen Bilim-
leri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı’nda yapılmakta olan yüksek lisans tezinden türetilmiştir.
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POLİ-ÖRÜNTÜ OLARAK TASARIM SÜRECİ

Berna ÜSTÜN1, Fatma KOLSAL2

1-2Anadolu Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Eskişehir / Türkiye

fatma.kolsal@gmail.com

ID: 15 K: 31

Öz: Giriş: Tasarım süreci zihinsel, bilişsel ve algısal birçok mekanizmanın devreye girdiği çok katmanlı bir 
süreçtir. Sürecin ve tasarımın anlaşılması, tasarım ürünü ortaya çıkana kadar karmaşık bir örüntü olarak iler-
leyen tasarlama eyleminin kavranmasıyla mümkün olabilir. Salt tasarım nesnesi üzerinden gelişen bir değer-
lendirme, tasarımın nasıl yapıldığı veya nasıl daha iyi tasarım yapılabilir soruları açısından eksik kalabilir. Bu 
nedenle, karmaşık yapısı ve eş-zamanlı ilerleyen süreçleri itibariyle bir poli-örüntü olarak tanımlanan tasarım 
sürecinin deşifre edilmesi, tasarım bilgisi alanına olumlu katkılar sağlayacaktır. Özellikle mimarlık alanında 
yeni eğitim almaya başlayan öğrencilerin tasarlama yönünde karılaştıkları ilk gerilimli anlar, tasarım meka-
nizmalarının ortaya çıkartılmasında önemli bir potansiyel oluşturmaktadır. Burada geçmiş tecrübeler, kişisel 
özellikler ve edinilmiş bazı yaklaşım ve bakış açıları ile henüz sistematik veya öğrenilmiş bir tasarlama süreci-
ne tam anlamıyla girmeden, öğrencinin tasarım problemiyle nasıl baş etmeye çalıştığının anlaşılması tasarlama 
süreci açısından önemli bilgiler sunacaktır. Bu nedenle mimarlık birinci sınıf öğrencilerinin, verilen bir tasarım 
problemiyle karşılaşma anları ve sonrasında problemi çözmek adına devreye soktukları araçlar etnoğrafik bir 
bakış açısıyla irdelenecektir. Burada düşünceyi görselleştirme pratikleri henüz hız kazanmamış olan öğrencile-
rin, tanışık oldukları ve kelimelerden kurulu bir yapı ortaya koyan yazılı bir anlatıdan yola çıkarak, nasıl görsel 
bir anlatı oluşturacakları, olumlu olduğu düşünülen ve tasarımsal ilişkileri canlandırdığı gözlemlenen sonuç-
ları açısından tartışılacaktır. Amaç: Bu araştırmanın amacı, mimarlık birinci sınıf öğrencilerinin tasarlama 
süreçleri ve çalışmaları üzerinden değerlendirmeler yaparak,  tasarım sürecinin çok katmanlı yapısını ortaya 
koymak ve tasarımın metinlararası bağlantılar aracılığıyla görünür hale gelen çoklu örüntülerini tartışmaktır. 
Kapsam: Yapılan bu araştırmanın kapsamı Anadolu Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık 
Bölümü birinci sınıf öğrencilerinin üretimleridir. Gözlemler ve araştırma 2017-2018 Güz dönemi içerisinde 
sayıları 40 olan öğrencilerle gerçekleştirilmiş, araştırma 3 hafta sürmüştür. Araştırmaya konu olan çalışma, 
öğrencilerin mimari mekan betimlemeleri açısından güçlü  bir metin üzerinden geliştirdikleri mekânsal görsel-
leştirme süreçlerini içeren “kitaptan mekâna” başlıklı bir tasarım problemidir. Öğrencilerin tasarım problemi 
karşısında geliştirdikleri fikirler ve görsel üretimler süreç içerisinde gözlemlenmiş ve belgelenmiştir. Sınırlık-
lar: Araştırmaya konu olan mimarlık birinci sınıf öğrencileri ile çalışmanın sürdüğü üç haftalık süreç içerisin-
de, ders programı gereği haftada bir gün bir araya gelinebilmiştir. Bu nedenle tasarım sürecinin örüntülerini 
ortaya koymak için, toplamda üç günlük bir gözlem gerçekleştirilebilmiştir. Yöntem: Araştırmada 40 mimar-
lık birinci sınıf öğrencisine verilen “kitaptan mekâna” başlıklı tasarım problemi süreçler ve ürünler üzerinden 
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etnoğrafik olarak değerlendirilecektir. Tasarım problemi olarak öğrencilere beş farklı metin dağıtılmış, aynı 
metinden sorumlu olan öğrenci sayısı sekiz olarak belirmiştir. Mekânsal anlatıların yer aldığı bu metinleri iki 
boyutlu poster ve üç boyutlu maket olarak bireysel çalışmalar halinde görselleştirmeleri istenmiştir. Bu süreç 
içerisinde çalışma, öğrencilerin gözlemlenmesi, araştırılması, üretimlerinin belgelenmesi ve yapılan bire bir 
görüşmelerin tematik olarak incelenmesi ile tasarım süreçleri açısından değerlendirilmiştir. Bulgular: Öğren-
cilerin yazılı bir metin halinde kendilerine verilen çalışma föyünü irdeledikleri, terminolojik kelimeler için 
sorular sordukları görülmüştür. Çalışma, üç boyutlu bir üretimin devreye girdiği ancak bir metnin görselleşti-
rilmesine dayalı olması sebebiyle metinler arası bir sürecin geliştiği bir çalışma olmuştur. Burada öğrenci eskiz 
ve maket yapımını ağırlıklı kullansa da, görselleştirdiği metinin anlatımında sözlü aktarımlara yer vermiştir. 
Aynı metni görselleştiren sekiz öğrencinin çalışmalarının, kimi metinler için benzer ürünlere neden olduğu, 
kimi metinler için oluşturulan çalışmaların ise birbirlerinden oldukça farklı oldukları gözlemlenmiştir. So-
nuç: Çalışma sonunda, birbirinden farklı somutlukta mekansallıkların söz konusu olduğu beş farklı metin kırk 
öğrenci tarafından farklı ele alışlar ve kavrayışlarla görselleştirilmiştir. Dikkat çeken bir şekilde daha somut 
tariflerin yer aldığı metinlerin, aynı metni görselleştiren sekiz öğrenci tasarımları arasında çeşitlilik miktarını 
azalttığı görülmüştür. Daha genel anlamda bu metinlere dayalı çalışmaların diğer çalışmalara oranla daha az 
yaratıcı bulunduğu belirtilebilir. Diğer yandan, anlatının soyut kavramlar üzerinden geliştiği metinlerin görsel-
leştirilmesinde, öğrencinin hayal gücünün ve kişisel bakışının daha belirginleştiği gözlemlenmiş, aynı metni 
çalışan sekiz öğrenci çalışmalarının bu nedenle birbirine benzemeyen ve çeşitlenen bir durumda olduğu tespit 
edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Tasarım, Tasarım Süreci, Metinlerarasılık, Görselleştirme
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Öz: Giriş: Geçmişin ve bugünün katmanlarını okuyabilmek deneyimin insana açılmasına olanak verir. Doğa 
ve insan, bu katmanlarla oluşan coğrafyanın önemli dönüştürücüleridirler. Fiziksel ve kültürel coğrafyanın 
dönüştürücülerinin gözlemlenebilir olması ve doğa ile insan arasındaki dengenin iyi okunabilmesi nedeniyle 
Kapadokya ve bu bölgede yer alan Ortahisar seçilmiştir. Ortahisar’ın, Kapadokya Bölgesi’nde diğer yerlere 
göre turizme tam anlamıyla açılmayışı ve yaşayanların tarımla ilişkilerinin henüz kesilmemiş olması yer se-
çimindeki diğer etkendir.  Böylelikle geçmiş ve şimdiyi hem fiziksel hem de kültürel anlamda deneyimlemek 
yeni bir gelecek vizyonu üretmek için yararlı olabilir. Seamon’a (2003) göre deneyimin önceliğinin karma-
şıklığa ya da gelişmenin oranına, iletişimin başarısızlığına, iktidarın buyurganlığına ya da kendi içinde bir 
son olarak geometrinin cazibesine kurban edilmemesini sağlamak, tasarım sürecinin eleştirel çözümlemesini 
yapmayı gerektirmektedir. Burada fenomenolojik deneyim özellikle yaşanan mekanla geometrik mekan, yerin 
deneyimlenmesi ve yerin etkili bir şekilde dönüştürülmesinde bir araç olarak geometrik simülasyon arasında 
eleştirel bir fark olduğunu görmeyi gerektirir. Bu yaklaşım maddesel dünyanın insanın yaşamının niteliğinde 
kesinlikle önemli bir rol oynadığının altını çizer. Çünkü, insanlar hemen her yerde bu maddesel dünyanın bir 
ölçüde de fizikselliğin içine daldırılmışlardır. Esas amaç bu karşılıklı ilişkiyi, gündelik hayatta süregeldikleri 
şekilde davranış, deneyim ve anlam üzerinden araştırmak ve yorumlamaktır. Amaç: Fiziksel ve kültürel para-
metrelerin duyumsanarak deneyimlenmesi ve bunun GTU Mimarlık Bölümü Mimari Tasarım 5 stüdyosu bağ-
lamında yerin seçilmesine ve tasarım sürecine katkı sağlaması hedeflenmiştir. Kapsam: Yerin kendine özgü 
özellikleriyle mekan arasında ilişki kurmak ve bunu gözlemlemek tasarlamak için gereklidir. Bu nedenle Mi-
mari Tasarım 5 / Cappadocia GEOFOLD stüdyosu kapsamında gerçekleştirilen gezi, yerin fenomenolojik bir 
bakış açışıyla deneyimlenmesi ile ilgilidir. Sınırlılıklar: Kuramsal olarak fenomenolojik yaklaşımla, deneyim 
alanı olarak Kapadokya bölgesiyle, zamansal olarak üç günle sınırlıdır. Yöntem: Duyumsamanın bilgisinin 
kodlanmasına yönelik kitap okuması (Mekan Feşmekan- Perec, 2017) ve tartışma, farklı gezi rotalarıyla birlik-
te eskiz, diyagram çizimleri, yörede yaşayanlarla sohbetler, çeşitli video çalışmaları kullanılmıştır. Bulgular: 
Daha iyi dünyalar yapmak için yerin deneyimlenerek farkına varılması önemlidir. Jameson’ın (2013) belirttiği 
gibi fenomenoloji, çoğu kez sanıldığı gibi, kesinlikle bir düşüncenin ne olduğuna değil, nasıl duyumsandığını 
söyleme çabasıdır. İçerik üzerine ifadeler oluşturmayı değil, fakat bütün geçici özgüllükleri içinde o içeriğe 
denk düşen zihinsel işlemleri tanımlamayı amaçlar. Gerçekliği gösterme mantıksal kanıtlamada değil, tanıma-
nın şokunda ya da başarısızlığında yatar. Aslında şok, diyalektiğin temeli ve asıl oluşturucusudur; bu dönüşme 
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anı olmaksızın, eski daha naif durumun bu ilk bilinçli aşkınlığı olmaksızın, bilince, bir diyalektik ilişkiye ulaş-
ma söz konusu olamaz. Diyalektik ilişki kurma anlamında kitap üzerinden gerçekleştirilen aktif tartışmalar, 
fiziksel duyulara hitap eden doğallığı ve tarihselliğiyle birlikte coğrafya ve duyuların yoğunlaştığı bir an olarak 
gezinin kendisi öğrencilerin mekansal duyarlılıklarının, imgelemlerinin gelişmesine hizmet eden ve yoğun bir 
deneyimi mümkün hale getiren bir çalıştaya dönüşmüştür. Katmanlaştırmanın önemi ve varsayımdan uzak 
durulması gezi sırasında her zaman vurgulanan bir konu olmuştur. Öğrencilerin topladıkları her türlü bilgiyi 
gerçek hayatta var olan üzerinden almaları, yorum yapmaktan kaçınarak tamamı ile gerçekleri tespit etmeye 
odaklanmaları istenmiştir. Topoğrafik veriler, güneşin doğuşu, batışı, bitki örtüsü, gölgeler, patikalar, yol ge-
nişlikleri, ölçüler gibi matematiksel veriler doğada bulunan geometriler üzerinden bilgi toplamaları ve bu kat-
manları birbirine karıştırmadan fakat birbiri arasında doğru bağlantıları kuracak şekilde bir araya getirmeleri 
gerektiği üzerinde durulmuştur. Bilginin katmanlaşarak görünmeyen gerçekliği ortaya çıkaracak olması vurgu-
su sayesinde öğrencilerin coğrafyanın kendisinde bulunan gerçek parametreleri katman katman örerek mekanı 
algılamaları ve duyarlılık geliştirmeleri amaçlanmıştır. Sonuçlar: Toplumsal bağlamda çoğulcu ve ekolojik 
olarak uygun çevrelerin planlanması, yapılması ya da anlaşılması gerçekten istendiğinde insan ve dünya, his-
setme ve düşünme, deneyim ve kuram arasında bir denge kurma çabası önemlidir. Bakışın durması, gözün belli 
bir anda takılıp kalarak mekanın fark edilmesi, mekanın hareket ettikçe kavranması ve topoğrafyanın hareketi 
etkilemesi gibi konularda yapılan tartışmalar aslında tasarım için bir öneri geliştirmeden ve yer seçmeden önce 
öğrencilerin mekanı duyumsamaları, temsilin dışına çıkıp doğrudan yerin kendi bilgisini aramak, mekanla 
ilgili duyarlılık geliştirmeleri amacıyla gerçekleştirilmiştir. Mekanın duyumsanması aşamasında subjektif bir 
bakışı temsil etmesi açısından eskizle, mekansal duyarlılığın gelişmeye başladığı andan itibaren katmanlar ve 
objektif bir akıl barındırması bakımından diyagramlar aracılığıyla doğa-topoğrafya-insan arasındaki diyalektik 
ilişkilerin tespit edilmesi beklenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mimari Tasarım, Coğrafya, Topoğrafya, Diyalektik, Fenomenolojik Deneyim 
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(POSTER SUNUM)

Öz: Giriş: Kentsel alanlarda hızla artan nüfus ile kentsel mekanlar hızla genişlemekte ve çeşitli gereksinimler 
ortaya çıkmaktadır. Kentlerin giderek büyümeleri ve giderek karmaşık bir yapıya sahip olmaları dolayısıyla 
çeşitli altyapı faaliyetlerine gerek duyulmaktadır. Kentler büyüdükçe ve geliştikçe altyapıya ilişkin ihtiyaçlar 
artmakta ve ihtiyaçların karşılanabilmesi kentte yaşayanlar için büyük bir önem taşımaktadır. Altyapı faaliyet-
leri kentsel yaşamın kalitesinin sürdürülebilirliliği açısından son derece önemli olmakla beraber çok büyük bir 
ihtiyaçtır. Kentsel yaşam kalitesini arttırmak için altyapı faaliyetleri geliştirilip, kentin isteği doğrultusunda ih-
tiyaçları karşılanarak sürdürülebilirlilik sağlanmalıdır. Altyapı hizmetleri cazibe, nüfus ve teknolojik kapasite 
ile belirlenmekte olup ve bu sistemler kentsel gelişim üzerinde de etkinliğini zaman içerisinde göstermektedir. 
Kentteki yaşam kalitesini arttıracak bir altyapı sisteminin geliştirilmesi niteliksel ve niceliksel olarak irdelenen 
en uygun hizmeti vermeyi amaçlayan mekansal gelişme koşullarının göz önünde bulundurulması ile müm-
kündür. Başka bir açıdan bakıldığında kentsel teknik altyapının oluşumuyla, üstyapının şekillenmesi birbirine 
bağlıdır. Oluşan yeni mekanların tasarımı ve uygulanabilirliliği teknik altyapı hizmetleri ile ilişkili olarak dü-
şünülmekte ve ihtiyaçlar karşılanmaktadır. Teknik altyapı hizmetleri ile yeni mekanların ve yolların açılması, 
park ve bahçelerin kurulması gibi faaliyetler yapıldığı yerlerdeki kentsel değeri arttırır, ekonomik fonksiyonla-
rını da değiştirir. Bu bağlamda ihtiyaç görülen teknik altyapı faaliyetleri sonucunda üstyapı alanlarının peyzaj 
tasarımı ve uygulamalarındaki önemi ortaya çıkmaktadır. Tüm bu iyileştirme çalışmalarının yapıldığı alanların 
sosyal refah düzeyi yükselmekte ve kentsel gelişme üzerindeki etkinliği de zaman içerisinde değişiklik göster-
mektedir. Demografik ve toplumsal ihtiyaçlar ile bağlantılı olarak gerek görülen teknik altyapı hizmetlerinin 
karşılanması sonucu ortaya çıkan yeni üstyapı alanları toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak ve merkez olarak 
çekirdek kenti güçlendirecektir. Bu şekilde o bölgede yaşayan insanların yaşam kalitesi de kademeli olarak 
artmaya başlayacaktır. Amaç: Bu araştırma kentlerdeki altyapı faaliyetlerinin saptanması, irdelenmesi ve de-
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ğerlendirmesine yönelik olarak yapılmaktadır. Altyapı faaliyetlerinin sonucunda oluşan üst yapı gereksinimi 
ile peyzaj tasarımı ve uygulamalarındaki öneminin incelenmesi çalışmanın hedefini oluşturmaktadır. Kap-
sam: Araştırma Çanakkale’nin ilçesi olan Lapseki Belediyesi imar sınırları içerisinde kalan alanlarda sürdü-
rülmektedir. 882 km2 yüzölçümüne sahip Lapseki, Çanakkale topraklarının %10’unu oluşturmaktadır. Yerel 
ve bölgesel anlamda yeni köprü ve ulaşım bağlantıları ile nüfus ve kentleşme artışının beklenmesi nedeni ile 
örnek alan olarak seçilmiştir. Sınırlılıklar: Kıyı kenti olan araştırma alanı birçok olanak ve gelişime imkanına 
sahip olmasına karşın nüfus, kentleşme noktasında düzenli veri temini ve analizi açısından yetersiz kalmak-
tadır. Altyapı faaliyetleri ve üst yapı faaliyetlerinin beraber projelendirilmemesi alanda sürekli ve gözlem ve 
etüt sorunlarını üretmektedir. Yöntem: Araştırmanın ana materyalini Çanakkale ili, Lapseki ilçesi sınırlarında 
yapılan altyapı faaliyetleri oluşturmaktadır. Lapseki Belediyesi yayınları ile alanda yapılan gözlemler, çekilen 
fotoğraflar ile Lapseki Belediyesi’nden alınan raporlar ve resmi kurum ve kuruluşlarından alınan belgeler, 
yapılan görüşmeler ile ilgili uzman kişilerin görüşleri ana materyaller olarak kullanılmıştır. Bununla birlikte 
konu ile ilgili yerli ve yabancı literatürlerden yardımcı materyal olarak yararlanılmıştır. Araştırmada öncelikle 
Çanakkale’nin ilçesi Lapseki’nin kuruluşundan itibaren günümüze kadar olan tarihsel-alansal gelişimi gruplar 
halinde incelenmiştir. Araştırma yapılan alan konum itibari ile büyüyen ve gelişen kıyı kent konumunda oldu-
ğu için günümüze kadar süregelen teknik altyapı hizmetlerinden doğalgaz, içme ve kullanma suyu, kanalizas-
yon ve arıtma tesisleri, yağmur suyu drenajı, elektrik dağıtımı, telekomünikasyon,  çöp ve katı atıklar, farklı 
ulaşım sistemleri ve ileriye dönük planlanan faaliyetler incelenmiş ve değerlendirilmesi yapılmıştır. Araştırma 
alanında yapılan altyapı faaliyetlerinin yükselen bir yerleşimin yükselen demografik yapısına etkileri üzerinde 
durulmuştur. Diğer aşamada bu faaliyetlerin kentleşmeye olan yansımaları, yanlış yerleşimlerin neden oldu-
ğu sorunlar belirlenmiştir. Elde edilen verilerden yararlanılarak yükselmekte olan bir kıyı yerleşimde altyapı 
faaliyetlerinin peyzaj tasarımını oluşturan üstyapı faaliyetlerine yansımaları, etkileri ve uygulamalardaki öne-
mi ile ilgili öneriler getirilmiştir. Bulgular: Araştırma bulguları ihtiyaç doğrultusunda yapılan teknik altyapı 
hizmetleri ile oluşan üstyapının peyzaj öğeleri üzerindeki etkileri ve oluşan yeni alanlardaki uygulamaların 
kentin yapısına ve ihtiyacına göre farklılıklar olduğunu göstermektedir. Elde edilen veriler ile kentsel bütün-
lük söz konusu olduğunda kent için eksik olan gereksinimlerin tamamlanarak insan refah düzeyi göz önünde 
bulundurup, yeni kullanım alanları oluşturularak kentte yeni tasarımlar ve uygulama örnekleri oluşturulmuş-
tur. Sonuç: Araştırma sonucunda yapılan teknik altyapı faaliyetleri kent kimliğine olumlu katkı sağlamıştır. 
Yapılan altyapı hizmetleri aşamasında çevresel sorunların oluştuğu belirlenmiş peyzaj tasarımlarında bunlara 
çözümler getirilmiştir. Yapılan hizmetleri kentte yaşayan halkın isteklerine cevap verebilme oranı zaman içeri-
sinde demografik yapı ve sosyal yapı gelişim ve değişimi ile belli olacaktır. Teknik altyapı faaliyetleri ile yeni 
kullanımlar oluşturularak yerel halkın ihtiyaçları karşılanarak kentin yaşanabilir kalitesi yükseltmiştir. Altyapı 
hizmetleri ile yeni alanların kentsel değeri artmış, ekonomik fonksiyonları değişerek yeni gelir kaynakları 
oluşmuştur. Kentin kıyı kent oluşu ile kullanım olarak ziyaretçilerin her zaman geçiş güzergahında bulunması 
sebebiyle teknik altyapı hizmetleri tamamlanmış olup, yeni üstyapıyı oluşturan yollar, park ve bahçeler, kulla-
nılan bitkiler estetik olarak kentle uyum içerisinde düzenlenmeye devam edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çanakkale, Kentsel Altyapı, Lapseki Belediyesi, Peyzaj Tasarımı
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Yazar Notu: Bu çalışma Yrd. Doç. Dr. Alper SAĞLIK tarafından danışmanlığı yapılan Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı “Fen Bilimleri Enstitüsü”nde yapıl-
makta olan Gizem Ertürk ŞILAK’ın “Kentsel Altyapı Faaliyetlerinin Peyzaj Tasarımı ve Uygulamalarında-
ki Önemi: Lapseki Belediyesi Örneği” Konu Başlıklı, Yüksek Lisans çalışmasından türetilmiştir. 
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Öz: Giriş: Teknoloji insan ihtiyaçlarına cevap verici nitelikteki aletlerin tasarımı ve üretimi aşamalarında ge-
rekli olan bilgi birikimi ve yeteneklerdir. Gelişen teknoloji kullanıcıların günlük hayatlarındaki birçok alanda 
kolaylık sağlamakta ve daha fazla işi daha kısa zamanda tamamlama fırsatı sunmaktadır. Teknoloji alanında 
yaşanan ani ve hızlı gelişmeler kültürel kimliğin ve üretimin en kalıcı taşıyıcılarından olan mimarlık, peyzaj 
mimarlığı, şehir ve bölge planlama gibi meslek disiplinlerini de etkilemektedir. Gelişen teknoloji ile birlikte 
mimarlık adı altındaki etkinlikler de elektronik ortamlara taşınmış ve “bilgisayar mimarlığı” ya da “dijital 
mimarlık” başlıkları altında birçok farklı mimari ürünler ortaya çıkarmaktadır. Dijital ortamlar, yalnızca pey-
zaj projelerinin tasarım ve süreçlerini değil, inşaat, işletim, kullanım, bakım ve onarım gibi farklı alanları da 
etkileyip tamamen farklı bir bakış açısıyla yeniden yapılandırmaktadır. Sanal gerçeklik teknolojisi ise tasa-
rım aşamasındaki peyzaj projesinin üç boyutlu görseller ile desteklenerek kullanıcı algısını kolaylaştırmaya 
yarar sağlamaktadır. Bu bağlamda gelişmekte olan teknolojik adımların incelenmesi ve sağladığı faydaların 
saptanması peyzaj mimarlığı alanında yapılan tasarım ve uygulama aşamalarına yansıması açısından önem 
taşımaktadır. Amaç: Bu araştırma gelişen teknolojinin peyzaj tasarım ve uygulamaları üzerindeki yansıma-
sının incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kapsam: Yapılan bu araştırmanın evrenini dünyada ve ül-
kemizde peyzaj alanında kullanılan teknolojik gelişmeler oluşturmaktadır. Örneklemini ise peyzaj mimarları 
oluşturmaktadır. Sınırlıklar: Sürekli gelişen ve devinim gösteren bir sektör haline gelen peyzaj mimarlığını 
yakından takip etme noktasında sıkıntılar yaşanmaktadır. Yapı malzemelerinden bitkisel materyale, bilgisa-
yar teknolojilerinden farklı uygulama tekniklerine kadar birçok alanı içinde barındıran geniş bir yelpazeden 
oluşan peyzaj mimarlığında birçok farklı disiplinle ortak hareket etmesi gibi nedenler yüzünden çoğu bilgi 
ve veriye ulaşmak zaman almaktadır. Yöntem: Araştırma meslek disiplini ile ilgili güncel veri toplama üze-
rine kurgulanmıştır. Yerli ve yabancı dijital ve basılı kaynaklardan, yazılı ve görsel dokümanlardan gelişen 
ve değişen teknolojinin mesleğe sağladığı imkan ve olanakların hem tasarım hem de uygulama boyutunda 
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analizi yapılmıştır. Elde edilen verilerin doğrulukları faklı kaynak ve literatür ile desteklenerek yanılgı oranı 
en aza indirilmeye çalışılmıştır.  Bulgular:  Araştırmada tasarımın dijital ortama taşınmasıyla birlikte peyzaj 
mimarlığında da farklı bir içerik ve biçimlenme anlayışı geliştirildiği gözlemlenebilmektedir. Peyzaj mimar-
lığı geçmişine ve zaman içerisinde kullanılan araçlara dikkat çektiğimizde farklı süreçlerde gelişmelere ayak 
uydurduğunu görebiliriz. Bu süreçlerden birinde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (GIS) pratiğe dahil edildiğini 
ve bu araştırmaların temelinin 1970’lere dayandığı belirlenmiştir. Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) günümüzde 
özellikle planlama ölçeğinde yaygın olarak kullanılan bir araç olarak kullanılmaya devam etmektedir. Meslek 
disiplininde kullanılan ve önemli bir tasarım aracı olarak kullanılan teknolojik araçlardan biri de CAD yazı-
lımlarıdır. AutoDesk; 1980’lerde bu girişimi yaptığından beri; içinde teknik çizim olan her meslek dalında 
ortak olarak kullanılmıştır. Teknolojinin hızla geliştiği alanlardan bir diğeri de akıllı telefon ve tabletler gibi 
elektronik cihazlar olup, her geçtiğimiz gün peyzaj mimarlığı uygulamalarının ihtiyaçlarını karşılayacak yeni 
mobil uygulamalar üretilmektedir. Görüntüleme ve arazide mevcut durum tespiti noktasında seçenek olarak 
kullanılmaya başlanan Drone’lar Ülkemizde de yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Peyzaj uygulaması 
yapılacak alanı görüntüleme ve topografik yapısına dair 3 boyutlu bir modelleme yapılması isteniyorsa, drone 
yardımıyla proje alanının resimlerini çekip, çekilen resimler özel bir yazılım ile birleştirildiğinde istenilen 
model oluşturulabilmektedir. Tasarımla beraber uygulamada da son dönemde hızlı bir gelişim söz konusudur. 
Sulama sistemlerinin otomatik ve verimli kullanımlar sunması, hazır çim seçeneklerinin artması, farklı uygu-
lama ve yapı malzemelerinin kullanılmaya başlaması bu durumun en bariz örneklerindendir. Sonuç:  Çalışma 
sonunda gelişmekte olan teknolojinin peyzaj tasarım ve uygulama süreçlerine olumlu yönde katkı sunduğu, 
bu durumun maliyet ve zaman noktalarında pozitif etki sağladığı tespit edilmiştir. Teknolojik gelişmelerin be-
raberinde peyzaj mimarlarının tasarım akışının olumlu yönde etkilendiği ve bu gelişmelerin yalnızca tasarım 
aşamasında kalmayıp uygulama sürecinde de pratik çözüm noktaları geliştirdiği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler : Teknoloji, Peyzaj Tasarımı, Peyzaj Uygulamaları

Yazar Notu: Bu çalışma Yrd. Doç. Dr. Alper SAĞLIK tarafından danışmanlığı yapılan Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı “Fen Bilimleri Enstitüsü”nde yapıl-
makta olan Ebru Seda BAŞARAN’ın “Gelişen Teknolojinin Peyzaj Tasarım ve Uygulamalarına Yansıması” 
Konu Başlıklı, Yüksek Lisans Tez çalışmasından türetilmiştir. 
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EKOLOJİK TASARIMIN YAPILI ÇEVREYE İLİŞKİN ÖLÇÜTLERİNİN ÇEVRE ETKİLERİNİN 
BELİRLENMESİ: MEMİŞAĞA KONAĞI ÖRNEĞİ

Funda KURAK AÇICI1, Şebnem ERTAŞ2, Zeynep Nilsun KONAKOĞLU3

1-2-3Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü, Trabzon / Türkiye
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Öz: Giriş: Ekoloji kavramı, doğal çevrenin her geçen gün bozulması ile son zamanlarda daha çok karşımıza 
çıkmaktadır. Ekoloji ile turizm, tarih, sağlık ve kültür gibi pek çok alanda olduğu gibi mimaride de karşılaş-
maktayız. Ekolojik mimarlık bozulan çevrenin tam tersine, yeşil dokuyu koruyarak, mimari ve çevreyi büyük 
bir özen ve denge ile bir araya getirmektedir. Fakat küreselleşmenin hızlanması ve tüketim toplumu haline 
gelişimiz ile çevremizdeki bazı olumsuzluklar da beraberinde gelmektedir. Bu yüzden doğayı korumaya ve 
kayboluşunu engellemeye ihtiyaç duymaktayız. Duyarlılığın artması ile birlikte kültürel ve doğal tarihi anla-
maya yönelik turistik ziyaretlerde artmaktadır. Ekolojik turizm yıllar önce ortaya çıkmıştır. Ekolojik turizm 
sürdürülebilirlik, uyum gibi pek çok kavramı kapsayan doğal ve kültürel alanlara faydalı bir yaklaşımdır. 
Ekolojik tasarımda bazı kriterlere ihtiyaç duyulmaktadır. Ekolojik tasarım fiziksel ve yapılı çevreye ilişkin 
tasarım ölçütlerinden binanın konumu, yönlenmesi, formu, aralıkları, havalandırması, mekân organizasyonu, 
malzeme seçimi ve kullanımı açısından ele alınmış ve incelenmiştir. Amaç: Bu araştırma yapılı çevreye ilişkin 
tasarım ölçütlerinin geleneksel konut içerisinde ele alarak ölçütlerin doğal çevre üzerindeki etkilerinin incelen-
mesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kapsam: Çalışma kapsamında Doğu Karadeniz Bölgesinde tarihi çevresi 
ve doğal mimarisi ile Trabzon/Sürmene ilçesinde bulunan Memiş Ağa Konağı ele alınmaktadır. Sınırlıklar: 
Araştırma değerlendirme ölçeğinde tüm bölgenin ele alınmasının hem zaman, hem de işgücü anlamında zorlu-
ğu nedeniyle ve genel olarak da bölgedeki yapıların aynı ölçütlerde yapılmış olması baz alınarak tek bir yapıda 
sınırlandırılmıştır. Yöntem: Yerinde gözlem yapılarak çevre ve yapı hakkında gerekli bilgiler toplanmıştır. 
Yapılı çevreye ilişkin tasarım ölçütleri genelden özele doğru bir yaklaşımla incelenerek sonuçların oluşturul-
masına yönelik olarak literatür araştırmaları yapılmıştır. Koruma kurulundan elde edilen yapıya ait raporlar 
değerlendirilmiştir. Tasarım ölçütlerine uygunluğu belirlenerek tablolar ve grafikler ile analiz edilmiştir. Bul-
gular: Ekolojik yapı tasarımının hedefleri arasında enerjinin, bakım-onarım maliyetlerinin, atık ve kirliliğin 
azaltılması; yapı malzemelerinin verimliliği, yapı konforunun, yapı ve bileşenlerinin dayanıklılığı ve esnekli-
ğinin arttırılması sıralanabilir. Ekolojik yapı tasarım ölçütleri; fiziksel çevre verileri, yapı formu tasarımı, yapı 
kabuğu tasarımı, yüksek performanslı pencere kullanımı, su korunumu, malzeme korunumu, peyzaj tasarımı 
ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı olarak sınıflandırılabilir. Bu kapsamda, Trabzon/Sürmene il-
çesinde bulunan Memiş Ağa Konağı, yapılı çevreye ilişkin ekolojik tasarım ölçütleri bakımından ele alınması 
uygun bulunmuştur. Yapı ve planı itibariyle Sürmene geleneksel konutlarının özelliklerine uymaktadır. Yak-
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laşık 155 yaşında olan yapı, 2000 yılında restore edilerek, oldukça bakımlı bir halde günümüze kadar ulaşmış 
olup, geleneksel Sürmene konut mimarisi içerisinde önemli bir yere sahiptir. Konak, zemin kat ve yaşama katı 
olmak üzere iki katlıdır. Yapının güney cephesi, doğu ve batı beden duvarları zeminden çatıya kadar kesme 
taş duvar tekniği ile yapılmıştır. Kuzey cephesi zemin katı da aynı şekilde taş duvar örülüdür. Temelde daha 
büyük kesme taşlar kullanılmış, köşelerde kesme taşlar şaşırtmalı olarak kullanılarak duvar köşelerinin ke-
netlenmesi sağlanmıştır. Duvar kalınlığı yaklaşık olarak 70 cm’dir. Ahşap çatkı elemanların arası taş dolgu 
malzemesi ile doldurularak üzeri kireç sıva ile sıvanmıştır. Pencereler yatayda dört sıra, düşeyde altı sıra göz 
dolmaya denk gelecek şekilde düzenlenmiştir. Kirişler ve dikmelerin birbirlerine geçiş yerleri boğaz geçme ile 
birleştirilmiştir. Yapının tüm ahşap elemanlarında kestane ağacı kullanılmıştır. Konağın çatısı dört omuz çatı 
olarak tasarlanmıştır ve dört yöne eğimlidir. Dört omuz çatı rüzgâra ve kar yüküne karşı daha dengelidir. Üzeri 
alaturka kiremitle örtülüdür. Yapıda yağmur oluğu veya yağmur deresi kullanılmazken, çatıda oluşan yağmur 
ve kar suları, geniş saçaklar vasıtası ile dışarıya akıtılmıştır. Saçak genişlikleri yaklaşık olarak iki metredir. Sa-
çak köşeleri dört cephede de yuvarlatılmıştır. Saçak altı tahtası kullanılmazken, saçak alınları saçak alın tahtası 
ile kapatılmıştır. Ana yaşama mekânının üzerindeki çatı arası yüksek tutulmuş ve tepe pencereleri kullanılarak 
çatı arasının aydınlatılması sağlanmıştır. Bu pencerelerin ahşap elemanları, dik kesiştirilerek bağlanmıştır. 
Yapının kesme taş olan bölümlerinde ise çatı katında taşlar arasında küçük aralıklar bırakılmıştır. Çatının tüm 
ahşap elemanlarında da kestane ağacı kullanılmıştır. Sonuç: Trabzon ili Sürmene ilçesinde yer alan Memiş 
Ağa Konağı, yapıldığı dönem olan 1856 yılından beri, yapısal/mekânsal/işlevsel özelliklerini büyük ölçüde 
korumuştur. Geleneksel yapıların çoğunda doğaya uyumlu bir oluşum, sürdürülebilir malzeme kullanımı ve 
ekolojik duyarlılık görülmektedir. İklim, sıcaklık, nem ve rüzgar gibi doğal etmenler binanın ömrünü uzatır, 
kullanılan enerjiyi azaltır ve korunumunu sağlar. Aynı şekilde yapılı çevreye ilişkin tasarım ölçütleri de ekolo-
jik mimari açısından çok önemli unsurlar olmaktadır. Fakat, yapı her ne kadar çevreye duyarlı ve dönüşebilir 
doğal malzemeler ile yapılsa da, toprak korunumu ve canlı hayata müdahale etmemesi ile eko tasarım açısın-
dan olumlu özellikler barındırsa da, kendi enerjisini üretme ve yağmur sularının kullanımı açısından eko-tasa-
rım kriterlerini karşılayamamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Ekoloji, Eko-Turizm, Mimari, Geleneksel Konut
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Poli- Söylem: Edebiyat, Felsefe, Müzik ve Mimarlık Birlikteliği

FLÂNEUR ÖZNENİN, TASAVVUF FELSEFESİ İLE MEKANSAL BETİMLEMELERİ:  
MEKANIN RUHUNU YAKALAMAK

Ayşen ÇELEN ÖZTÜRK

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Eskişehir / Türkiye 
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Öz: Giriş: Mimarlık, parça ile bütün arasındaki ilişkinin yavaş yavaş yitirildiği, imge egemen bir kültürün 
içinde kaybolmuş durumdadır. Giderek imge tasarlama teknolojisinin ürünü haline gelen mimarlık, mekânın 
ruhundan daha çok form ve cephe tasarımını önemser olmuştur. Tasarlanan mekanlarda kimlik arayışı, mimar-
lığın mesleki ve akademik ortamını yakından ilgilendiren bir alandır. Mimarlık öğrencileri her gün internet 
ve diğer kolay tüketim kaynakları aracılığıyla, mimarlığın hazır ürün (ready-made) olduğu yanılgısını akta-
ran, imgeler bombardımanına tutulmaktadır. Mimarlık okullarında, öğrencilerin dikkat ve ilgilerininin yeniden 
temel mimarlık ilkelerine odaklanmasını sağlamak, önemli hale gelmiştir. Tasarım eğitiminde, mimarlığın 
fast-food olmadığı düşüncesini aşılamak önemlidir. Eisenman’ın “Yeni Bir Mimari Kimliğe Doğru” başlıklı 
seminerde belirttiği gibi, eğer geleceği çok fazla düşünürsek geçmişe takılıp kalmamız olasıdır. Önemli olan, 
şimdiki zamanı düşünmek, anlamak ve geçmişin evrim geçirmiş hali olan şimdiyi kavramaktır. Bu yeni kimlik 
arayışı toplantısında, diğer mimarlarınkine benzer yapılar tasarlamak yerine, tasarımların ardındaki nedenleri 
kavramanın, tehlikelerin ve olanakların farkında olmanın üstünlüğü vurgulanmıştır (Pinheiro, 2009). Küresel-
leşme ile mimarlık ve tasarım dünyasında görsel imgelerin kolay edinilebilmesi aynılaşmayı arttırırken, hayal-
gücünün ve yerin (genius loci), mekanın ruhunun kaybolmasına yol açmaktadır. Mimarlığın dinamik bir şe-
kilde dönemsel olarak kabuk değiştirmesi ve mimarlık bilgisinin üretiminde konvansiyonel eğitim sisteminin 
yetersiz kalması sonucunda, Mimarlık eğitiminde özellikle tasarım atölyelerinde deneysel çalışmalara sıklıkla 
yer verildiği gözlemlenmektedir (Özgencil Yıldırım, 2015). Amaç: Yapılan bu deneysel atölye çalışmasında 
amaç, mekanı görsel imgeler ile tasarlama alışkanlığı yerine sözel betimlemeler ile tasarlamaktır. Tasarımda 
tüm algılar ve hayalgücü kullanılarak, mekan kurgusu sözel betimleme yardımıyla oluşturulmuştur. Sözel be-
timlemelerde mimarlık disiplinine ait olan terminolojiden (yansıma, şeffaflık, ışık vb.) sıklıkla yararlanılmıştır. 
Edebiyat ve mimarlık, “temsiliyet” çerçevesinde sık sık bir araya gelmektedir. Mimari mekanın anlatıda nasıl 
temsil edildiği ve yorumlandığı, temsiliyet aracı olarak mimarlığın anlatıya neler kattığı tartışılmıştır. Mima-
ri düşünce; kavramların, görüşlerin, tutumların, inançların, değerlerin sorgulanması, çözümlenmesi, yorum-
lanması yeniden kurgulanması, eleştirilmesi, farklı bakışlarla yeni açılardan betimlenmesi çabalarını içerir. 
Heiddeger’in de dediği gibi “düşünceyi bulup çıkaran düşünce”ye ancak düşünmeye yönelerek ulaşabiriz 
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(Heidegger, 2008). Sollers’ın Cézanne’e bakmaktan ziyade; kendini onu düşünmeye yönelttiğinde söylediği, 
“Görmüyor olduğunuzu göreceksiniz. Zamanınızı, görmeyi ve anlamayı reddederek geçirmiş olduğunuzu öğre-
neceksiniz. Yazdıkça, daha çok görmeye başlıyorum...” ifadesinde ‘yazmanın’ bizi düşünmeye yönlendireceği 
ve yazarak, daha ‘açık’ anlamaya çalışıp nihayetinde düşünmeye başlayacağımızı vurgulamıştır (Portzamparc 
ve Sollers, 2010). Aynı edebiyat gibi, felsefe ve mimarlık da bazı noktalarda kesişmektedir. Felsefe ve mimar-
lık arasında var olan ilişki düşünme, dil ve anlam üzerinden giderek aranabilir, ortaya çıkarılabilir. Bu kesişen 
noktalardan yaşama dair birtakım cevaplara ulaşılabilir. Kapsam: Bu düşünce ile yola çıkılarak Eskişehir Os-
mangazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü, 2016-2017 güz dönemi Habitat proje atölyesinde öğrencilerle,“Yunus 
Emre’nin Yaşam Felsefesi İle Deneysel Mekan Tasarımı” konusu çalışılmıştır. Yöntem: Öncelikle öğrenciler, 
Yunus Emre’nin yaşam felsefesini bulunduğu dönem içerisinde incelemiş, daha sonra proje için belirlenen 
alanlar analiz edilmiştir. Konsept çalışması ile birlikte öğrencilerden, mekan kurgularını algı-beden ilişkisiyle 
anlatan bir senaryo yazması istenmiştir. Mekansal senaryoların oluşturulmasında öğrenciler kendilerini, kentte 
amaçsızca yürümek ve bakmak ile tanımlanan ‘flâneur’ eyleminin öznesi olarak kabul etmişlerdir. Kent ayla-
ğının mekansal betimlemeleri, Yunus’un tasavvuf düşüncesi ile kurgulanmaya çalışılmıştır. Flâneur kavramını, 
ilk olarak Fransız şair Charles Baudelaire tanımlamış, Walter Benjamin ise kurumsallaştırmıştır. Flâneur’ün 
kendine has bir iç sıkıntısı vardır. Bu sıkıntı, kentin sürekli devinen insan akışını izlerken yaşanan kendini 
kaybetme, kimliğini kaybetme ve ezilme-yutulma gibi karışık bir his olarak tanımlanmıştır (Başar, 2013). 
Yunus Emre’nin yaşadığı dönem Anadolu’da ise felsefe ve bilgelik şiirle anlatılmaya başlanmış, tasavvufçular 
aynı zamanda bilge olarak kabul edilmiştir. Sûfilerin ruhanî yolculukta görüp yaşadıklarını anlatmak isteme-
leri, mecazlara dayanan tasavvufî şiir dilini ortaya çıkarmıştır. Yunus’un ölmezliğini sağlayan asıl öğe, onun 
felsefesi ve varlığa bakışıdır. İslam’ın mistik yorumu olan tasavvuf, ruhani konulardan gündelik hayata kadar 
her bilgiyi kendi bakış açısıyla değerlendirir. Tasavvuf düşüncesi, nefsi terbiye edip ruhu arındırarak mutlak 
varlığa erişmeyi hedefler. Bulgular: “Yunus Emre Tasavvuf Evi Proje Tasarımı” çalışmasında öğrenciler pro-
jelerini, Sufizm felsefesi ile Yunus’un varlığa bakışını, Flâneur’ün ağzından çıkan mekânsal betimlemelerle 
oluşturdukları senaryo ile anlatmışlardır. Yazılan senaryolar, izleyici de görsel imge oluşturmaması için gözler 
kapatılarak, seçilen sufi müziği eşliğinde, dinlenmiştir. Sonuç: Bu deneysel tasvir yoluyla, mekan düşüncesi 
ve ruhu, dinleyicilere aktarılmaya çalışılmıştır. Eş zamanlı olarak aynı süreçte öğrenciler, tasarımlarını iki ve 
üç boyutlu mimari görsel anlatım diliyle de geliştirmiş, son süreçte proje senaryoları güncellenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Flâneur, Tasavvuf, Yerin Ruhu, Edebiyat ve Mimarlık
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Öz: Farklı ekosistemler mozaiği olan peyzajlar, sahip oldukları doğal ve/veya kültürel özellikleri sayesinde 
kentlerdeki yaşam kalitesini arttırmaktadırlar. Bunun yanında peyzajların önemli bir kamu yararı rolü de bu-
lunmakta ve kentlere önemli kamusal alanlar da sağlamaktadırlar. Ancak sanayileşme süreciyle ortaya çıkan 
kapitalist üretim biçiminin temel gayesi olan sınırlı zamanda-mekanda sınırsız üretim-tüketim ve maksimum 
kar anlayışı kentleri de sermaye birikimi açısından odağa yerleştirmekte ve giderek bu anlayışla kentleri biçim-
lendirmektedir. Bu noktada hızla küreselleşen kentlerdeki peyzajlar da toplumsal ve ekolojik değerinden ziya-
de ekonomik önemi bakımından ele alınarak hızla dönüştürülmektedir. 1970’lerin sonunda kapitalist ekonomi-
nin girdiği darboğaz, piyasa ekonomisinin liberalizasyonunu bir çözüm olarak görerek küreselleşme sürecini 
hızlandırmıştır. Bu bağlamda küreselleşme sürecinin kentsel mekanın dönüşümü, ekolojik yıkım, toplumsal 
yapıda ayrışma gibi pek çok konuda önemli bir aktör olduğu literatürde de savunulmaktadır (Sheppard, 2002; 
Sert ve diğ., 2005; Najam, Runnalls ve diğ., 2007; Robinson, 2007). Özellikle, Türkiye gibi gelişmekte olan 
ülkeleri de etkileyen krize bir reçete olarak sunulan ve küreselleşme sürecinin bir yansıması olan neoliberal 
politikalarla doğal ve kültürel peyzajlar etkilenmekte ve giderek bu peyzajların kimliği, ekolojik değeri ve 
kamusallığı hızla aşındırılmaktadır. Söz konusu politikaların temel uygulama aracı olan mekansal planlamanın 
işlevi piyasa mekanizması lehine değişim göstermektedir. Halbuki mekansal planlamanın hedefi, kent karak-
teri ile uyumlu, ele alınan mekanın yaşam kalitesini arttırıcı eylemler bütününü (mimari-peyzaj-altyapı uygu-
lamalarını yönlendiren) mekana aynen yansıtmaktır (Şahin ve Özer, 2001). Ancak küreselleşen kentlerde ser-
mayenin yeni yatırım alanları gereksinimi, üç boyutlu mekânsal yapının zaman içerisinde ekonomi odaklı 
dönüşüme ve sosyal ve sınıfsal ayrışmalara yol açarak aynı zamanda kenti besleyen ekosistemleri hedef alarak 
kentin sürdürülebilirliğine zarar vermektedir. Bu durumun en önemli nedenlerinden biri de “peyzaj kavramı ve 
içeriği boyutunda” insan doğa ilişkisinin ve etkileşimlerinin analiz edilip değerlendirilmediği mekansal plan-
lama politikaları ve uygulamalarıdır (Şahin, 2009). Halbuki kentler içerisinde barındırdığı farklı peyzajlar ve 
bileşenleri ile karakterize olmaktadır. Bu bağlamda kentler planlanırken kenti karakterize eden doğal ve kültü-
rel tüm peyzajların bir bütün olarak değerlendirilmesi, korunması, yönetilmesi ve sürdürülmesi gerekmekte ve 
ilgili yönetim birimlerinin bu bağlamda politikalar geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü peyzaj kav-
ramı sadece bir yerin ifade edilmesini değil aynı zamanda, o yerdeki doğal ve/veya kültürel varlıkların birbi-
riyle olan etkileşimini de içermektedir. Çoğu zaman peyzajlar kent içerisinde sözü edilen doğal ve kültürel 
özellikleri ile bir arada ve etkileşim halinde bir bütün oluşturmaktadır. Dolayısıyla kentin herhangi bir bölümü-
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ne yapılan bir insan müdahalesi doğal bir peyzaj olsun veya olmasın kentin diğer bir bölümünü de doğrudan 
etkileyebilmektedir. Peyzaj ölçeğinde geliştirilecek mekansal planlama ya da politika çalışmaları bu bağlamda 
kentin ekolojik ve toplumsal sürdürülebilirliğini de önemli ölçüde etkileyecektir. Ancak küreselleşme süreci-
nin bir sonucu olarak tüm kozmopolit kentlerde olduğu gibi, diğer küresel ketlerle rekabeti arttırmak amacıyla 
İstanbul için yürütülen ya da tamamlanan mega projeler, gökdelen projeleri, lüks kapalı konut siteleri gibi 
kentin peyzaj dokusunu önemli ölçüde etkileyen/ etkileyecek pek çok proje hızla mekansallaşmaktadır. Bunun 
bir sonucu olarak, kent ve mahalle ölçeğinde peyzaj dokusu doğal ve/ veya kültürel özelliklerini kaybetmekte-
dir. Bu çalışma ise, küresel bir kente dönüşme sürecinde gerekli rekabet koşulları sermaye için sağlayan hedef 
kent İstanbul’da uygulanan/uygulanması söz konusu olan mega projeleri, lüks kapalı konut sitesi vb. projeleri 
irdeleyerek, bunların hem kent hem de mahalle ölçeğinde mekansal, toplumsal ve ekolojik etkilerini “peyzaj” 
kavramı çerçevesinde ortaya koymuştur. Giriş: Modernitenin toplumsal yapısının (kapitalizm, sanayileşme 
vb.) dünya geneline yayılması, sınır kavramının aşındığı, yerelin evrenselleşmesi, sermayenin akışkanlığı şek-
linde gelişen küreselleşme; kentlerin ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel özellikleri üzerinde bir yeniden ya-
pılanma sürecini ortaya çıkarmıştır (Sert ve diğ, 2005; Najam ve diğ, 2007). Bir başka deyişle, küreselleşme 
sürecinin getirdiği tüm dinamikler mekansallaşma süreçleri içerisinde doğrudan kentleri hedef almıştır. Me-
kansal engellerin ortadan kalktığı ve Harvey (2014)’in “zaman-mekan sıkışması” olarak tanımladığı bu süreç-
te, “kentsel mekan” kavramı da önemini yitirmeye başlamıştır (Sheppard, 2002). Öte yandan, erken modernite 
döneminde emeğin yeniden üretiminin mekanı olan kentler, küreselleşme sürecinin etkisiyle sermayenin yeni-
den üretiminin mekanı haline gelmiş ve bu süreç küresel düzeyde rekabetçi kentleri ortaya çıkarmıştır (Sert ve 
diğ., 2005). Kentlerin, kentsel mekanların ilgili süreçle geliştirdikleri yeni ilişki biçimlerinin bir sonucu olarak 
aynı zamanda mekansal parçalanma, ayrışma ve belirsizlik olgularını beraberinde getirmiştir. Mekanın ayrış-
tığı, belirsizleştiği ve giderek anlamsızlaştığı süreçte, kentin ekolojik ve toplumsal bileşenlerinin de benzer bir 
durumu yaşaması da kaçınılmazdır. Kuşkusuz ortaya çıkan kentsel çelişkinin, kentsel mekanın yapısı, bileşen-
leri, doğal ve kültürel etkileşim alanları ve giderek peyzajları etkisi altına almıştır. Amaç: Bu çalışma, özellik-
le son otuz beş yıldır İstanbul’un geçirmekte olduğu sürece bağlı olarak doğal ve kültürel peyzajların dönüşü-
mü toplumsal ve ekolojik çerçevede ortaya koymayı ve ilgili süreçlere yol açan sorunlara yönelik farkındalık 
oluşturmayı amaçlamaktadır. Kapsam: Özellikle 1970’lerden günümüze kadar İstanbul il sınırları içerisinde 
kalan arazi yapısının ve kullanımının geçirdiği süreç ve bu sürecin kentin bütüncül peyzajı üzerindeki etkisi 
çalışmanın kapsamını oluşturmaktadır. Sınırlılıklar: İstanbul iline ait sayısal haritaların (jeoloji, toprak, hid-
roloji, bitki örtüsü vb.) olmaması hassas peyzajların detaylı ölçüde ortaya konamamasına neden olmuştur. 
Yöntem: İlgili İmar planları, uydu görüntüleri ve fotoğrafların karşılaştırılmasıyla, yapımı halen tartışmalı 
olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 3. havalimanı ve Kanal İstanbul projeleri ile doğal peyzajların ilişkisi ve 
konumları haritalandırılarak sosyal ve ekolojik boyutta mekânsal öngörüler ortaya konulmuştur. Ayrıca, ulusal 
ve uluslararası düzeyde “peyzaj” ve “küreselleşme” konularının bir arada ele alındığı çalışmalar literatür tara-
ma yöntemiyle değerlendirilmiştir. Problem: İstanbul geçmişte pek çok uygarlığa başkentlik yapmış, kültürel 
ve tarihi dokusunun yanı sıra ekolojik zenginlikleri ile uzun zamandır bir çekim merkezi özelliği göstermekte-
dir. Ancak, 1970li yılların sonuna doğru küreselleşme kavramının giderek kentlerde mekansallaşması, özellik-
le İstanbul gibi çok kültürlü ve kozmopolit kentlerde toplumsal ve ekolojik çerçevedeki mekansal dönüşümle-
ri beraberinde getirmiştir. Bu dönüşüm kent ve mahalle ölçeğinde peyzajları etkileyerek, toplumsal yapıda 
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ayrışma ve kenti besleyen havza, orman gibi ekolojik açıdan önemli alanların parçalanması biçiminde gerçek-
leşmektedir. Bulgular: Yapılan analizler neticesinde başta su havzaları ve habitat alanları olmak üzere doğal 
peyzaj alanlarının kentin küreselleşmesine katkı sağlayacak projelerden etkilendiği / etkileneceği tespit edil-
miş, ayrıca yine bu alanlardaki sosyal dokunun da değişim göstereceği ve ekonomik ayrışmaya dayalı yeni 
yerleşim alanlarının şimdiden ortaya çıktığı belirlenmiştir. Özellikle hem sokak hem de kent ölçeğinde peyzaj-
ların çeşitli kentsel projeler aracılığıyla parçalanmasının ekolojik ve toplumsal sonuçları ortaya konmuştur. 
Sonuç: Elde edilen mevcut duruma ilişkin verilere dayanarak, ileriki zamanlarda küreselleşme sürecinin sos-
yal ve ekolojik boyutta ortaya çıkarabileceği değişimler için kent-peyzaj bütünlüğünü sağlayacak politikaların 
oluşturulmasına yönelik önerilerin geliştirilmesi kentin sürdürülebilirliği açısından önem kazanmaktadır. Kısa 
dönemde sadece ekolojik ve toplumsal düzeyde görülen parçalanma ve bozulmanın önlem alınmadığı takdirde 
uzun dönemde küreselleşme beklentilerinin aksine ekonomik düzeyde de bozulmalara neden olacağı öngörül-
mektedir. 

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Doğal Peyzaj, Kültürel Peyzaj, Sürdürülebilirlik, Mekânsal Dönüşüm
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Öz: Giriş: Türkiye, kültürel miras açısından evrensel düzeyde zenginlik ve çeşitliliğe sahip bir ülkedir. Kültü-
rel miras, insanoğlunun, toplumların ve toplumu oluşturan kültür gruplarının varlığının, kimliğinin ve sürekli-
liğinin simgesi ve kanıtıdır. Kültürel mirasın en önemli bileşenlerinden biri de mimari mirastır. Mimari mirasın 
çağdaş yaşam ile bütünleştirilmesi toplumların kültürel sürekliliği açısından önem taşır. Mimari mimarın bir 
parçası olan ‘Tarihi Köprüler’ hem kültür tarihi, hem de teknoloji tarihi açısından önemlidir. Anadolu, uzak 
geçmişten bu yana değişik doğrultu ve karakterde yol ağlarına sahip olmuştur. Asur ve Babil medeniyetlerinin 
Mezopotamya ve Suriye’de meydana getirdikleri ve tarihin ilk düzenli yolu olarak bilinen yol ağları ülkemize 
de uzanmaktadır. Sonrasında Hititler, Persler, Helenler, Romalılar ve Doğu Romalıların kullanmış olduğu yol 
güzergahlarını daha sonraları Selçuklular ve Osmanlılar izlemiştir. Dolayısıyla aynı güzergah üzerinde bulu-
nan bir Roma Köprüsü yıkılınca aynı yere, hatta aynı temeller üzerine bir Doğu Roma Köprüsü ve daha sonra 
da bir Osmanlı köprüsü yapılabilmiştir. Günümüz envanter kayıtlarına göre yurt içinde Roma, Doğu Roma, 
Selçuklu, Osmanlı ve Erken Cumhuriyet dönemlerinden günümüze ulaşan konum, biçim, yapım tekniği, ke-
mer formu, kullanılan malzeme vb. bakımlardan çeşitlilik gösteren 1816 adet kayıtlı tarihi köprü bulunmakta-
dır. Her geçen gün yapılan araştırmalar sonucu bu sayı artmaktadır. Tarihi köprülerin projelerinin hazırlanması 
ve hazırlatılması ile en az müdahale ilkesine dayanılarak bakım ve onarımlarının yapılması Karayolları Genel 
Müdürlüğü’nün sorumluluğundadır. Tarihi köprülerin daha uzun yıllar hizmet verebilmesi için, özgün mimari 
özelliklerini koruyarak yaşatılabilmeleri ve yapım sistemlerinin iyi araştırılıp uygun tekniklerle onarımları-
nın gerçekleştirilmesi gerekmektedir.  Amaç: Bu çalışma ile tarihi köprülerde kullanılan yapım sistemleri ve 
malzeme özellikleri ile ilgili bilgilerin verilmesi ve köprülerle ilgili yapılması planlanan uygulamalara kaynak 
oluşturması, yön verilmesi amaçlanmıştır. Kapsam: Yapılan bu araştırmanın kapsamını Bursa ve yakın çev-
resinde bulunan (Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Yalova, Kocaeli ve Bilecik) tarihi köprüler oluşturmaktadır. 
Bu köprülerin malzeme, mimari özellikleri ve yapım sistemleri incelenecektir. Sınırlıklar: Yeterli ve doğru 
veri elde edebilmek için günümüze özgün haliyle ulaşabilmiş sağlam köprüler örnek alınarak konu anlatımı 
sınırlandırılmıştır. Yöntem: Konuyla ilgili çeşitli yazarların ve Karayolları Genel ve Bölge Müdürlüklerinin 
makaleleri ve kitapları ile Başbakanlık Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi arşivlerinden yararlanılarak; tarihi 
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köprülerin geçmişten günümüze tarihsel süreci, geçirdiği evreler, kullanılan malzeme çeşitliliği, yapım yön-
temleri, strüktürel durumları araştırılmış ve seçilen örnekler ile de konular derinleştirilerek çeşitli öneriler 
ortaya konmuştur. Bulgular: Köprülerde her dönemin kendine özgü özellikleri vardır: Örneğin, Roma dönemi 
köprüleri büyük boyutlu ve yüzeyi iyi işlenmiş kesme taşlarla yapılırken günümüze yaklaştıkça hem taşlardaki 
boyut küçülmekte, hem de işçiliklerdeki incelik azalmaktadır. Seyir terası bölümü Osmanlı dönemine özgüdür. 
Daha önceki dönemlerde bulunmamaktadır. Kullanılan malzemeler de sanayinin ve teknolojinin gelişimiyle 
değişmiştir. Taş ve ahşap yerini zamanla çelik ve betonarmeye bırakmıştır. Taş köprülerde yapılacak onarım-
larda kullanılacak taş ve harç malzemelerinin analizleri mutlaka yapılmalı ve yeni kullanılacak malzemelerin 
özgünü ile uyumlu olması gerekmektedir. Köprülerin yıllar içindeki değişimlere aynı şekilde cevap vermesi 
açısından önem taşımaktadır. Sonuç: Bursa ve yakın çevresinde Roma döneminden Cumhuriyet dönemine ka-
dar tarihi köprülerin özellikleri, değişimi, yapım teknikleri, kullanılan malzemeler envanter verileriyle birlikte 
anlatılmıştır. Geçmiş yıllardaki ulaşılabilen proje çalışmaları ve restorasyon uygulamaları incelenmiş, örnek 
olarak seçilen köprüler  doğru ve yeterli veri aktarımı için bunlar   arasından seçilmiştir. Her dönemin kendine 
özgü özellikleri vardır. Bu özellikler detaylı bir literatür çalışması sonucunda anlatılmaya çalışılmıştır. Yaşatıl-
ması gereken kültür varlıklarımız dan olan, geçmişimizin izlerini sunan tarihi köprülerin korunması ve gelecek 
kuşaklara aktarımı için düzenli olarak bakım ve onarımlarının yapılması gerekmektedir. Sadece tarihi köprüler 
için değil tüm değerli yapılarla ilgili halk bilinci oluşturulmalı ve özgünlüklerini yitirmeden yaşatılmaları için 
özen gösterilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Tarihi Yapılar, Köprüler, Malzeme Özellikleri, Yapım Tekniği, Mimari Özellikler 

Yazar Notu: Bu çalışma Doç. Dr. M. Bilal BAĞBANCI tarafından danışmanlığı yapılan Uludağ Üniver-
sitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü “Fen Bilimleri Enstitüsü”nde devam eden Çiğdem MERİÇ 
CEVAHİR’in“Tarihi köprülerin yapım teknikleri ve taşıyıcı sistem özelliklerinin Bursa ve çevre illeri kap-
samında incelenmesi” Konu Başlıklı, Yüksek Lisans Tez çalışmasından türetilmiştir.
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Öz: Giriş: Bursa, tarih boyunca birçok uygarlık ve kültürü içinde barındırmıştır. Bu sebeple kent; kültürel 
miras açısından çok büyük bir zenginliğe sahiptir. Osmanlı döneminde kentte  Müslüman, Yahudi, Ermeni ve 
Rum nüfus bir arada yaşamıştır. Bu kültürlerden günümüze ulaşabilen eserler arasında yer alan ibadet yapıları 
önemli bir yere sahiptir. Özellikle Rum Ortodoks nüfusun diğer gayrimüslim topluluklara göre daha kalabalık 
olması, Rum Ortodoks kiliselerinin önemini arttırmaktadır. Tanzimat (1839) ve Islahat (1956) Fermanları ile 
mimari komposizyon açısından büyük değişime uğrayan Osmanlı Dönemi Rum Ortodoks kiliselerinin gü-
nümüze ulaşanlarının büyük bir çoğunluğu bu fermanlardan sonra yapılmıştır. 1836 yılı öncesinde yapılmış 
olan kiliseler, kısıtlamalar sebebiyle ortak bir mimari anlayışa sahip olmuştur. Bu anlayış yalnızca İstanbul’da 
görülmemiş, Anadolu’da da aynı tipolojiye rastlanmıştır. Bursa’da bu anlayışla inşa edilmiş birçok yapı bu-
lunmaktadır. Kentimizde bulunan bu döneme ait kiliselerin büyük çoğunluğu günümüzde ne yazık ki harap 
haldedir. Bursa’nın Gemlik İlçesi’ne bağlı Kurşunlu Mahallesi’nde bulunan, 19. yüzyılın başlarında yapılan 
Başmelekler (H. Taxiarchoi) Kilisesi; Osmanlı Devleti döneminde yapılmış Rum Ortodoks kiliselerinin Tanzi-
mat ve Islahat Fermanı öncesinde yapılan kiliselerin mimari özelliklerini tam anlamıyla yansıtan, büyük oran-
da günümüze kadar ulaşabilmiş, korunması gerekli bir kültür varlığıdır. Amaç: Bu araştırma özel mülkiyette 
bulunan tescilli Başmelekler (H. Taxiarchoi) Kilisesi’nin korunması ve yeniden işlevlendirilmesine yönelik 
gerçekleştirilen çalışmalar evrensel koruma ilkeleri çerçevesinde ele alınmıştır. Başmelekler Kilisesi, Bursa’da 
bulunan Rum Ortodoks kiliseleri arasında özgün yapı ve bezeme detaylarını günümüze kadar koruyabilmiş 
ender kiliselerdendir. Malzeme ve taşıyıcı sistem açısından diğer kiliselere göre daha iyi durumdadır. Ayrıca 
boyutlarının büyüklüğü bakımından Bursa’da Tanzimat ve Islahat Fermanı öncesinde bu ölçekte yapılmış bir 
Rum Ortodoks kilisenin bulunmaması bu yapıyı önemli kılmaktadır. Bu süreçte Bursa’daki diğer aynı dönem 
Rum Ortodoks kilise araştırmaları için çalışılan yapının diğer yapılar için de örnek oluşturması amaçlanmıştır. 
Kapsam: Başmelekler Kilisesi; belge değeri, özgünlük değeri, enderlik değeri, ekonomik değer, işlevsel de-
ğer, eğitim değeri, sosyal ve politik değerlere sahiptir. Bu öneminden dolayı yapının en iyi şekilde korunarak 
yaşatılabilmesi amacıyla evrensel koruma kararları doğrultusunda yeniden işlevlendirilerek gelecek kuşaklara 
aktarılmasına çalışılmıştır. Sınırlılıklar: Çalışılan yapı ve bahçesi beş farklı tescilli parsel içinde bulunmakta-
dır. Bu parsellerin farklı kişilerin mülkiyetinde olması sebebiyle kilisenin oturduğu üç parsel sınır alınarak ta-
sarım alanı belirlenmiştir. 2013 tarihli ICOMOS Türkiye Mimari Mirası Koruma Bildirgesi ilkeleri ve Venedik 
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Tüzüğü ilkeleri çerçevesinde koruma önerileri getirilmiştir. Yöntem: Başmelekler Kilisesi’nin ölçüleri total 
station ölçme aletiyle alınmış ve elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Yapının tarihçesi, yapım 
tekniği, malzeme ve taşıyıcı sistem özellikleri araştırılmıştır. Yapıda görülen bozulmalar tespit edilmiştir. Ya-
pıya ait tüm yazılı, görsel kaynaklar taranarak sözlü bilgiler elde edilmiştir. Yapıdan gelen izler, karşılaştırmalı 
çalışmalar ve elde edilen tüm arşiv çalışmaları sonucunda yapının ilk durumu hakkında bilgiler elde edilmiştir. 
Yapının koruma projesi;  yapısal değerlendirme, malzeme sorunları ve yapının yeni işlevine göre koruma 
projesi hazırlanmıştır. Bulgular: Kurtuluş Savaşı sonrasında Bursa’nın nüfusunun büyük bir bölümünü oluş-
turan Rumların bölgeyi terk etmeleri sonucundaişlevsiz kalan kiliselerin korunması gerekmektedir. Özellikle 
Kurtuluş Savaşı’nda tamamıyla yakılmış olan Kurşunlu köyünden günümüze gelebilmiş olan Başmelekler (H. 
Taxiarchoi) Kilisesi, hem Bursa hem de Kurşunlu için kıymetli bir belge değerine sahiptir. Sonuç: Yapının ya-
şamını sürdürebilmesi, gelecekte nasıl ve hangi işlevle kullanılacağına bağlıdır. Hıristiyan nüfusunun azalma-
sı ile kullanılmayan kilise yapılarının uygun işlev verilerek gündelik hayata kazandırılmaları gerekmektedir. 
Kamusal bir kullanımın hem yapıya hem de halka daha büyük katkı sağlayacağından yapıya “Kent Müzesi 
ve Kitaplığı” işlevi önerilmiştir. Çalışmada Venedik Tüzüğü ve 2013 tarihli ICOMOS Türkiye Mimari Mirası 
Koruma Bildirgesi ilkeleri yol gösterici olmuştur. Bu nedenle yapının korunması ve yaşatılması için gösterilen 
çaba, köyde bulunan diğer anıtsal ve sivil mimarlık örneği yapıların korunması için de örnek oluşturacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Gemlik, Kurşunlu, Koruma, Başmelekler Kilisesi, H.Taxıarchoı Kilisesi

Yazar Notu: Bu çalışma Doç. Dr. Özlem KÖPRÜLÜ BAĞBANCI tarafından danışmanlığı yapılan Ulu-
dağ Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü “Fen Bilimleri Enstitüsü”nde yapılmış Bengi-
su ÖZKILAVUZ’un “GEMLİK KURŞUNLU BAŞMELEKLER (H. TAXIARCHOI) KİLİSESİ KORUMA 
ÖNERİSİ” Konu Başlıklı, Yüksek Lisans çalışmasından türetilmiştir. 
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BURSA GÖRÜKLE’DE BULUNAN GELENEKSEL AHŞAP YAPININ KORUNMASI VE YENİDEN 
İŞLEVLENDİRİLMESİ

Şule AYENGİN1, Özlem KÖPRÜLÜ BAĞBANCI2

1-2Uludağ Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Bursa / Türkiye

sule_ayengin@hotmail.com, ozlemkoprulu@yahoo.com

ID: 24 K: 50 

Öz: Giriş: Çalışma kapsamında incelenen yapı Bursa Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’nde yer almaktadır. 
1957 yılında Görükle Belediyesi kurulmuştur. Görükle; 2009 yılında belde belediyelerinin kapatılmasın-
dan sonra Nilüfer ilçesine bağlanmıştır. Bölgedeki en eski yerleşimlerden biri olan Görükle, II. Murad ile I. 
Mehmet’in vakıf köyüdür.  Eski bir Rum köyü olan Görükle’de 1923 Türkiye - Yunanistan Nüfus Mübadelesi 
ile nüfus değişikliği yapılmıştır. Mübadele ile Yunanistan’dan gelen nüfus dışında 1989 yılında zorunlu göç 
ile Bulgaristan’dan gelenler köyün nüfusunu oluşturmaktaydı. Osmanlı döneminde Müslüman ve Hristiyan 
nüfusun bir arada yaşadığı Görükle’de 1907 tarihli Hüdavendigar Vilayeti Salnamesi’ne göre köyde 219 hane 
bulunduğu ve köyde ipekböceği üretiminin yapıldığı bilinmektedir. İncelenen yapı sivil mimarlık örneklerinin 
bulunduğu bölge içerisinde yer almaktadır. 19.yy’ın sonuna tarihlenen ve günümüzde kullanılmayan yapı; mü-
badele öncesinde Rum konutu olarak kullanılmıştır. Yapı zemin +2 normal kattan oluşmaktadır. Kerpiç dolgulu 
ahşap karkas yapının kırma çatısı alaturka kiremit ile örtülmüştür. Yapının kuzey yönüne bakan ön cephesinde 
bulunan girişin dışında arka bahçenin bulunduğu güney cephesinde iki adet giriş bulunmaktadır. Yapının ku-
zey cephesinde 1. kat ve 2. katlarda çıkmalar mevcuttur. Zemin katta birine girilemeyen girilemeyen 5 oda, 2 
mutfak, 1 wc ve 1 banyodan, 1. kat ise 6 oda ve 1 mutfaktan, 2. kat planı ise 6 odadan oluşmaktadır. Yapının 
su basmanı yığma taş duvar üzeri ahşap karkas sistemdir. Yapının diğer beden duvarları ve bölücü duvarları 
ahşap karkas olarak inşa edilmiştir. Zemin kat döşemesi toprak ve şaptır. 1.kat ve 2.kat döşemeleri ahşaptır. 
Konut ilerleyen dönemde onarımlar geçirmiştir, kullanım amaçlı bölümlere ayrılmıştır ve zemin kata banyo ve 
wc bölümleri eklenmiştir. Amaç: Bu çalışmada özel mülkiyette bulunan yapının günümüzdeki durumunu bel-
gelemek, bozulma durumunu incelemek, tespit edilen bozulmalara karşı müdahale yöntemlerini belirleyerek 
yapının hızla ilerleyen bozulma durumunu tetikleyen terk edilme durumuna karşın öneri olarak yeniden işlev-
lendirilmesi çalışmaları evrensel koruma ilkeleri kapsamında ele alınmıştır. Kapsam: Çalışılan yapı; kültürel 
ve güncel ekonomik değerlere sahiptir. Kültürel değerler kapsamında belge değeri, özgünlük değeri, enderlik 
değeri; güncel ekonomik değerler kapsamında ise ekonomik değer, işlevsel değer, eğitim değeri, sosyal ve po-
litik değerleri bulunmaktadır. Bu öneminden dolayı yapının en iyi şekilde korunarak yaşatılabilmesi amacıyla 
evrensel koruma kararları doğrultusunda yeniden işlevlendirilerek gelecek kuşaklara aktarılmasına çalışılmış-
tır. Sınırlılıklar: Çalışılan yapının çevresiyle ilişkisinin kurulması ve diğer yapıların da benzer şekilde ele 
alınmaları gerekmektedir. Ancak ne yazıkki özel mülkiyette bulunan bu yapılar kamulaştırma çalışmalarından 
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sonra ele alınabilecektir. Yöntem: Çalışmada, yapının mevcut durumu tespit edilmesi amacı ile yapının ve 
yakın çevresinin ölçümleri yapılarak, fotoğraflarla güncel durum belgelendirilmiştir. Yapıda kullanılan malze-
meler tespit edilmiş ve yapım tekniği araştırılmıştır. Strüktürel hasar olup olmadığı, malzeme bozulmaları ve 
bunların nedenleri incelenmiştir. Bölgeye ve yapıya yönelik arşiv taraması yapılarak genel verilere ulaşılarak 
bölgeyle ilgili tarihi ve kültürel araştırmalar gerçekleştirilmiş, her tür resmi ve özel kuruluşlardaki fotoğraf, 
tescil, tapu, imar, yapım, geçirdiği onarımların durumuyla ilgili yazılı, görsel ve sözlü bilgilere ulaşılmaya 
çalışılmıştır. Benzer dönem örnekler ve yapıdan gelen izler yardımıyla restitüsyon projesi hazırlanış ve yapıda 
görülen bozulmalara karşılık müdahale yöntemleri belirlenerek yapı yeniden işlevlendirilmiştir. Bulgular: 
Osmanlı Devleti’nin ilk başkenti Bursa’da yoğun bir  geleneksel doku bulunmaktadır. Kentte bu tarihi do-
kuyu korumak amacı ile yoğun çalışmalar yapılmaktadır. 2014 yılında Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve 
Cumalıkızık Köyü’nün UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girmesi ile şehirde bu kapsamda yapılan çalışmalar 
devam etmektedir. Koruma kapsamında olan farkındalığın artmasına karşın Görükle’nin geleneksel Rum köyü 
dokusu, Uludağ Üniversitesi Görükle yerleşkesine yakın olması nedeniyle bölge  yoğun bir yapılaşma tehditi 
altındadır. Sonuç: Hızlı konut yapılaşmasının devam ettiği Görükle’de çalışmaya konu olan çalışma ve benzeri 
diğer çalışmalar ile bölgenin genel dokusu, konutların yapım teknikleri, malzeme ve plan özellikleri hakkında 
bilgi sahibi olunmalıdır. Bu yapıların gelecek kuşaklara sorunsuz aktarılabilmesi onların sağlıklı şekilde işlev 
kazanmalarına bağlıdır. Hazırlanan çalışmada 1999 tarihli ICOMOS Geleneksel Mimari Miras Tüzüğü ilkeleri 
ve 2013 tarihli ICOMOS Türkiye Mimari Mirası Koruma Bildirgesi ilkeleri yol gösterici olmuştur. Hazırlanan 
çalışmanın bu yapının korunması ve yaşatılması için yol gösterici olması ve bu çalışmanın bölgede bulunan 
diğer yapılar için de örnek oluşturması ve koruma çalışmaları için teşvik etmesi beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Görükle, Mübadele, Ahşap Karkas, Koruma

 Yazar Notu: Bu çalışma 2014-2015 eğitim öğretim döneminde Doç. Dr. Özlem KÖPRÜLÜ BAĞBANCI 
tarafından yürütülen Koruma Projesi I adlı yüksek lisans dersi kapsamında hazırlanan çalışmadan türe-
tilmiştir. 
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KAGİR VE AHŞAP CAMİ MİNARELERİNİN YAPIM SİSTEMLERİ VE MİMARİ ÖZELLİKLERİ 
AÇISINDAN İNCELENMESİ 

Özlem KÖPRÜLÜ BAĞBANCI1, M. Bilal BAĞBANCI2

1-2 Uludağ Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Bursa / Türkiye

okoprulu@yahoo.com

ID: 25 K: 48

Öz: Giriş: Tarihi kültürel mirasımızın önemli yapılarından olan camilerimize ait olan minarelerin yapım sis-
temlerinin ve mimari özelliklerinin incelenmesi önemlidir. Minareler camilere bitişik ya da ayrı olarak inşa 
edilen, bir ya da birkaç balkonu (şerefe) bulunan kule biçiminde yüksek yapılardır. Tarihi minareler kagir ve 
ahşap olarak inşa edilmiş olsa da günümüzde betonarme ve çelik minareler de inşa edilmektedir. Minareler 
uzun ve narin yapılar olmasından dolayı yatay yüklere karşı son derece hassastırlar. Klasik Osmanlı dönemin-
deki biçimlenişleri ile minareler temel, kaide, geçiş elemanı, gövde, şerefe, petek, külah ve alem bölümlerinden 
oluşmaktadır. Ahşap minarelerde ise farklı olarak geçiş elemanı bulunmamaktadır. Kagir minareler tuğla ve taş 
malzeme kullanılarak, çekirdekli ve çekirdeksiz olarak inşa edilmiştir. Ahşap minareler ise merkezde tek parça 
halinde bulunan bir çekirdek, dışta ise farklı yapım teknikleri ile inşa edilmiş dairesel duvarlar ve bunları bir-
birine bağlayan merdivenlerden oluşmaktadır. Geçmiş yıllarda meydana gelen depremlerde birçok  minarenin 
yıkılması nedeniyle bu yapıların yapım sistemlerinin ve mimari özelliklerinin daha iyi anlaşılması gerekmek-
tedir.  Amaç: Bu makalede kagir ve ahşap minarelerin yapım sistemlerindeki kusurlar, malzeme özellikleri ve 
yatay kuvvetlere karşı davranışları ele alınacaktır. Bu çalışmanın minareler ile ilgili yapılması planlanan uygu-
lamalara kaynak oluşturması, yön verilmesi amaçlanmıştır. Kapsam: Bu makalede kagir ve ahşap minarelerin 
yapım sistemleri ve mimari özellikleri karşılaştırmalı olarak anlatılacaktır. Bu çalışmada Bursa’da bulunan 
Erken Osmanlı ve İstanbul’da bulunan Klasik Osmanlı dönemi kagir minareler ile Sakarya’da bulunan 20. 
yüzyıl ahşap minarelerin yapım teknikleri ve mimari özellikleri ele alınacaktır. Sınırlıklar: Araştırma Bursa 
ve İstanbul’da bulunan kagir minareler ve Sakarya’da bulunan ahşap minarelerle sınırlandırılmıştır.  Yöntem: 
Literatür çalışması, yerinde yapılan fotoğraflı belgeleme, çizimler ve ölçümlerle yapıların mimari özellikleri 
ve yapım teknikleri araştırılmıştır. Minarelerin rijitlikleri, narinlikleri, duvar yapım teknikleri ve yükseklikleri-
nin yatay kuvvetlere karşı davranışları üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Bulgular: Yapılan araştırmalar sonu-
cunda Bursa’da bulunan Erken Osmanlı dönemi minarelerinin dış duvarlarında ağırlıklı olarak tuğla malzeme 
kullanılarak ve çekirdeksiz olarak inşa edildikleri, merdivenlerde ise taş ve tuğla malzemenin birlikte kullanıl-
dıkları tespit edilmiştir. İstanbul’da bulunan Klasik Osmanlı minarelerinin ise genellikle çekirdekli olarak inşa 
edildikleri, malzeme olarak da küfeki taşı kullanıldığı belirlenmiştir. Sakarya’da bulunan ahşap minarelerde 
ise özellikle dış duvarlarda farklı yapım tekniklerinin uygulandığı, kagir minarelerden farklı olarak petek bö-
lümlerinin dış duvarlarının gövde dış duvarları ölçüsünde yapıldığı belirlenmiştir. Dış duvarlarında dairesel 
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düzende yerleştirilmiş ahşap dikmeler arasına yatay kirişler ve ahşap paneller yerleştirilerek oluşturulan  ya-
pım teknikleri olduğu gibi dikmeler arasında yatay kirişler ve diyagonellerin düzenlendiği duvar teknikleri de 
kullanılmıştır.   Sonuç: Çalışma sonucunda kagir minarelerin çekirdekli ve çekirdeksiz olarak inşa edildikleri, 
malzeme özelliklerinde farklılıklar bulunduğu tespit edilmiştir. İstanbul’da bulunan Klasik Osmanlı minare-
lerinde merdivenlerin yapım tekniklerinin Bursa’da bulunan Erken Osmanlı minarelerine göre farklı olduğu, 
merdivenlerin rijitliklerinin de yatay yüklere karşı dayanımda önemli olduğu ve İstanbul’da bulunan Klasik 
Osmanlı minarelerinde rijitliğin ve dayanımın daha fazla olduğu belirlenmiştir. Kagir minarelerde yatay kuv-
vetlere karşı en dayanıksız bölgenin kaide ile gövde arasındaki geçiş elemanında ve merdivensiz olarak inşa 
edilen petek bölümlerinde olduğu belirlenmiştir. Kagir minarelerin narinliği (yükseklik/genişlik), gövde uzun-
luğu ve yüksekliklerinin yatay kuvvetlere karşı dayanımlarında önemli parametreler olduğu belirlenmiştir. Mi-
narelerin cami dış duvarına bitişik veya ayrık olarak inşa edilmelerinde farklı davranışlar sergiledikleri tespit 
edilmiştir. Ahşap minarelerde kagir minarelerden farklı olarak geçiş elemanlarının bulunmadığı, dış duvarla-
rında farklı yapım tekniklerinin uygulandığı belirlenmiştir. Minarelerin yatay kuvvetler altındaki davranışla-
rında dış duvar yapım tekniğinin, minare narinliği ve yüksekliğinin önemli parametreler olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Minare, Kagir Yapılar, Ahşap Yapılar, Yapım Tekniği, Mimari Özellikler
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DOĞAL SİT ALANLARININ KORUNMASI ÇALIŞMALARININ DİYARBAKIR İLİ ÖRNEĞİNDE 
DEĞERLENDİRMESİ

Meltem ERBAŞ1, F. Demet AYKAL2, Y. Berivan ÖZBUDAK AKÇA3

1-2-3Dicle Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Diyarbakır / Türkiye

meltemerbas@gmail.com, demetaykal@gmail.com,  ybbudak@gmail.com

ID: 26 K: 51

Öz: Giriş: Ülkemizde doğal sitler ile ilgili koruma biçimini belirleme ve onaylama yetkisini T.C. Kültür ve 
Turizm Bakanlığına bağlı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ile ona bağlı Bölgesel ve 
Yerel Koruma Kurulları kullanmaktadır. Doğa koruma ile ilgili çalışmaların, yeterli bilgi birikimi ve bilimsel 
çalışmalara dayandırılması gerekmektedir. Bugün Türkiye’de hızlı kararlar alma konumunda olan koruma 
kurullarının gerekli uzmanları içermediği ve çalışmaların da tam anlamıyla bir bilimsel temele oturtulmadığı 
da bir gerçektir. Çünkü Türkiye’de doğal sit olgusu hızlı bir şekilde yapılaşmayı engellemek amacıyla ortaya 
çıkarılmış ve yapılaşmanın hızla artışını engellemek için de, hızlı kararlar üretme zorunluluğu oluşmuştur. Bu 
nedenle de çok detaylı ve bilimsel düşünmeden üretilen kararlar, ülkeyi, alanların korunmasından çok yapı-
laşmanın teşvik edilmesi noktasına getirmiştir (Türkyılmaz, 2009:1). Amaç: Dolayısıyla bu çalışma; Doğal 
Sit Alanlarının güncel durumunun değerlendirilerek mevcut ve öneri Doğal Sit Alanı kategorilerinin belirlen-
mesine ilişkin bilimsel temellere dayalı görsel peyzaj kaynak değerleri açısından niteliklerini ortaya koymak 
amacıyla bir rehber oluşturmaktır. Kapsam: Yapılan bu araştırma; Doğal Sit Alanlarının sahip olduğu peyzaj 
değerleri ile bu alanların sınırlarının ve yönetmelikte tanımlanan doğal sit kategorilerinin belirlenmesidir. Sı-
nırlıklar: Araştırma Diyarbakır İl’inde bulunan doğal sit alanlarından; Ambar Vadisi, Hassuni Mağaraları, 
Hilar Harabeleri ve Kayalıkları, Ergani Çınar Ağaçları ve Yeşil Alanlar, Çermik Termal Kaplıcaları ve Çevresi, 
Gelincik Dağı, Sinek Çayı Şelalesi, Çıplak Dağı ve Sakız Dağı mevcut ve öneri sit alanları ile sınırlandırılmış-
tır. Yöntem: Diyarbakır İli sınırlarında bulunan doğal sit alanlarının görsel peyzaj kaynak değerleri açısından 
niteliklerini ortaya koymak amacıyla “Görsel Kaynak Yöntemi” kullanılmıştır. Bu yöntem görsel peyzaj anali-
zi ve sörveyi ile yapılmaktadır. Görsel peyzaj analizi; peyzajın envanteri, tanımlanması-sınıflandırılmasının ve 
görsel peyzajın değerinin belirlenmesi ya da tercihlerin saptanması aşamalarından oluşmaktadır. Görsel peyzaj 
değerini belirlemek amacıyla öncelikle çalışma alanlarına gidilerek inceleme ve fotoğraflamalar yapılmıştır. 
Bu incelemeler ve fotoğraflara göre kullanılan “Biyofiziksel puanlandırma” yöntemine göre, alanda belirlenen 
görsel değeri yüksek peyzaj elemanlarının ya da birimlerinin değerlendirmeleri yapılmaktadır. Bu kapsamda; 
kaynak gözlem formu oluşturulmuştur. Bu formda her bir birim “Yüksek”, “Orta” veya “Düşük” olmak üzere 
sınıflandırılmış ve puan verilmiştir. Bu sınıflandırma yapılırken dikkate alınan biyofiziksel özellikler ve bu 
özelliklere göre aldığı puan derecesi; eğim, bakı, sınır, topografik çeşitlilik, düşey rölyef, vejetatif çeşitlilik, 
kaya/toprak yapısı, su varlığı, komşu manzara, arazi şekli, bitki örtüsü ve renk çeşitliliği gibi durumlarına göre 
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verilmiştir.  Bulgular: Değerlendirmeler sonucunda; Ambar Vadisi, Hilar Harabeleri ve Kayalıkları, Ergani 
Çınar Ağaçları ve Yeşil Alanlar, Çermik Termal Kaplıcaları ve çevresi ve Çıplak Dağı antropolojik baskılara 
maruz kalmış ve çoğunda bozulmalar meydana gelmiştir. Buna karşılık, Hassuni Mağaraları, Gelincik Dağı, 
Sinek Çayı Şelalesi ve Sakız Dağı’nda bu tarz müdahaleler fazla olmadığı için doğal peyzaj değerini ko-
rumuştur. Sonuç: Görsel peyzaj kalite değerlendirmeleri doğrultusunda; Diyarbakır’daki doğal sit alanlarda 
belirtilen zayıf yönler ve tehditler, aslında Türkiye’deki tüm doğal sit alanlarda karşılaşılması olası sorunlar 
olduğunu söylemek mümkündür. Aynen doğa koruma alanlarında olduğu gibi doğal sit alanlarında da kav-
ramsal planlama ve uygulama çerçevesi, kaynak değerlerinin korunmasını ve sürdürülebilirliğini esas alan bir 
yaklaşımdır. Bu bağlamda; doğal sit alanlarını rant ekonomisi bakışı altında planlamak ve yönetmek doğru bir 
yaklaşım olmayacaktır. Sonuç olarak; bu sorunlarla ilgili özelden genele hareketle Diyarbakır ve Türkiye ge-
nelindeki doğal sit alanlarına yönelik yasal ve yönetsel, planlama ve tasarım ve uygulama açısından önerilerde 
bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Doğal Sit Alanları, Koruma, Görsel Peyzaj Kalite Değerlendirmesi
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KENTSEL KORUMA VE KENTSEL TASARIM İLİŞKİSİNİN KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI 
BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: EĞİRDİR ÖRNEĞİ

Merve ŞAHİN1, Ali TÜRK2

1-2SDÜ, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Isparta / Türkiye

mervesahin.sbp@gmail.com

ID: 27 K: 52

Öz: Giriş: Kentsel koruma ve kentsel tasarım planlama disiplinindeki iki önemli yaklaşımdır. Kent planlama 
disiplini içerisinde yer alan kentsel koruma ve kentsel tasarım kavramlarının bir arada ele alınması, uygulama 
sürecinde oldukça tartışmalı bir süreci beraberinde getirmiştir. Kentsel koruma uygulamaları uygulamanın 
amacı, uygulayıcının niyetleri ve bakış açısına göre farklılıklar gösterebilmekte, kentsel tasarım ise daha çok 
mekânsal planlama uygulamalarının bütünsel parçası olamamış bütüne eklenmeye çalışan bir pratik olmuştur. 
Yapılan bu bildiri çalışmasında koruma amaçlı imar planları ve kentsel tasarım ilişkisi kurulacak ve bir örnek 
planlama çalışmasında kararların verilmesi ile bu kararlarla kentsel koruma ve kentsel tasarımın alabileceği rol 
üzerinde durulacaktır. Bu iki kavramın koruma amaçlı imar planları bağlamında değerlendirmesi, planlamanın 
bir bütün olarak kararların analiz edilmesi, planlama aşamalarında hedeflenen kararların irdelenmesi ve bu şe-
kilde koruma amaçlı imar planlarında kentsel tasarımın gerekliliğinin vurgulanmasıdır. Amaç: Bu çalışmanın 
amacı koruma alanlarındaki kültürel varlıkların yerel değerlerini ortaya koyarak özgün değerlerin bozulmadan 
gelecek kuşaklara aktarılmasını ve kent bütünüyle ilişkisini koparmadan koruma kullanma dengesi içinde sür-
dürülmesini sağlayacak ölçütleri araştırmaktır. Kentsel tasarım ve kentsel korumanın ilişkisinin kurulmasında 
ve bu ilişkinin araştırılmasında bir koruma amaçlı imar planının üzerinden değerlendirme yapılması yapılı çev-
renin oluşturduğu mekanın kent planlama ile bağlanmasında kolaylıklar sağlayacaktır. Kapsam: Dünyadaki 
koruma olgusunun gelişimi ve koruma amaçlı imar planlarının süreci incelenmiş olup, sonrasında koruma ve 
koruma amaçlı imar planlarının Türkiye’deki oluşumu ve gelişimi koruma mevzuatındaki değişiklikler vur-
gulanarak irdelenecektir. Bu kapsamda mevcut yasal çerçeve ortaya konularak, koruma amaçlı imar planı ve 
kentsel tasarım ilişkisi baz alınarak, günümüzde koruma ve koruma amaçlı planlarda var olan olumsuzlukların 
çözümüne yönelik gerek yasal, gerekse yönetsel anlamda gerekli öneri düzenlemeler projeyle desteklenerek 
ortaya konulacaktır. Sınırlıklar: Koruma alanları kültürel değeriyle, mevcut bir yerleşim sunmasıyla, özgün 
ve yerel yapısıyla planlama bütününde farklı bir yaklaşım içermelidir. Bir kent planlama çalışmasında ister 
koruma amaçlı imar planı olsun ister nazım imar planı olsun çalışmada en büyük süreyi planlama evresine ka-
dar olan aşama almaktadır. Kısaca araştırmalar ve analizler yapılan çalışmada uzun bir süreç gerektirmektedir. 
Öyleyse tasarım aşamasına gelinmeden en başta plana katkıda bulunabilecek belli kentsel tasarım ölçütlerin 
belirlenmesi ve yapılan analizlerin içinde bu yönde de analizlerin yapılması plan yapımından sonraki aşamayı 
daha da kolaylaştırmaktadır. Yöntem: Yapılan çalışmada yöntem öncelikle kuramsal araştırmalar ve kuramsal 
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çerçevedeki bilgilenmenin koruma amaçlı imar planı ve kentsel tasarım çalışmaları bazında değerlendirilmesi 
temeline dayanmaktadır. Araştırılan kentsel tasarım ölçütleri koruma amaçlı imar planı doğrultusunda kentsel 
koruma planlamasının ölçütleriyle birleştirilerek orta ölçekli ve mikro ölçekli kararların birbirleriyle birleşti-
rilmesi yöntemi kullanılacaktır. Araştırmanın temelini oluşturan kentsel tasarım ölçütlerinin belirlenmesinde 
CABE’nin belirlediği ölçütler esas alınmıştır. Bulgular: Kuramsal çerçevede kentsel tasarım disiplininden 
faydalanılmıştır. Kentsel tasarım ile koruma alanlarının daha iyi değerlendirilebileceği korumaya katılımın 
sağlanabileceği ve iyi tasarlanmış mekanlarla, kuvvetli karar verme ve daha paylaşımcı bir yaklaşım geliş-
tirilebileceği yaklaşımı benimsenmiştir. Kentsel tasarım disiplini çok zengin kurumsal bilgiler içermektedir. 
Eğirdir özelinde yerinde yapılan incelemelerde fotoğraflarla mevcut dokunun anlatılması ve mimari örneklerin 
sunulması ile veri tabanı oluşturulmuştur. Bu bilgiler ışığında koruma amaçlı imar planında verilen karar-
larda, uygulama ve kentsel tasarım boyutlarıyla bütünleşen ölçütlerin sit alanlarını korumada kazandıracağı 
potansiyeller açıklanmaya çalışılmıştır. Sonuç: Çalışma sonucunda Eğirdir ilçesinde yaşayan ve kent merkezi 
içerisinde kamusal alan olarak halkın daha düzgün ve sağlıklı mekan ihtiyacı karşılanması hedeflenmiştir. Bu 
doğrultuda çalışma sonucunda elde edilen bulgular ve değerlendirmeler hem kente ve kent bünyesinde yaşayan 
halka, hem kentin ekonomisine, hem de bu alanda yapılacak çalışmalara katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kentsel Tasarım, Kentsel Koruma, Koruma Amaçlı İmar Planı  
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ID: 28 K: 38

Öz: Giriş: İklim ile bölgenin doğal ve suni tüm yapıları arasında sürekli ve karşılıklı bir etkileşim bulunmakta-
dır. Bu etkileşimin insan yaşamındaki negatif etkilerini en aza indirmek ve hatta bu etkileri bir fırsata çevirme-
nin yolu iklime uyumlu, iklimi iyileştirici oluşumlar gerçekleştirmekten geçmektedir. İnsan yaşamında önemli 
bir yer tutan ve kentle etkileşim içinde bulunan üniversiteler, içinde bulundukları yerleşkelerle beraber yerel 
halk, öğrenci ve çalışan tüm kurum mensuplarına yaşam alanı sağlayan kozmopolit yapılardır. Sahip oldukları 
yurtlar, misafirhaneler, kafe ve restoranlar gibi kapalı alanlar ile beraber rekreasyonel amaçlı açık ve yarı açık 
mekanları bünyesinde barındıran yerleşkeler kullanıcıların yaşam ve etkinlik katsayılarının yükselmesine de 
destek olmaktadır. Ancak bir yerleşkede en önemli olmazsa olmaz ise açık alanların varlığı, özelliği ve nite-
liğidir. Bu alanlardan kullanıcıların maksimum fayda sağlayabilmeleri, tasarıma etken tüm unsurların doğru 
biçimde tespiti ve analizi ile mümkündür. Açık alanlarda yapılacak tasarım çalışmalarında dikkate alınması 
gereken konuların başında iklim gelmektedir. Uygulama projelerinde tasarımcının kurgulanacak mekanlarla 
birlikte kullanılacak yapısal ve bitkisel malzemenin özelliği ve niteliğini belirlerken bölgenin iklim koşulla-
rını dikkate alması gerekmektedir. Yerleşke içinde her kesimden yoğun kullanıcı kitlesi, kapalı mekanlar ile 
beraber açık ve yarı açık mekanları aktif olarak kullanmaktadır. Çalışmada Terzioğlu Yerleşkesi’ndeki rekre-
asyon amaçlı kullanılan açık ve yarı açık mekanların biyoiklimsel konforunun peyzaj tasarım çalışmaları ile 
ne şekilde arttırılabileceği incelenmiştir. Amaç: Bu araştırma Terzioğlu yerleşkesindeki iklim koşullarının 
yaşam konforu üzerindeki etkisinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kapsam: Araştırmanın kapsa-
mını yerleşkede çalışan ve vakit geçiren üniversite mensuplarıyla gerçekleştirilecek çalışmalar oluşturmakta-
dır. Sınırlıklar: Araştırma, kendi alanında pilot bir projedir ve yerleşkede çalışan ve vakit geçiren üniversite 
mensuplarıyla sınırlandırılmıştır. Yöntem: Araştırmada izlenen yöntem: 1) Çalışma alanını ve özelliklerini iyi 
bilen bir meteoroloji mühendisi ve bir peyzaj mimarından oluşan bilirkişi ekibi, yaşam kalitesi üzerine sor-
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gulamaları ve değerlendirmeleri gerçekleştirilmiştir. Bu değerlendirmeler yerinde gözlem ve etüt çalışmaları 
ile beraber farklı iklim koşullarının mekânsal bazda kullanıcıları ne şekilde etkilediğine yönelik sorular içeren 
anket çalışması ile desteklenmiştir. 2) Anket yapılan noktalarda meteorolojik ölçümler gerçekleştirilmiştir. 
Ayrıca, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden elde edilen iklim verileri çalışma alanının topografik yapısına 
göre yeniden örneklenmiştir. 3) Çalışma alanının topografik özellikleri ve arazi kullanımı-örtüsü durumu uzak-
tan algılama yöntemleriyle belirlenmiştir. 4) Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ortamında tüm veriler bir arada 
değerlendirilmiştir. Bulgular:  Genel olarak topografya ve arazi kullanımı-örtüsü yerleşkede iklimi ve buna 
bağlı değişen yaşam konforunu belirleyen parametreler olarak sıralanabilir. Topografik parametrelerden ilki 
eğimdir ve fazla olduğu yerlerde yürümek kolay olamayabilir. Yerleşke değişken eğim özelliklerine sahip bir 
topografyadan oluşmaktadır. Diğer topografik parametre bakıdır. Yerleşkenin bakısı genel olarak batı ve güney 
batı şeklindedir. Bu günün erken saatlerinde özellikle yerleşkenin deniz seviyesine yakın yamaçlarının güneş 
alma oran ve süresinin az olmasına neden olmaktadır. Yükseklik ise son topografik parametredir. Yerleşke ço-
ğunlukla deniz seviyesinden yüksektedir ve deniz seviyesinden daha serin bir havası vardır. Bununla birlikte 
farklı bakı noktaları Boğaz ve Şehir manzarası sağlamaktadır. Arazi kullanımı-örtüsü bölgesel iklim yapısı için 
son derece önemlidir.  Arazinin yeşil alan barındırması ve farklı bitki türlerinin kullanılması iklimin konforu 
azaltıcı seviyesini dengelemekte ve ayrıca yeşil alanlar diğer canlıları da barındırmaktadır. Tüm bunların bir-
leşimi rekreasyonel açıdan konforlu mekanların oluşturulmasını sağlamaktadır. Bu durumda kullanıcı mem-
nuniyetinin yükselmesine yardımcı olmaktadır. Diğer taraftan yapılaşmanın-betonlaşmanın yoğun ve doğaya 
uyumsuz olması tüm canlılara zarar vermektedir. Yapılaşma iklim parametreleri dikkate alınarak yapılmalıdır. 
İnşa edilen yapıların doğaya zarar vermemesi, uzun ömürlü olması ve ahengi bozmaması için iklim ve çevre 
özellikleri dikkate alınmalıdır. Yapılaşmanın olumsuz etkisini minimuma indirmek ve yaşam konforunu azal-
tan iklimsel hareketleri dengelemek için bitkisel tasarım çok önemlidir. Bitkiler sıcaklık, rüzgâr ve yağış gibi 
olaylardan kullanıcıları doğal yollarla koruyabilmektedir. Tüm değerlendirmeler yerleşkede yaşam konforunu 
en çok etkileyen iklim parametrelerinin bölgede yılın büyük bölümünde etkili olan rüzgâr ile beraber değiş-
kenlik gösteren sıcaklık olduğunu göstermiştir. Yükseklikle şiddeti artan rüzgâr ve beraberinde azalan sıcak-
lık ve nem özellikle kışın hissedilen sıcaklığı düşürmektedir. Benzer şekilde güneşlenmenin az olduğu batı 
cepheli alanlarda günün erken saatlerinde hissedilen sıcaklıklar düşüktür. Genel olarak açık alanlarda rüzgâr 
engelleyici bitkilendirme olmaması bir eksikliktir. Diğer bir sorunsa bazı noktalarda yürüme alanlarındaki sert 
zeminlerin ışığı fazla yansıtması ve ıslandığı zaman kaygan olmasıdır. Dolayısıyla insanların daha korunaklı 
olan kapalı alanları, bina ortasındaki boşlukları ve az sayıdaki ağaçlık alanların olduğu mekanları tercih ettiği 
gözlemlenmiştir. Tüm bu bulguları taşıyan öznitelik bilgileri ve oluşturulan veriler CBS ortamında görselleş-
tirilmiştir ve haritalandırılmıştır. Sonuç: Birçok insan için bir yaşam merkezi olan üniversite yerleşkelerinin 
tasarımları ve alansal kullanımları yaşam konforu düşünülerek yapılmalıdır. Bu üniversitenin çekiciliğini de 
arttıracaktır. İklimin arazi kullanımı-örtüsü ile ilişkisi ortadadır. Yapılaşma doğayla uyumlu ve gerektiği kadar 
olmalıdır. Topografya mutlaka dikkate alınmalıdır. Yeşil alanların varlığı iklimi dengelemektedir. ÇOMÜ Ter-
zioğlu Yerleşkesi arazisinde gerçekleştirilen bu çalışmada iklim ve arazi örtüsü-kullanımı arasındaki ilişkiyle 
yaşam konforu arasındaki bağlantının son derece önemli olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biyoiklim, Peyzaj Tasarımı, Yaşam Konforu
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BURSA’DA BULUNAN GELENEKSEL AHŞAP YAPILARIN MALZEME VE TAŞIYICI SİSTEM 
ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Ayşegül SAYDAMER1, M. Bilal BAĞBANCI2

1-2Uludağ Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Bursa / Türkiye

mimayseguls@gmail.com

ID: 29 K: 54

Öz: Giriş: Bursa Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk başkentidir. Bu nedenle Bursa’da erken Osmanlı dönemi 
yapıları mevcut olup bir kısmı hala ayakta; bir kısmı ise deprem, meteorolojik koşullar, savaş, yangın, terk 
edilme vb. nedenlerden ötürü büyük hasar görmüş veya yıkılmıştır. Ahşap yapıların, taş yapılar kadar eski bir 
tarihsel geçmişi olmamasına karşın; hala ayakta durmayı başaran çok eski ahşap yapılar bulunmaktadır. Tarihi 
medeniyetin başlangıcına dek uzanan ahşap, Avrupa’da halen yaygın bir yapı malzemesi olarak kullanılmak-
tadır. Geleneksel malzemeler zaman içinde yerlerini istenen özelliklerde üretilebilen çağdaş yapı malzeme-
lerine bırakmış olsa da üretilen yeni malzemeler zaman içinde birtakım sorunları da beraberinde getirmiştir.
Yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucunda ahşap yapıların tasarımlarında farklı geçme tekniklerinin ve 
duvar kuşaklama sistemlerinin kullanılması, payanda kullanımı, dikme başlığı kullanımı, bileşimlerde metal 
kullanımı, kerpiç kullanımı vb. akılcı sistemler sayesinde günümüze kadar varlığını sürdüren dayanıklı ve 
çevreyle uyumlu yapılar oldukları sonucuna varılmıştır. Periyodik bakımları düzenli olarak yapılmış, korun-
masına özen gösterilmiş ahşap yapıların depreme karşı dayanımlarının, insan ve çevreyle uyumlarının en üst 
düzeyde olduğu görülmüştür. Türkiye’de betonarme yapım tekniğinin ortaya çıkması ve gelişmesiyle ahşap 
taşıyıcı sisteme sahip yapı teknolojisi unutulmaya yüz tutmuştur. Hâlbuki geleneksel ahşap yapım sisteminin 
üstünlükleri ve özellikle deprem performanslarının son derece iyi olması yüzyıllar boyunca sağlam bir şekilde 
ayakta durmasını sağlamıştır. Amaç: Yapılan bu çalışma ile birlikte ahşap yapıların taşıyıcı sistemlerinin ince-
lenerek bu yapım sisteminin olumlu ve olumsuz yanlarının ortaya konulması, ahşap yapım tekniklerinin geliş-
tirilmesi, ahşap taşıyıcı sisteme sahip eski yapıların en iyi şekilde korunup güçlendirilmesi ve yeni yapılacak 
ahşap taşıyıcı sisteme sahip yapıların doğru şekilde tasarlanmasına katkıda bulunmak amaçlamaktadır. Kap-
sam: Yapılan çalışmada Bursa’da bulunan çeşitli ahşap yapılar çatı, cephe, malzeme ve taşıyıcı sistem açısın-
dan incelenmiş ve ahşap yapım sistemlerinin geliştirilmesi açısından çeşitli öneriler getirilmiştir. Sınırlıklar: 
Araştırma detaylı inceleme ve zaman gerektirdiğinden, Bursa ve çevresindeki ilçe ve köylerle sınırlı kalacak 
şekilde hazırlanmıştır. Yöntem: Araştırma kapsamında Bursa ve çevresinde bulunan çeşitli ilçe ve köylerdeki 
mevcut ahşap yapıların plan, kesit ve görünüşlerine ulaşılmış ve bu yapılar detaylı olarak fotoğraflanmıştır. 
Çalışma kapsamında kullanılan yapıların malzeme özellikleri, kat yükseklikleri, pencere açıklıklarının cephe-
ye oranları, yapılarda payanda kullanım yerleri ve açıları, payanda kullanılan duvar alanının tüm kat alanına 
oranı, ana ve ara dikme boyutları, geçilen mesafeler, dikme başlıkları, birbirlerine dik doğrultularda taşıyıcı 
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duvar alanları ve bu alanların taban alanına oranı, kullanılan birleştirme elemanları detaylı olarak incelenmiş-
tir. Bulgular: ABYYHY(Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik) hükümlerine göre ahşap 
yapıların bodrum katları haricinde en fazla iki katlı yapılması gerekirken bu yapıların çoğunluğu üç katlı ola-
rak yapıldığı tespit edilmiştir. ABYYHY hükümlerine göre ahşap yapıların kat yükseklikleri 3m’den fazla ol-
mamalıdır. Ancak incelenen binaların bazı katları 3m’den fazladır. Taşıyıcı duvarların mesnetlenmemiş uzun-
lukları incelenen bazı yapılarda 450cm’yi geçmektedir. Ara ve ana dikmelerin boyutları genellikle standartlara 
uygundur. Geleneksel ahşap yapılarda geçme tekniklerinin uygulanması betonarme ve çelik yapılardaki gibi 
taşıyıcı sistemin birleşim noktalarına monolitik (birlikte çalışma) olma özelliği sağlamıştır. Ana dikmeler üze-
rine yerleştirilen başlıklar betonarmedeki gibi mantar döşeme mantığıyla döşemeden gelen yüklerin kirişlere 
ve oradan da dikmelere transferini sağlıklı hale getirmiştir. Ahşap taşıyıcı sistem kurgusunda payandaların 
kullanımı taşıyıcı sistem rijitliğini arttırmıştır. Çıkması olan yapılarda yapılan gözlemlerde çıkma hattındaki 
duvarlarda herhangi bir dolgu malzemesi kullanılmadığı görülmüştür. Geleneksel yapılarda bağlantı elemanı 
olarak kullanılan mıhların (çivi) prizmatik özellikte olması, ahşabın içine girerek kolayca yerinden çıkmama-
sını ve bu sayede yapıların sağlam olmasını sağladığı gözlenmiştir. Ahşap taşıyıcı sistem arasında kullanılan 
kerpiç malzemenin esnek özellikte olması sebebiyle taşıyıcı sistemi oluşturan ahşaplara depremden dolayı 
yapıda oluşan hareketler zarar vermediği gibi kerpicin esnek özellikleri sayesinde bir nevi deprem izolatörü 
gibi hareketi azalttığı düşünülmektedir.  Cephede çok fazla pencere açılmış olmasına rağmen dikme, kuşak ve 
payandaları düzgün yerleştirilmiş olan yapılarda herhangi bir hasara rastlanmamıştır. Ahşap taşıyıcı sistemli 
bu yapıların çatıları da ahşap olup sorun teşkil etmemektedir. Suya ve neme karşı korunamayan yapılar önemli 
ölçüde su alıp ahşap taşıyıcı sistemde çürümelere neden olmuştur. Yine nem alan ahşap yapılarda mıh çivileri 
de hızlı bir şekilde nem alıp korozyona uğrayarak bağlantı özelliğini yitirmiştir. Duvarlarda ahşap hatılların 
kuşaklama sistemi olarak kullanılmadığı örneklerde deformasyonlara rastlanmış olup benzer deformasyonlara 
ahşap hatılların çürüdüğü örneklerde de rastlanmaktadır. Sonuç: Tasarım ve inşası düzgün olarak yapılmış 
ancak farklı yöresel malzemeler, farklı yapım teknikleri vb. kullanılmış olsa dahi geleneksel ahşap yapıların 
günümüze kadar varlıklarını sürdürmüş olmaları, geleneksel ahşap yapım sisteminin diğer yapım sistemlerine 
olan üstünlüğünü sergilemektedir. Bu yapıların zamanında yapılan bakım ve onarımlarının yapılması gelecek 
kuşaklara en iyi şekilde aktarılabilmelerini sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Geleneksel Ahşap Evler, Taşıyıcı Sistem, Ahşap Yapım Teknikleri, Malzeme Özellikleri

Yazar Notu: Bu çalışma Doç. Dr. M. Bilal BAĞBANCI tarafından danışmanlığı yapılan Uludağ 
Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık  “Fen Bilimleri Enstitüsü”nde yapılmış/yayınlanmış  
AyşegülSAYDAMER’in“Türkiye’deki Geleneksel Ahşap Yapılarda Kullanılan Taşıyıcı Sistemlerin İrdelen-
mesi Ve Bursa Örneği” Konu Başlıklı, Yüksek Lisans Tez çalışmasından türetilmiştir.
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Öz: Giriş: Teknolojinin gelişimiyle toplumların kültürleri, yaşam biçimleri, ihtiyaçları ve beklentileri hızlı bir 
şekilde değişmektedir. Mimarlık da bu gelişimden ve değişimden etkilenmektedir. Günümüzde binalar zaman, 
süreç, kullanıcı ihtiyaçları bağlamında işlevsel/ niceliksel/ mekânsal değişim gereksinimi duymaktadır. Yakın 
bir döneme kadar mimarlıkta kalıcılık, yapıların zamana karşı dayanımı en önemli tasarım ölçütlerinden biriy-
ken, günümüzde yapının değişebilir, dönüştürülebilir olması, dış koşullara ayak uydurabilmesi, hızla değişen 
ihtiyaçlara cevap verebilmesi gün geçtikçe aranan özelliklerden biri halini almıştır. Sabit bir mekan herhangi 
bir fonksiyonu yerine getirebilir ancak farklı ihtiyaçlar karşısında yetersiz kalabilmektedir. Bu nedenle “İş-
levsel Esneklik” kavramı tasarımda güncel bir kavramdır. İşlevsel esneklik kabuk içi (mekânsal birleşim/ 
mekânsal ayrışım), kabuk dışı (mekânsal büyüme) olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda işlevsel esnek-
lik kavramında, doğadaki oluşumlardan etkilenme, simüle etme yaklaşımları olan “Biyomimetik”, tasarımda 
işlevsel esnekliğe olanak sağlamaktadır.  Doğada olanın incelenip uygulanmasında, sadece biçim ya da strük-
tür olarak doğanın esin kaynağı olması yetersiz olacaktır. Aksine düşünce ve anlayış olarak da doğanın referans 
alınması gerekmektedir. Doğadaki oluşumların mekanik çalışma prensiplerinin örnek alınmasında, canlı ya da 
cansız varlıkların durum ya da konumundaki değişikliğini anlatan, eylemsel bir değişimi gösteren “Kinetik” 
kavramı karşımıza çıkmaktadır. Kinetik mimarlıkta amaç, hareketli yapı veya yapı elemanları ile daha esnek, 
uyarlanabilen, adapte olabilen mekanlar tasarlamaktır. Bu çalışmada, biyomimetik oluşumların işlevsel es-
neklik amaçlı mimari tasarımda kullanılabilirliği araştırılmıştır. Bu tür tasarımların getirdiği kazanımların ve 
kısıtların belirlenmesi için, kabuk dışı hareketi içeren doğa esinli bir öneri tasarlanmıştır. Amaç: Bu çalışmada 
amaç, kinetik biyomimetik oluşumların işlevsel esneklik sağlama amacıyla kullanılarak hareketli ve doğa esin-
li bir mimari tasarım önerisi yapmaktır. Tasarlanan öneri, farklı mekânsal gereksinimlere çözüm olarak sabit 
mekanlar yerine, hareketli yapı elemanları ile değişebilen, uyarlanabilen mekanları çözüm olarak sunmaktadır. 
Kapsam: Öneri için bir oditoryum tasarlanması düşünülmüştür. Çalışma kapsamında, biçim değiştiren doğal 
organizma örnekleri ele alınmış ve bunların çalışma prensipleri stilize edilmiştir. İlham için tarama yapılırken, 
rol modeller arasında örümceğin ayaklarının açılma sistemi, eğim ve hacim kurgusu tasarlanan önerinin esin 
kaynağı olmuştur. Örümceğin anatomik yapısı gereği bacaklarındaki açı, daha dengeli ve sağlam basmasını 
sağlamaktadır. Ayrıca mekanik çalışma prensibi olarak ayaklarının açılıp kapanma hareketi, oditoryum tasa-
rımda işlevsel esnekliğe olanak sağlayacaktır. Sistemin hareket mekanizması için kullanılan kinetik sistem ka-
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buk dışı olup; genişler daralır, katlanır ve kayar sistemler seçilmiştir. Bu seçimin nedeni örümceğin ayaklarının 
açılma sisteminin genişler daralır sistemlerle elde edilen hareket yapısına benzemesidir. Tasarlanan strüktürde 
her taşıyıcı bir örümcek ayağı olarak görülmektedir. Bu ayakların hareketi ile çeşitli ihtiyaçlar arasında geçiş 
yapılabilmesi sağlanacaktır. Böylelikle farklı mekanlar elde edilmiş olacaktır.  Sınırlılıklar: Mimarlıkta biyo-
mimetik ve hareket kavramı, fiziksel çevre denetimi, estetik ve görsel değişim, bilgilendirme-etkileşim gibi 
birçok amaçla kullanılabilir olmasına rağmen bu çalışmada esnek işlevlere bağlı tasarım amacıyla kullanılması 
ile sınırlandırılmıştır. Yöntem: Oditoryum tasarımı için rol model olarak seçilen örümceğin mekanik çalışma 
prensibinin, yapı formuna ve strüktür sistemine adaptasyonu yöntem olarak seçilmiştir. Tasarımın getirdiği ka-
zanımlar ve kısıtlar ortaya çıkarılmıştır. Bulgular: Yapılan çalışmada mimari tasarımda, kinetik biyomimetik 
elemanların kullanılmasının işlevsel esnekliğe olanak sağlayacağı ile ilgili veriler elde edilmiştir. Elde edilen 
verilerin ileride yapılacak olan, yeni mekânsal ihtiyaçlara cevap verebilmek için yeri veya şekli değişebilen, 
esnek olma özelliğine sahip fonksiyonel yapıların tasarım aşamasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu 
tür sistemlerin kullanılmasının olumsuz yanı ise, kinetik tasarım için kullanılan mekanik parçaların maliyeti-
nin yüksek olması ve imar yönetmeliklerindeki kısıtlamaların kinetik harekete imkan vermemesidir. Sonuç: 
Sonuç olarak, doğadaki sistemlerin çeşitli donatılarla benzerlerinin üretilmesi ya da taklit edilerek yeni sistem-
lerin geliştirilmesi, işlevsel esneklik sağlaması bakımından önem taşımaktadır. Bir veya birden fazla mekanik 
sisteme sahip, ayrı ya da entegre çalışan mimari elemanlar ile değişebilecek olan ihtiyaçlara çözüm aranırken 
doğanın referans alınmasının mimari tasarımda yeni çalışmalara yol göstereceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: İşlevsel Esneklik, Biyomimesis, Kinetik Mimarlık

Yazar Notu: Bu çalışma Doç. Dr. M. Tayfun YILDIRIM tarafından danışmanlığı yapılan Gazi Üniversitesi, 
Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü ‘’Fen Bilimleri Enstitüsü’’nde çalışmaları sürdürülen 
ve henüz yayınlanmamış Özge ZENTER’in ‘’Mimari Tasarımda Biyomimetik Yaklaşımların İşlevsel Es-
neklik Amaçlı Kullanımı’’ Konu Başlıklı, Yüksek Lisans Tez çalışmasından türetilmiştir. 
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Öz: Giriş: Turizmin başlangıcı tatil turizmi ile değil bilinmeyeni bilme, görülmeyeni görme ve öğrenme içgü-
düsü ile gerçekleşen kültürel geziler ile başlamaktadır. Kültür turizmi, geniş anlamda ziyaretçilerin gittikleri 
yerdeki tarihi ve bir ulusa ait değerleri görmesi ve tatması olayıdır (Öztürk ve Yazıcıoğlu, 2002: 188). Değişen 
yaşam koşulları insanların turizm talebini etkilemektedir. Büyük şehirlerin stresinden ve baskısından yorulan 
insanlar, stres atabilecekleri ve kaliteli zaman geçirerek deşarj olabilecekleri ortamlar aramaktadır. Genellikle 
insanlar hafta sonu 2 günlük tatilde bile yeni destinasyonlar ve rekreasyon alanları arayışı içine girmektedir. 
Bu doğrultuda insanların bu arayışına cevap verebilecek; değişen turizm potansiyeli, tarihi yapısı ve eşsiz 
doğal güzellikleri ile ön plana çıkan ve ulaşılabilirliği kolay olan Bartın ili Amasra ilçesi çalışma alanı olarak 
belirlenmiştir.3000 yıllık tarihi ile birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Amasra İlçesi ziyaretçilerin görebi-
lecekleri muazzam güzellikte birçok tarihi yer ve rekreatif faaliyetler gerçekleştirebilecekleri alanlara sahiptir. 
Fakat bu alanların tanıtımının yetersiz oluşu turistlerin tarihi dokuyu anlayamamasına ve anlayamadığı içinde 
önemsememesine neden olmaktadır. Önemli turistik yerlerin ön plana çıkarılması için çalışmaların olmayışı 
gelen turistlerin dağınık ve rastgele dolaşmasına neden olmaktadır. Kent imgelerinin belirlenip vurgulanama-
yışı ziyaretçilerin kenti tam anlamıyla algılayamamalarına neden olmaktadır. Amaç:  Bu amaçla Amasra’nın 
değerinin artması, kültürel kimliğin ön plana çıkarılması ve turizmin gelişmesine yönelik bir çalışma yapılmış-
tır. Gelen ziyaretçilere tarihi ve kültürel değeri yüksek olan alanları sunabilmek için çalışma alanında yaşayan 
halka yapılan açık uçlu anketlerde turizm açısından görülmesi gereken farklı noktalar ve halkın kent imgesi 
olarak algıladığı alanlar sorgulanmıştır. Yöntem: Bu çalışmada literatür taramalarından Amasra’nın; doğal 
ve kültürel envanterleri çıkarılarak yapılan halk anketlerine göre belirlenen 19 farklı kültürel noktanın bir 
güzergâh ile birleştirilerek estetik değeri yüksek, ulaşılabilir, bir yürüyüş kültür rotası oluşturması hedeflen-
miştir. Bu kültür rotasının yol aksı ile bu aks üzerinde şekillenen sürdürülebilir ve bütüncül peyzajın birlikte 
kullanılmasıyla turizm potansiyelini artırmak amaçlanmıştır. Bu yol aksını oluşturmak için İnsanlara ve doğa-
ya en faydalı yaşam birliklerinin oluşması, kaynakların doğru kullanılması amacıyla geo tasarım kullanılarak, 
Cbs veri tabanlı ArcGis programı yardımıyla 19 farklı noktanın konumsal verileri belirlenerek ve özellikleri 
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işlenerek öneri kültür rotası oluşturulacaktır. Kültür rotasında Bitkisel ve yapısal olmak üzere 2 farklı öneri 
geliştirilecektir. Bu öneriler Sketchup, Lumion ve Phhotoshop programlarıyla görselleştirilerek çeşitli simü-
lasyonlarla gösterilecektir. Yapısal önerilerde mevcut yapıların sağlamlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapı-
lacaktır. Bitkiselde ise Yolun ekolojik ve estetik değerini artırmak adına tarihi dokuyu ön plana çıkaracak ve 
dokuyla uyum içerisinde olan bitkisel tasarım önerileri oluşturulacaktır.  Bu tasarımlar oluşturulurken tarihi 
özelliği bulunan sit alanları ekolojik özelliği açısından canlılara yaşam alanı sunan, değerli bitki örtüsüne sahip 
olan alanlarda ekolojik dengenin korunmasına, yöreye özgü doğal türlerin kullanılmasına, önem verilmiştir. 
Yapılan bu simülasyonlar ile oluşturulan kültür rotası bir harita şekline getirilerek uygun ve estetik kullanımın 
tespit edilmesi için yerel halk ve gerekli kurumlara bu simülasyonlarla ilgili anketler yapılarak normatif değer-
lendirmeler (etkisi az çok) sonucunda gelişim ve değişimi için öneriler getirilecektir. Sonuç: Bu öneriler tu-
rizm açısından önemli olan alanların algılanmasına ve bu alanların peyzajla bütünleştirilerek vurgulanmasına 
yardımcı olacaktır. Bu alanlarda oluşturulan simülasyonlarla vurgu yaratmak alanların turizm potansiyelinin 
gelişmesini olumlu yönde etkileyecektir. Bu sayede alan sıradan bir turistik varış noktası olmaktan çıkıp, bütün 
öğeleri ile en önemli turizm noktalarından biri haline gelecektir. Ülkemizin bu potansiyelini, sürdürülebilirlik 
özelliğini göz ardı etmeden, turizmin hizmetine taşıyabilmek, bilinçli ve bilimsel çalışma ve planlamayı ge-
rekli kılmaktadır.

Anahtar Kelimeler :  Turizm, Kültür Rotası, Peyzaj, Amasra
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(POSTER SUNUM)

Öz: Giriş: Turizmin başlangıcı tatil turizmi ile değil bilinmeyeni bilme, görülmeyeni görme ve öğrenme içgü-
düsü ile gerçekleşen Dünya genelinde değişimin hızlı olduğu kıyı alanları bu alanlar üzerindeki faaliyetlerin 
ve taleplerin sürekli olarak artmakta olduğu sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Zamansal değişimin belirlenmesi, 
geçmişe ait veriler ile güncel verilerin karşılaştırılması ile mümkün olmaktadır. Yüksek çözünürlükteki uydu 
görüntüleri, turizm verileri, nüfus verileri ve alana ait fotoğraflar kıyı alanlarında meydana gelen zamansal 
değişimlerin belirlenmesinde yararlanılabilecek en önemli veri kaynakları arasındadır. Çalışma alanı olan 
Amasra; Karadeniz’e kuzeyinde kıyısı olan Zonguldak, Karabük ve Kastamonu ile komşu olan Bartın İli’nin 
küçük bir ilçesidir. Amasra İlçesinin doğusunda Kurucaşile, kuzeyinde Karadeniz, batısı ve güneyinde Bartın 
Merkez İlçe bulunmaktadır. Çalışma alanının kıyı uzunluğu 7,41 km dir. Bartın iline bağlı bir kıyı yerleşimi 
olan Amasra İlçesi’nde denizi, yeşili ve tarihi yapısıyla turizm sürekli olarak önem kazanmaktadır. Amasra 
tarihi, tarihi açıdan değerlendirildiğinde birçok medeniyete ev sahipliği yapmış eski bir yerleşimdir. Farklı 
toplumlara ev sahipliği yapmasından ötürü sürekli olarak bir değişime maruz kalmış, değişim ve farklılaşma-
lara uğramıştır. Kültürel değişimlerin yanı sıra kıyı alanı olmasından ötürü zorlu doğal etmenlerin etkisiyle de 
değişimler ortaya çıkmıştır. Kapsam: Çalışma kapsamında, farklı tarihli alan fotoğrafları ve uydu görüntüleri 
incelenerek çalışma alanının görsel ve estetik açıdan gelişim ve değişiminin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
Amaç: Bu amaçla, uydu görüntüleri, eski ve yeni tarihli fotoğraflar, 1935 - 2015 tarihleri arasında sayımlarla 
elde edilen nüfus değişim verileri ve Amasra İlçesi’ne ait turizm verilerinin analizi yapılmıştır. Bu çalışma 
ile Amasra’daki son zamanlarda hızlı bir şekilde ortaya çıkan değişimlerin belirlenmesi ve bu değişimlerdeki 
etkili faktörlerin ortaya konulması amaçlanmıştır. Aynı zamanda yapılan anket çalışması ile halkın değişim 
algısı belirlenmeye çalışılmıştır. Buna bağlı olarak Amasra’nın alan kullanım kararları ve planlama çalışma-
larına yönelik değerlendirmeler ve öneriler yapılmıştır. Yöntem: Çalışmanın ana materyalini kıyıya yakın ve 
tarihi öneme sahip turizm potansiyeli yüksek Amasra oluşturmaktadır. Çalışma; Dört aşamadan oluşmaktadır. 
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Birinci aşamada çalışma alanı ve yönteme ilişkin literatür taraması, İkinci aşamada çalışma alanına ilişkin 
doğal, kültürel verilerin temini ve sayısal ortama aktarılması, Üçüncü aşamada anket çalışmasıyla beraber 
alanın görsel ve sayısal verilerinin değerlendirilmesi ve Dördüncü aşamada sonuç, değerlendirme ve öneriler-
den oluşmaktadır. Çalışma alanımızda yaşayan insanların değişimlerden nasıl etkilendiğini hangi değişimlerin 
dikkatlerini çektiğini ve oluşan etkilerden hangilerinin farkında olduklarının saptanabilmesi için arazi çalışma-
ları kapsamında çalışma alanında yaşayanlarla anket çalışmaları yapılmıştır. Anket soruları ile zaman içinde 
ortaya çıkan değişimleri burada yaşayanların nasıl algıladıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Toplam 200 kişiye 
anket uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Katılımcılarda yaş ve meslek sınırlaması yapılmamıştır. Elde edilen 
veriler SPSS 13 programına girilerek analiz edilmiştir.  Anket sonuçları tablo ve grafikler halinde sunulmuştur. 
Çeşitli kurum ve kuruluşlardan temin edilen veriler CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) ortamında sayısallaştırılarak 
bilgisayar ortamına aktarılmış ve gerekli olan verilerin haritaları Google Earth yardımıyla oluşturulmuştur. 
Çalışmada ArcGIS, Autocad, Photoshop, SPSS programları kullanılmıştır. Nüfus ve iklim verileri Meteoroloji 
Genel Müdürlüğünden gerekli izinlerle başvurularak elde edilmiştir. Bu veriler incelenerek değişim grafikleri 
ve tabloları hazırlanmıştır. Elde edilen bu veriler yorumlanarak birbirleri ile ilişkisi ve etkileşimleri belir-
lenmiştir. Sonuç: Bu ilişkiler ve etkileşimler doğrultusunda çalışma alanında gerçekleşen doğal, kültürel ve 
sosyolojik değişimler belirlenerek Amasra’nın gelişimi ve geleceği açısından gerekli olan yararlı fikirler ve 
öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Amasra, Kıyı Peyzajı, Peyzaj Değişimi, Kıyı Alanları

Yazar Notu: Bu çalışma Yrd. Doç. Dr. Ercan GÖKYER tarafından danışmanlığı yapılan Bartın Üniver-
sitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı  “Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yapılmış/yayınlanmış  Türker 
OĞUZTÜRK’ÜN “KIYI ALANLARINDAKİ PEYZAJ DEĞİŞİM DİNAMİKLERİNİN AMASRA ÖRNE-
ĞİNDE İRDELENMESİ” Konu Başlıklı, Yüksek Lisans Tez çalışmasından türetilmiştir.  
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK - ENERJİ ETKİN TASARIM BAĞLAMINDA UZUNGÖL YEREL 
MİMARİSİNİN İRDELENMESİ

Sümeyra EROĞLU1, Saniye KARAMAN ÖZTAŞ2

1-2Gebze Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Kocaeli / Türkiye

eyraer@gmail.com

ID: 56 K: 69

Öz: Giriş: İnsanoğlu endüstri devrimi ile dünya üzerinde kurduğu hakimiyet sonrasında, çevreye verdiği 
zararın farkına varmış, doğanın sınırsız bir kaynak olmadığını idrak ederek dünyanın gelecek nesiller için de 
yaşanabilir olması amacıyla sürdürülebilir yaklaşımlar geliştirmek üzere çalışmalara başlamıştır. 1972 yılında 
Stockholm’de gerçekleşen, Birleşmiş Milletler Kalkınma ve Çevre konferansında sanayi devrimiyle ortaya 
çıkan çevre sorunlarının, ikinci dünya savaşı sonrasında hızlı kentleşme ve nüfus artışı benzeri sebeplerle arta-
rak küresel ölçekte problem olması konuları üzerinden, çevrenin korunması ve geliştirilmesi tartışılarak, sür-
dürülebilirlik kavramına zemin oluşturulmuştur (Şenel, 2010, 16-17). Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 
kararıyla 1983 yılında kurulmuş olan, Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonunun (The World Commission on 
Environment and Development–WCED) 1987 yılında Brutland Raporu olarak geçen ‘Ortak Geleceğimiz’ ra-
porunda, sürdürülebilir kalkınma “günümüz ihtiyaçlarının, gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılama olanak-
larından fedakarlık yapılmaksızın, karşılanabilmesi süreci” olarak ifade edilmiştir (Gönel, 2002, 72). Sürdürü-
lebilir yaklaşımda, doğal kaynakların sınırlılığının bilinciyle, enerji kullanımında tasarruf önemli kalemlerden 
biri haline gelmiştir. Dünyadaki toplam enerji tüketiminin yaklaşık %40’ı, oluşum enerjisi olarak yapım ve 
yıkım aşamalarında, kullanım enerjisi olarak ise yaşam sürecinde, binalar tarafından tüketilmektedir (Dixit, 
Fernandez-Solis, Lavy, Culp, 2010, 1). Bu sebeple yapı sektöründe enerji tasarrufu veya yenilenebilir enerji 
kullanımı, mimari tasarım aşamasından, yapı uygulama ve kullanım ve yapı sonrası aşamalara kadar en önemli 
etkenlerden biri haline gelmiş ve enerji etkin tasarım stratejileri ortaya atılmıştır. Tüm bu gelişmeler haricinde 
geleneksel yani yerel yapılara bakıldığında, bu yapıların kendi coğrafyası içinde, yaşam süreleri boyunca, 
çevre, yapı ve yaşam için sürdürülebilir oldukları görülmektedir. Buradan yola çıkarak, yerel mimarilerin sür-
dürülebilirlik bağlamında enerji etkinliklerini değerlendirmenin, günümüz enerji-tasarım çalışmalarına katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir. Enerji kriterinin yapı tasarım aşamasında ele alınması, hem oluşum hem de 
kullanım enerjisi bakımından enerji etkin yapı elde etmeyi sağlayarak, binaların enerji tüketiminin bütüncül 
olarak azaltılmasını sağlayacaktır. Amaç: Yerel mimari, insanlığın barınma ihtiyacını karşılamak için kendi-
lerine yapı oluşturmaya veya inşa etmeye başladığı zamandan günümüze kadar uzanan binlerce yıllık kültür 
ve bilgi birikimini içinde barındıran, hem kullanıcının fiziksel ve sosyal ihtiyaçlarına cevap vererek yüksek 
konfor düzeyi yakalamış hem de yerel malzeme kullanımı ve doğaya ve insana saygı anlayışını barındıran 
tasarım yaklaşımıyla, toplum ve doğa için sürdürülebilir bir yaşamı sağlayabilmiş mimaridir (Eroğlu, 2017,1). 
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Bu araştırma, binlerce yıllık bilgi birikimiyle evrilerek başarılı bir tasarıma ulaşmış olan ve çevreye saygı kav-
ramıyla sürdürülebilir bir yaşam kalitesi sunduğu düşünülen yerel mimarilerin, enerji etkin yapı tasarımı açı-
sından değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yerel mimarilerin değerlendirilmesi sonucu, elde edilen 
bulguların günümüz mimari tasarım süreçleri için de yeni alternatifler üretilmesinde kullanılabileceği öngö-
rülmüştür. Kapsam ve Sınırlılıklar:  Çalışmada sürdürülebilirlik ile gündeme gelen enerji etkin yapı tasarımı 
üzerinden değerlendirmesi hedeflenen yerel mimari örneği olarak, ülkemiz Trabzon ili Çaykara ilçesinde yer 
alan günümüzde turistik bir değere dönüşen Uzungöl yerleşimi ve konutu ele alınacaktır. Yöntem: Araştırma 
kapsamında taranan sürdürülebilir yaklaşım ve enerji etkin bina tasarımı stratejileri üzerinden değerlendir-
me yapılarak, bir tablo oluşturulmuştur. Temel olarak, Araştırmada Binalarda Enerji Verimliğinin Artırılması 
Projesi kapsamında hazırlanan, enerji etkin binalara ulaşma yolunda temel tasarım prensipleri kılavuzu ve 
Çelebi’nin (Çelebi, 2003, 205-216) ve Zinzade’nin (Zinzade, 2010, 30) sürdürülebilir mimarlık stratejilerinden 
yararlanılarak oluşturulan bu tablo ile Uzungöl yerleşkesi ve konutunun sürdürülebilirlik bağlamında enerji 
etkinliği değerlendirilmiştir. Bulgular: Uzungöl konutu tasarımı, sürdürülebilirlik bağlamında incelendiğinde, 
eğimli arazide yerleşimi ve yönelimi, kullanıcının yaşam tarzını ve soğuk iklim koşullarını göz önünde bu-
lunduran kompakt-işlevsel yapı tasarımı, hayat mekanını çevreleyen özelleşmiş işlevlere sahip mabeyin oda, 
depo, odunluk, ambar (2 adet), kurutmalık, iç hayat ve dış hayat gibi özelleşmiş mekanlarıyla, yere ait verilerin 
kullanıldığı bir yapı olan Uzungöl evinin, ahşap ve taş gibi yeniden kullanılabilir yerel malzeme kullanımı, 
belli bir mantık çerçevesinde karkas, çatma, göz dolma, ahşap yığma, yığma taş sistemleri bir arada kullana-
rak, yapının sökülüp malzemelerin tekrar kullanılabilme potansiyeline sahip olması, mevsime göre değişerek 
yalıtıma destek sağlayan mekan kullanımı, aydınlatma penceresi, aşhane perdesi, kurutmalık gibi özel aydın-
latma ve havalandırma çözümleri ile hem oluşum enerjisi hem de kullanım enerjisi bağlamında enerji etkin bir 
tasarıma sahip olduğu gözlemlenmiştir. Sonuç: Araştırma sonucunda, yerel mimarilerde, tasarım aşamasında 
sürdürülebilir yaklaşımların, hem fiziksel hem de sosyal çevre için birlikte yani bütüncül olarak ele alınma-
sının, enerji etkin bir yapıya ulaşmakta etkili olduğu görülmüştür. Tasarımda yerin yani coğrafyanın sahip 
olduğu özelliklerin bütüncül olarak değerlendirilmesi gerektiğini öngören bu yaklaşımla enerji etkin tasarım 
için genel tasarım kararlarından yapı detaylarına kadar değişik ölçeklerde orjinal çözümlerin ortaya çıktığı 
gözlemlenmiştir. Tasarım süreçleri ve yere özgü çözümleriyle yerel mimarilerin incelenmesi, güncel tasarım 
süreçleri için, sürdürülebilir- enerji etkin tasarım yaklaşımlarına farklı bakış açıları sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Mimari Tasarım, Sürdürülebilirlik, Enerji Etkin Bina Tasarımı, Yerel Mimari, Yerel Veri, 
Uzungöl
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LEED SERTİFİKA SİSTEMİNİN OTEL ODASI MEKANLARINA ETKİLERİ:  
BAYLO SUİTES ÖRNEĞİ 

Gökçen ALTUNTAŞ1, Banu APAYDIN2

1-2Okan Üniversitesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü, İstanbul / Türkiye
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ID: 55 K: 72

Öz: Giriş: Hayatımızda doğal kaynaklar çok önemli bir yere sahiptir. Sonsuz olmayan bu doğal kaynakların 
bilinçsizce kullanılması ve küresel ısınma gibi ekolojik problemlerin dünyadaki olumsuz etkilerini azaltmaya 
yönelik yapılan çalışmalarla birlikte sürdürülebilirlik kavramı oluşmuştur. Küresel ölçekte kabul gören sür-
dürülebilirlik kavramı, hızla gelişen ve değişen dünyada doğal kaynakların korunması ve gelecek nesillere 
aktarılması için çevreye önemli etkileri olan yapıların, yeşil binalar olarak tasarlanması olgusunu gündeme 
getirmiştir. Bu bağlamda, yeşil binaların uygulamasının yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla; binaların çev-
re dostu özelliklerinin belgelendirilmesi ile sürdürülebilirliğini bir takım standartlar çerçevesinde onaylayan, 
yeşil bina değerlendirme sistemleri ortaya çıkmıştır. Yeşil bina değerlendirme sistemlerinin Türkiye’de ve 
Dünya’da yer alan sürdürülebilir yaklaşıma göre tasarlanmış en iyi örneklerini görebileceğimiz oteller bu ça-
lışmanın konusunu oluşturmaktadır. Türkiye’de birçok çalışmaya konu olmuş sertifikalı otellerin yanı sıra otel 
olarak yeniden işlevlendirilmiş bir yapı ile ilgili bir çalışma olmadığı belirlenmiştir. Yeşil binalardan biri olan 
19.yüzyılın sonunda inşa edilmiş ve Türkiye’nin ilk LEED (Gümüş) Sertifikasına sahip renovasyon projesi 
olan, kültür varlığı olarak tescilli ikinci derecede tarihi eser Baylo Suites binası örnek olarak seçilmiştir. Ye-
niden işlevlendirilen tarihi binanın ilişkili olduğu restorasyon kavramının tanımı, gereksinimleri, restorasyon 
teknikleri ve bu tekniklerden biri olan renovasyon konusu bilimsel olarak irdelenmiştir. Aynı zamanda Serti-
fika sistemlerinden; Breeam (İngiltere), Leed (Amerika), GreenStar (Avustralya), Casbee (Japonya), SBtool 
(Kanada), DGNB (Almanya) kısaca bahsedilerek; LEED Sertifika Sistemi, LEED Değerlendirme Kriterleri 
ve LEED Sertifikasyon Süreci ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Bugünün ihtiyaçları göz önüne alınarak yapılan 
ve sürdürülebilir mimari tasarım örneği olan Baylo Suites’in Leed Sertifikası’nın alınabilmesi için iç mekânla 
ilgili maddelerin özellikleri ve Leed Sertifikasyon puanlama sistemindeki yedi ana başlık detaylı olarak ele 
alınmıştır. Türkiye’de ve Dünya’da yer alan sürdürülebilir yaklaşıma göre tasarlanmış, sertifikalı otellerin 
Leed puan sistemi detaylı olarak aktarılmış, Leed’in sunmuş olduğu kriterler doğrultusunda renove edilmiş 
otel işlevli tarihi bina ile örnek olarak seçilen sertifikalı oteller arasındaki farklar ortaya konulmuştur. Amaç: 
Renovasyonu yeşil bina özelliklerine göre yapılan binada; sanayileşme, nüfus artışı ve teknoloji gibi etkenlerin 
sonucunda günümüz koşullarına uygun ve doğal çevreye saygılı yapılar bırakabilmek için yaşamımıza giren 
sürdürülebilirlik kavramının, yapının iç mekân tasarımına etkisi incelenmiştir. Aynı zamanda ekolojik sorunlar 
neticesinde sürdürülebilirlik kavramı ile birlikte çevreye önemli etkisi olan, renove edilmiş tarihi yeşil binanın 
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Leed Değerlendirme Sisteminin otel odası mekanlarına uygulama ve tasarım kapsamında etkilerinin ince-
lenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Kapsam: Araştırmanın kapsamında Türkiye ve Dünya’da Leed Sertifikası 
almış ve renove edilmiş otel örnekleri incelenmiştir. Türkiye’nin Leed Sertifikasına sahip ilk tarihi bina reno-
vasyon projesi hakkında tanıtıcı bilgiler verilmiş ve Leed sürdürülebilir bina sertifikalandırma sisteminin otel 
odalarına etkisi incelenmiştir. Sınırlıklar: Renovasyonu yeşil bina özelliklerine göre yapılan tarihi binanın; 
Leed Sertifikasının sunmuş olduğu kriterler doğrultusunda incelenerek, Leed Sertifikası almış diğer oteller 
arasındaki farklar ortaya konulmuştur. Yöntem: Çalışma kapsamında örnek alınan otelin, bağlı olduğu firma-
nın isminin kullanılmasına ve otel odalarının fotoğraflarının çekilmesine izin verilmiştir. Tarihi binanın Leed 
Sertifikası almasında proje danışmanlığı yapan kişiler ile görüşülmüş, sonrasında otelde inceleme yapılmıştır. 
Leed Sertifikasyon sürecinde rol alanlar ve sorumlulukları ile ilgili literatür araştırması yapılmış konuyla ilgili 
yazılmış kitap, makale, tez gibi kaynaklar taranmıştır. Bulgular: Sertifika sisteminin sunmuş olduğu kriterler 
doğrultusunda; renovasyonu yeşil bina özelliklerine göre yapılan otel işlevli tarihi binanın diğer örnek olarak 
seçilen Leed Sertifikası almış oteller arasındaki farklar ortaya konulmuştur. Sonuç: Otel işlevinin tarihi bina-
nın restorasyonuna etkileri açıklanmıştır. Otel olarak işlevlendirilmiş tarihi yapıya örnek olarak seçilmiş Baylo 
Suites’in tarihi, konumu anlatılmış, restorasyon projesi incelenerek konuyla ilgili kişilerle yapılan röportaj-
lardan edinilen bilgilerle restorasyon süreçleri aktarılmıştır. Tarihi binanın iç mekân tasarımları incelenmiştir. 
Ayrıca Türkiye ve Dünya’daki Leed Sertifikalı Otellerin sertifika aldığı yıllar, puanlar, konumu ve kriterleri 
bazında değerlendirilmiştir. Örnek olarak seçilen oteller Leed Sertifikası Değerlendirme Kriterleri açısından 
karşılaştırma yapılarak incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Otel, Leed Sertifika Sistemi, Renovasyon, Sürdürülebilir Tasarım
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SÜRDÜRÜLEBİLİR TASARIM: ELEKTRİKLİ SU ISITICISI İÇİN BİR YAŞAM DÖNGÜSÜ 
ANALİZİ

Sümeyra Betül TAYFUR 

Namık Kemal Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı 
Bölümü, Tekirdağ / Türkiye

sbtayfur@nku.edu.tr

ID: 54 K: 59

Öz: Giriş: Sürdürülebilirlik ve ekolojik tasarım son zamanlarda sıkça tartışılan ve önemine vurgu yapılan 
konuların başında gelmektedir. Ürünlerle ilişkili muhtemel ekolojik etkilere karşı giderek artan farkındalık ne-
deniyle, bu etkileri anlamak ve çözmek için yöntem geliştirme konusunda yükselen bir ilgi bulunmaktadır. Bu 
amaçla kullanılan yöntemlerden biri de yaşam döngüsü analizidir (life cycle assessment). Yaşam döngüsü ana-
lizi, bir ürünün ya da bir hizmetin ömrünün tamamını – bir başka deyişle beşikten mezara-  kapsayarak, ürünün 
ham maddelerinin temininden başlayıp üretimi, nakliyesi, tüketimi ve nihayetinde ıskartaya çıkarılması ya da 
geri dönüştürülmesini içeren sürecin çevre üzerindeki sonuçlarını ve muhtemel etkilerini değerlendiren bir 
tekniktir. ISO (EN ISO 14040, 2006) standartlarına göre yaşam döngüsü analizi 4 ana fazdan oluşmaktadır. 
Bunlar sırasıyla; 1) analizin amaç ve kapsamının belirlenmesi 2) envanter analizi 3) etki değerlendirmesi ve 
4) sonuçların yorumlanması ve iyileştirilme önerilerinin sunulmasıdır. Su ısıtıcısı en çok kullanılan küçük 
ev aletlerinden biridir. Çevre, Gıda ve Kırsal İşler Müdürlüğü’ne (Department for Environment, Food and 
Rural Affairs) göre, İngiltere’deki hane halklarının % 97’sinde su ısıtıcısı mevcuttur. Buna ek olarak, ETS 
(Energy Saving Trust) raporları, insanların % 95’inin her gün su ısıtıcısını kullandığını göstermiştir. Ayrıca, 
hane halklarının dörtte üçünün ihtiyaç duyduklarından daha fazla su kaynattığını ve aşırı doldurma maliye-
tinin yılda 68 milyon sterline mal olduğunu ortaya koymuştur. Tüm bu nedenlerden dolayı su ısıtıcısı yaşam 
döngüsü analizi için mükemmel bir örnek ve doğurduğu ekolojik etkiler dolayısıyla önem teşkil etmektedir. 
Amaç: Bu araştırmanın amacı, çevre ve sürdürülebilirlik açısından kritik konuları ortaya koymak için uygun 
araçlar kullanarak bir ürünün yaşam döngüsü analizi için anlayış geliştirmek ve ürünün ekolojik ve sosyal sür-
dürülebilirliğini sağlayacak iyileştirmeler için belirli ekolojik tasarım stratejileri geliştirmektir. Kapsam: Bu 
çalışmada, İngiltere’de Russell Hobbs markası ile imal edilen ve dağıtılan 13355 numaralı su ısıtıcısı modeli 
yaşam döngüsü analizi için seçilmiştir. Yaşam döngüsü değerlendirmesinin bir parçası olarak seçilen ürünün 
imalatında, taşınmasında, kullanım fazında ve enerji tüketiminde açığa çıkan etkileri analiz edilmiştir. Ürünün 
geri dönüşüm aşaması analiz dışında tutulmuştur. Kullanım aşaması için, ürünün ortalama günlük kullanım 
miktarı, elektrikli küçük ev aletleri için biçilen ortalama ömür ve kaynatmaya ihtiyaç duyulan minimum su 
miktarı dikkate alınmıştır. Ancak suyun kendisi analizlere dâhil edilmemiştir. Sınırlıklar: Çalışma İngilte-
re’deki ortalama hane halkı sayısı ve ürünü kullanım alışkanlıkları ile sınırlandırılmıştır. Ürünün kullanıldığı 
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yer Londra ile kısıtlanmıştır. Yöntem: Bu bağlamda, bu çalışmada mevcut su ısıtıcısı için ürünün ekolojik 
etkilerinin önceliklerini belirlemek ve çevresel açıdan iyileştirilmiş yeniden tasarım önerileri için olasılıkları 
saptamak amacıyla, yaşam döngüsü analizi iki farklı yazılım kullanılarak (Simapro ve Ces Eco Audit tool) ger-
çekleştirilmiştir. Bu iki analiz aracı güçlü ve zayıf yönleri açısından karşılaştırılmıştır. Yaşam döngü analizinin 
başlıca aşaması olan envanter analizine ağırlık verilerek ürün mümkün olan en küçük parçalarına ayrılmıştır. 
Her bir parça için kullanılan malzeme çeşidi tespit edilmiş ve hassas tartı ile ağırlıkları ölçülerek envanteri 
oluşturulmuştur. Ürün kullanım hesaplamaları İngiltere özelinde, ortalama kullanıcıların günlük su ısıtıcısı 
kullanım sıklığı, minimum ısıtılması gereken su miktarı ve ürünün ortalama kullanım ömrü dikkate alınarak 
yapılmıştır. Ürünün nakliye hesaplamaları için markanın üretim tesislerinin bulunduğu Failsworth başlangıç 
noktası ve Londra nihai varış noktası olarak kabul edilmiştir. Bulgular: Su ısıtıcısının kullanım aşaması, ürün 
ömrü boyunca hem enerji tüketimi hem de CO2 emisyonu için % 90’ın üzerinde bir etkiye sahiptir. Yüksek 
enerji kullanımı ihtiyacı nedeniyle kullanım fazının fosil yakıt kategorisi üzerinde en büyük etkiye sahip ol-
duğu görülmüştür. Materyal fazı, enerji tüketimi ve Co2 ayak izi için ikinci en yüksek etkiye sahiptir.  Ayrıca, 
ısıtma elemanı, elektrik telleri ve ana gövdenin diğer ürün parçalarından daha fazla etkiye sahip üç bileşen 
olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar, kullanım fazı, elektrik tüketimi ve bu özellikli bileşenler üzerinde iyileştirme 
ihtiyaçlarını göstermiştir. Sonuç: En çok etkiye sahip etmenleri 2 farklı yaşam döngüsü analiz taraması yapa-
rak belirledikten sonra, toplumsal ihtiyaçları ve kullanıcı davranışlarını göz önüne alarak ekolojik tasarım iyi-
leştirmeleri için çeşitli stratejiler geliştirilmiştir. Ekolojik tasarım fikirleri üretirken bu amaca yardımcı olarak 
geliştirilmiş araç setleri (design with intent toolkit, eco design boards) kullanılmıştır. Tüm bu fikirler, avantaj 
ve dezavantajları yönünden tartışılarak uygun olanlar benimsenmiş ve bu doğrultuda yeni bir su ısıtıcısı tasa-
rım önerisi getirilmiştir. Bulgular göz önüne alınarak önerilen değişimler başlıca şu şekildedir: 1) Mevcut su 
ısıtıcısının maksimum su kapasitesini düşürmek 2) nichrome ısıtma elemanı yerine, kalın polimer film ısıtma 
elemanı kullanmak 3) gereğinden fazla su doldurma alışkanlığını önlemek için su ısıtıcısının formunda çeşitli 
düzenlemeler yapmak ve 4) geri dönüştürülmüş materyal kullanmak. Yeni tasarım önerisi CAD programları 
ile üç boyutlu ortamda görselleştirilmiş ve yeni tasarımın envanteri oluşturularak SimaPro ile yaşam döngüsü 
analizi tekrarlanmıştır. Bunun akabinde, mevcut ürünün analizi ve yeni tasarımın analizi karşılaştırılarak bek-
lenen iyileşmeler gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler:  Yaşam Döngüsü Analizi, Sürdürülebilirlik, Ekolojik Tasarım, Ürün Tasarımı 



64

BİÇİM GRAMERİ İLE OLUŞTURULAN MEKANLARDA  SAYISAL TASARIMIN YARATICILIK 
SÜRECİNE ETKİSİ  

Sura KILIÇ

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü İç Mimarlık Bölümü,  
İstanbul / Türkiye

suramimarlik@gmail.com

ID: 53 K: 370

Bildiri Sayısal tasarımın yaratıcılık sürecine etkisine yönelik konuları kapsayan çalışmalar üzerine odaklan-
maktadır. Bildiride ele alınan sayısal sistematik araçlarının yaratıcılık sürecinde tasarımcıları geliştirme sevi-
yesi sorgulanmaktadır. Biçim yaratma sürecinde sayısal sistematik araçların rolü özgün tasarımların geliştirme 
seviyesi üzerine çalışmamız odaklanmaktadır.

Öz: Giriş: Bu bildiride Sayısal tasarımın yaratıcılık sürecine etkisine yönelik konuları kapsayan çalışmalar 
incelenmiştir. Biçim grameri temelde basit modüllerin bir araya gelerek, çoğaltılarak, belirli bir dili, anlamı 
karşılayan şeklin bütünsel ifadesidir. Bu modüller birbiriyle köşelerinden bağlanabildiği gibi belirli bir oran-
da şaşırtılarak organize edilebilmektedir, asıl olan bir dil yaratmaktır. Tasarım sürecinde de her tasarımcının 
oluşturduğu bir dil kuralı vardır. Gramer sözcüğü teknik anlamda ilk defa Chomsky tarafından kullanılmış-
tır. Chomksy’e göre üretken bir gramer teorik bir gramerdir. Gramer tanımına bağlı olarak Stiny Tarafından 
geliştirilen biçim gramerlerinin temelini “ şekiller ve alt şekil ilişkileri” oluşturmaktadır. Standart biçim gra-
merleri; şekil ve bunlar arasındaki mekânsal ilişkilere dayalı komposizyonları üretmek için formal bir me-
kanizma sunan üretim sistemleri olarak tanımlanmaktadır. Tasarım süreci, çözülmesi gereken bir problem 
olarak tanımlanabilir. Tasarım çözüm üretmek olarak ele alındığı zaman, problem ve zaman arasındaki ilişkiye 
dikkat etmemiz gerekmektedir. Zamanla çevreye bakış açımız değişmiş buna paralel olarak tasarıma yakla-
şım açımız da değişmiştir. Problemlerin değişmesi ve daha karmaşık olması ile birlikte mevcut olan formal 
sistemler üzerine yeni düzenler geliştirilmiştir. Ancak yaratıcılık özünde hayal kurmak, çevremize bilinçli 
bakış ve yeniden yorumlama gibi temel kavramlara bağlı olarak gelişen bir olgu olduğu değişmemiştir. Nasıl 
tanımlanırsa tanımlansın sonuç, bir keşfetme eylemidir. Ancak günümüzde keşfedilen ürün ya da yapı kısa 
ömürlüdür. Çağımızda bir keşfin uzun ömürlü olabilmesi için kendini yenileyebilen, yenilenirken de biçim 
değiştirebilen, üreyebilen sistemlerin varlığından söz edilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda tasarımın özgün 
kurgusunun sürekliliği onun her üründe çeşitlenebilmesine bağlıdır. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte kulla-
nıcının beklentisi ve tatmin düzeyi değişmiş ve yeni arayışlara girmiştir. Bu süreç tasarımda yaratım krizine 
neden olmuş, tasarım yaklaşımında daha geçerli sistemlerin araştırılmasına yol açmıştır. Bu kriz ve sorunlar 
doğrultusunda yeni yöntemler geliştirilmiş ve tasarım yaklaşımına yeni çalışma parametreleri geliştirmesine 
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neden olmuştur. Bu yöntemler var olan sınırlı biçimlerin çeşitlenerek değişiminden oluşan doğal sistemlerin 
izlendiği araçlardan oluşmaktadır. Bu kullanılan sistemler Parametrik tasarım, Sayısal tasarım, Hesaplamalı 
tasarım adıyla literatürde kullanılmaktadır. Sayısal Tasarım; Parametreler ve organizasyonların yalın düzenle-
mesini hayata geçirmesi yoluyla hem kavramsal hem de biçimsel karmaşık kompozisyonların düzenlenmesine 
izin veren üretken yenilikçi tasarım sistematiğidir. Doğada var olan bitki ve hayvan canlılarının gelişim sü-
recindeki parametrelerinin gözlem yoluyla belirlenerek bir algoritma oluşturmak için; biyoloji, mühendislik, 
matematik, mimarlık ve iç mimarlık gibi birçok disiplin bir arada projeler üzerinde çalışmakta ve bu çalışmalar 
geliştirilerek yeni ürünler ortaya çıkarılmaktadır. Bu yol haritasında kullanılan sistematikler, yaratıcılık süre-
cinde biçim yaratma sorunun aksine, çözümler ve hiç düşünülmemiş yapı ürünü olarak çeşitlenebilen dokular 
oluşturmaktadır. Birim modüllerden karmaşık örüntü düzenlemelerine doğru izlenen kurgulama ve  tasarımın 
çok girdili değişkenlerine göre değerlendirme yapılarak yeni biçimler ortaya çıkarmaktadır. Tasarım problem-
leri bir çok girdiyi bir arada bulunduran, disiplinler arası çalışılması gereken karmaşık yapılardır. Bu tür kar-
maşık yapılanmalar için sayısal tasarım,  kolay çözüm üreten ve düzenli optimizasyon yöntemi belirleyebilen 
sistematiklerdir. Geleneksel yöntemlerle tasarımcı geometrinin tasarım bilgileri ve kişisel yetenekleri ile sınırlı 
kalmaktadır. Ancak Parametrik modelleme araçlarının yaratıcılıkları için önemli potansiyeller taşıdıkları ve 
olumlu yönde etkilediği incelenen çalışmalarda gözlemlenmiştir. Bundan dolayı bir çok tasarımcı tarafından 
sayısal tasarım sistematiği izlenen yöntem haline gelmiştir. Tasarım Doğası gereği değişken bir yapıya sahip 
olduğu için bir tasarımı ifade eden şekiller statik değildir, daima dönüşümlere, değişimlere açıktır. Şekiller 
Biçimleniş sürecinde tasarım dönüşümünün aktif bileşenleridir. Amaç: Bu araştırma biçim grameri ile oluş-
turulan mekanlarda özgün yaratıcılığın keşfedilmesinde sayısal düşünme araçları olarak kullanılan sistema-
tiklerin etkinliğini yaratıcılık süreci üzerinde sorgulamaktır. Araştırma problemi: Biçim yaratma sürecinde 
kullanılan bu sistematikler, tasarımcıyı algoritmik düzenlemenin belirlediği yönde düşünmeye zorlaması yapı-
lan çalışmalarda incelenmektedir. Mimaride yaşanan yaratım krizlerine karşı, sayısal sistematik araçların rolü 
ve etkin kullanımı ile özgün tasarımların geliştirme seviyesi üzerine çalışmamız odaklanmaktadır. Kapsam: 
Düşünce sistematikleri genel bir yaklaşım olarak tanımlanmaktadır. En küçük birimden en büyük yapıya kadar 
uygulanabilmektedir. Sayısal Tasarım da bir düşünce sistematiğidir, bundan dolayı yapı kabuğundan mobilya 
donatısına kadar her ürün ölçeğinde kullanılabilmektedir. Sınırlılıklar: Bu nedenle çalışmanın kapsamı son 10 
yıl içerisinde yapılan çalışmalar yönünden sınırlandırılmıştır. Yöntem: Çalışma örnek olay üzerinde analizler 
doğrultusunda geliştirilecektir. Örnek olaylar sayısal tasarım alanında yapılan çalışmalar, disiplinler arası ka-
bul görmüş tasarımcılardan seçilen örnek tasarımlardan oluşacaktır. Bunlar; 

•	 2007 yılında Achim Menges tarafından çalışılmış Lounge Landscape (donatı)

•	 2010 yılında London’da Meds Workshop tarafından çalışılmış Floral Pavilion (Pavilion)

•	 2012 yılında, Dosu Studio Architecture tarafından çalışılmış BLOOM; Making building Skins Responsive 
with Thermal Smart Materials (dış kabuk örtüsü)

•	 2013 yılında, United State’de Lun Architecture tarafından çalışılmış University of lowa scholl of Music: 
Suspended theatrocoustic system (mekan-yüzey)
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•	 2013 yılında stuttgart’ta Institute for computational design and the institute of building and structural de-
sign tarafından çalışılmış bir araştırma pavilyonu

•	 2016 yılında Berlin’de Achim Menges tarafından çalışılmış Humboldt Laboratory.

Bulgular:Yapılan proje incelemelerine ve araştırma makalelerine göre, geçmişte yapılan tasarım çalışmala-
rından farklı olarak biyomimetik yaklaşım ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşım; doğayı yalnızca biçim olarak değil, 
aynı zamanda oluşum süreci evresini de model ve fikir kaynağı olarak ele aldığı görülebilmektedir. Doğada var 
olan ve kendini organize edebilen karmaşık yapıların, sistemlerinin gözlemlenerek, alt birimlerine indirgene-
rek bu birimlerin bir araya gelme prensiplerinin incelenip tasarıma aktarılmaktadır.  Bu Kurgu, tüm birimleri 
ile bütüncül bir sistem gibi çalışan yapıların üretilebilmesinde yol gösterici bir harita oluşturmaktadır. Günü-
müzde bu çalışma alanıyla ilgilenen tasarımcılar ve kendi tasarım yaklaşımını oluşturmuş birçok tasarımcı 
vardır. Sayısal tasarım sürecinde doğal seleksiyon mantığı ile üreme ve biçim geliştirme esas alınması şartıyla 
belirlenen kısıtlar dahilinde yeni biçimler üretilebilir. Geleneksel tasarım yöntemleri, öğrenme eylemiyle des-
teklenen bilinçli bir süreç yürütürken, sayısal tasarım raslantısal ve bilinçsiz doğası ile geleneksel yöntemden 
farklılaşmaktadır. Bu yaklaşımından dolayı yenilikçi biçim gramerleri üretmesine olanak sağlamaktadır. Sa-
yısal tasarım ile elde ettiğimiz çözüm ve geliştirilen yeni yöntemler tasarım uygulamaları üzerinde yaygınlaş-
maktadır. Sonuç: Sayısal tasarım sürecinde oluşturulan biçim grameri, kısır döngünün bağlarını çözerek yeni 
yapılanmalar oluşturmaktadır. Bu süreçte  sadece doğada varolan fraktal geometri ve kaos teoremine dayanan 
algoritma yaratmak bizim kendimizi tekrar etmemizi ve sınırlı kalmamızı sağlamaktadır. Şimdiye kadar yapıl-
mış ve çalışılmış olan sayısal tasarım, Biyomimikri, Biyomimesis gibi çalışmalar üzerinden yeni yaratıcılık sü-
reci stratejisi üretilmesi, canlı yapılarının en küçük biriminin gelişim sürecindeki oluşturduğu yapılanmadaki 
her bir süreci zamansal olarak birimler ile inceleyerek bunların sayısallaştırılması, genel büyüme evresindeki 
aşamalarında biçime ulaşmak kendiliğinden gelişen bir durum oluşturmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda sayı-
sal tasarım ile modeli parametreleştirmek temsil esnekliği ve tasarım karmaşıklığı konularındaki sınırlılıkları 
görülmüştür. Bu nedenle sayısal tasarımın potansiyel ve eksiklikleri konusunda eleştirel bir farkındalık oluş-
turmak yaratıcılık sürecinde verimli olarak kullanabilmeleri açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Sayısal Tasarım, Hesaplamalı Tasarım, Üretken Sistemler, Biçim Grameri, Yaratıcılık, 
Yaratıcılık Süreçleri
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SU TOPLAMA VE ARITMA İSTASYONU YAPISININ BİYOMİMETİK YAKLAŞIM İLE  
ÜRETİM SÜRECİ

Dilan ÖZKAN

Batman Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Batman / Türkiye

dilanozka@gmail.com

ID: 52 K: 47

Öz: Bildiri kapsamında ağır yağmurda ya da sel sırasında fazla suyun toplanıp, atılmasını sağlayan bir istas-
yon yapısının fiziksel olarak nasıl çalışabileceği araştırılmıştır. İstasyon tasarlanırken, yapısal çözümlemelere 
ulaşmak amacıyla balon balığı derisinin morfolojisinden esinlenilmiş ve evrimsel yaklaşımlar kullanılmıştır. 
Önerilen istasyon dünyadaki olası su basması koşulları için mevcut altyapıya destek oluşturabilecek nite-
liktedir. Görselleri üretilen istasyonun kapasitesi ve boyutlandırmaları New York’da bulunan Coney Island 
adasındaki olası su baskınlarına yetebilecek oranlara göre hesaplanmıştır. Giriş: Doğadaki canlıların derileri 
incelendiğinde derinin ısıl düzenleme, koruma, atik oluşturma, su geçirmeme, kendi kendini temizleyebilme, 
kamuflaj yapabilme, iletişim sağlama, su toplama, ışık geçirme ve enerji tüketimini azaltma gibi pek çok farklı 
işlevinin olabileceği görülmüştür. Canlıların ciltleri, değişen çevrenin gereksinimlerine uyum sağlayabilmek 
için morfogenetik değişimler sonucunda şekillenmiştir. Ayni durum binalarda da yapı elemanlarında sağla-
ması istenen performans gereklilikleri belirlenip, belirlenen kriterlere göre tasarım yapıldığında görülebilir. 
Bu çalışma kapsamında su emerek zaman içinde şişebilen bir yapıyı çevreleyen çeperin nasıl olması gerektiği 
sorusunun cevabi aranmıştır. Stabil olmayan ve genişleyebilen bir dış çeperin karşılaması gereken kriter belir-
lendikten sonra bu çeperin prototipinin üretilmeye çalışılmıştır. Amaç: Bu çalışma kapsamında doğayı birebir 
taklit etmek yerine, doğadaki bir canlının spesifik bir parçasının hangi ihtiyaca yanıt vermek için şekillendiğini 
anlayıp, bu süreci tasarıma aktararak istenilen performansın elde edilmesi amaçlanmıştır. Kapsam: Öncelikle 
tasarlanan istasyonun üretim prensibi için örnek alınan balon balığının (Diadon Holocanthus) taksonomik 
özellikleri incelenmiştir. Balığın deri örüntüsünün deşifresi yapılmış, nasıl biçimlendiği anlaşılmış, biçimleniş 
kuralları belirlenmiş ve belgelenmiştir. Ardından, biçimleniş prensipleri çıkartılan dokunun örüntüsü istenilen 
geometri üzerine atanmaya çalışılmıştır. Son olarak ise belirlenen kurallar doğrultusunda çeper dokusunun 
prototipi fiziksel olarak üretilmiştir. Sınırlılıklar: Tasarımda evrimsel ve biyomimetik yaklaşımlar kullanı-
lacaksa, ele alınan organizmanın morfolojisi ve nasıl bulunduğu formu aldığının araştırması bazı durumlarda 
mimar-tasarımcı için anlaması ve ulaşılması güç hale gelebilmektedir. Bu nedenle başka disiplinlerle ortak 
bir çalışma yürütülmesi çalışmanın verimini arttıracak ve üretim sürecini kısaltacaktır. Yöntem: Balon balı-
ğın sönük ve şişik haldeki dermiş tabakasının mikroskobik fotoğrafı üzerinden yapılan çizimler ile dokuların 
matematiksel oranlarını deşifre edilip yarık tipleri belirlenir. Yarık oranları belirlendikten sonra örüntü Grass-
hopper kodu üzerinden komponent olarak tanımlanır. Son olarak da komponentler panelize hale getirilmiş 
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yüzeylere atanarak genişleyebilen çeperin sahip olması gerek desenin üretilmesi sağlanır. Bulgular: Yapı çe-
peri üretilirken balon balığı gibi çift katmanlı olarak üretilmesi gerekmektedir. Bu katmanların fiziksel olarak 
üretilmesi için dokunun negatifi kalıp olarak kullanılır. İki seferde kalıpların üzerine dökülen malzemeler 
kuruyup çıkartıldıktan sonra üst üste bindirilerek üretim tamamlanmış olur. Sonuç: Analizin ardından yeniden 
üretme sürecinde form, bilgisayar programları sayesinde tüm parametreleri ve kuralları belirlenerek en yüksek 
performansı gösterecek şekilde yeniden üretilmiştir. “Morfogenetik Tasarım” ya da “Dijital Morfogenez” ola-
rak mimarlık literatürüne giren uygulamalar, yapıların bu çerçevede maksimum performansa ulaşabilmesini 
hedefleyen araştırmaların yapıldığı alanı tanımlar. Bu üretimin amacı, doğanın kendi içerisindeki süregiden 
düzeninin örnek alınarak tasarım problemine doğadakine benzer yanıtlar aramak ve bu sayede bulunduğu 
ortama duyarlı, tüm bileşenleriyle canlı bir sistem davranışı gösteren yapıların ve makro ölçekte şehirlerin 
tasarımını gerçekleştirmektir”1

Anahtar Kelimeler: Biyomimetik, Biyolojik Örüntü Deşifresi, Şişebilen Çeper, Parametrik Üretim

Yazar Notu: Bu çalışma Jason Vigneri-Beane, Jonas Coersmeier tarafından danışmanlığı yapılan, Pratt 
Institute, MS Arch programında yapılmış Dilan ÖZKAN ın “Decentralized Water Infrastructure” konu 
başlıklı,yüksek lisans çalışmasından türetilmiştir.

1  Özcan, N., Orhun, D., (2014) Mimarlıkta Morfogenetik Tasarım ve Öncü Örnekler, Mimarlık 376.
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Öz: Giriş: Kent merkezinde kentsel dönüşümün gündemine giren ve yıkılma tehlikesi geçiren konut alanları 
genellikle kent belleğindeki yeri ve temsil değeri aracılığı ile tartışma konusu olmaktadır. Bu tartışma alan-
ların geleceklerine dair çözüm üretme açısından yetersiz bir tartışmadır. Bu tür alanlar incelendiğinde yapım 
koşulları, kentsel değişimlere verdikleri tepkiler ve güncel durumları ile kentsel, tarihsel, ekonomik ve sosyal 
boyutları bakımından özgün birer belge niteliği taşırlar. Zamanla kent merkezinde çöküntü alanı haline ge-
len konut alanlarına gelecek temin edebilmek için, alanların yapım koşulları ve değişim süreçleri dönemsel 
ve mekânsal koşullar ile bir bütün olarak incelenmeli ve buna bağlı olarak üretilen sürdürülebilir dönüşüm 
senaryoları ile alanlar tekrar kent yaşantısına katılmalıdır. Devlet memurlarının konut ihtiyacını karşılamak 
amacıyla 1944-1946 yılları arasında Paul Bonatz tarafından tasarlanan Saraçoğlu Mahallesi, Ankara kent mer-
kezinde, değişen kentin talepleri karşısında yetersiz kalarak çöküntü alanı haline gelmiş alanlardan biridir. 
Saraçoğlu Mahallesinin bugün riskli alan olarak değerlendirmesini hazırlayan faktörler, tasarım/inşa yılları 
ve değişim yıllarının incelenmesi ile mümkün olacaktır. Bu bildiri Saraçoğlu Mahallesi’ni yapıldığı dönemin 
sosyo-ekonomik koşulları, Ankara kentinin planlanma süreci ve alanın mimari ve kentsel tasarım özellikleri 
ile birlikte inceleyecektir. Amaç: Bu araştırmanın amacı, Saraçoğlu Mahallesinin, Ankara kent merkezindeki 
çöküntü konut alanı haline gelme nedenlerinin tasarım ve inşa yıllarındaki izleri tespit etmektir. Kapsam: Bu 
araştırma Saraçoğlu Mahallesinin tasarım ve inşa yıllarını, Ankara kent planlamasının ilk pratikleri, döneminin 
sosyo-ekonomik ve politik yaklaşımları ve mahallenin kentsel ve mimari tasarım değerleri ile birlikte incele-
yecektir. Araştırmanın Problemi: Saraçoğlu Mahallesi’nin, Ankara kent merkezindeki çöküntü konut alanı 
haline gelme nedenlerinin tasarım ve inşa yıllarındaki izleri tespit etmek mümkün müdür? Sınırlıklar: Araş-
tırma Saraçoğlu Mahallesi örneği ve bu örneğin inşa edildiği döneme ait koşullar ile sınırlıdır. 1950’li yıllar 
ve sonrasında değişen yaklaşımlar ve bu yaklaşımların Saraçoğlu Mahallesi’ne olan etkileri kapsam dışıdır. 
Yöntem: Bu çalışmada alan tasarım kriterleri, dönem koşulları ve kentsel planlamadaki yeri olmak üzere üç 
kolda incelenmiştir. Bu yöntem sayesinde alan, dönemin siyasi ve sosyolojik bağlamları ile ve Ankara kentsel 
oluşumunun dinamikleri ile zamansal ve mekânsal olarak bir bütün olarak ele alınmıştır. Bulgular: Saraçoğlu 
Mahallesi, İkinci Ulusal Mimarlık dönemine ait, akım özelliklerinin vücut bulmuş örneklerinden biridir. Alan, 
dönemin özgün siyasi, ekonomik ve toplumsal koşullarına bağlı olarak, dönemin hakim olan mimarlık ide-
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olojisi doğrultusunda tasarlanmıştır. Cumhuriyetin kuruluş yıllarının sonlarında tasarlanan alan, Ankara’nın 
kentsel planlama sürecinde gündeme gelen önemli konut alanlarından biridir. Erken cumhuriyet Ankara’sı-
nın önemli sorunlarından biri olan hızlı nüfus artışı ve buna bağlı konut sorununa çözüm bulmak amacıyla 
gerçekleşen uygulamalardan biridir. Sonuç: Dönemin milliyetçi eğilimleri ile şekillenen İkinci Milli Mimari 
akımını temsil eden bir tasarıma sahip olan Saraçoğlu Mahallesi’nin inşa edilme süreci, Ankara kentsel me-
kanının planlanması ve dönem koşullarının mimariye yansımasına dair bir örnek teşkil etmektedir. Araştırma 
sonucunda mahallenin, kentsel tasarımın bir parçası olarak ele alındığı anlaşılmaktadır. Dönemin sorunları ve 
yönelimleri kent planlamasında olduğu kadar alanın planlanması ve tasarımında da önemli bir yer edinmiştir. 
Bina tasarımları henüz yeni yapıldığı dönemde bile mekânsal kullanım anlamında yeterli bulunmamakta ve 
biçimci bir yaklaşım ile tasarlandığına dair eleştirilmektedir. Alanı bugün kullanılmaz kılan nedenler tasarım 
ve inşa süreci incelendiğinde çeşitli ipuçları ile karşımıza çıkmaktadır. Konut planları modern konutta aranan 
özellikleri barındırmamaktadır. Ankara kent merkezi yoğun göç ve konut problemi nedeniyle değişim baskısı-
nı henüz o günlerde bile hissetmektedir. İdeolojik yönelimler mimarinin şekillenmesinde önemli bir rol oyna-
makta ve her değişen ideolojik yaklaşımla birlikte mimari üslup da değişmektedir. Tespit edilen bu sonuçlar, 
1950 sonrası Ankara kentinin geçireceği değişimlerin ipuçlarını vermekte ve Saraçoğlu Mahallesi’nin değişen 
kent merkezi karşısında yaşayacağı baskıların, tasarım ve inşa sürecine dair, nedenlerini ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Saraçoğlu Mahallesi, Kentsel Konut Alanları, Ankara Kentsel Gelişimi

Yazar Notu: Bu çalışma Yrd. Doç. Dr. Aktan ACAR tarafından danışmanlığı yapılan TOBB Ekonomi ve Tek-
noloji Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık “Fen Bilimleri Enstitüsü“nde 
henüz yayınlanmamış olan  Havva Nur BAŞAĞAÇ’ın “Analysis of the Transformation Process of  Sara-
coğlu Neighborhood in Paralel with Ankara’s Development and Evaluation of the Future of the Area / Sa-
raçoğlu Mahallesi’nin Dönüşüm Sürecinin Ankara’nın Gelişimi ile Paralel Olarak İncelenmesi ve Alanın 
Geleceğinin Değerlendirilmesi” Konu Başlıklı, Yüksek Lisans Tez çalışmasından türetilmiştir. 
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Öz: Giriş: Günümüz mimarlık ortamında çok farklı yaklaşımlar dünya üzerinde hızla yayılırken, bizler ta-
sarımın neresindeyiz ya da   mimari tasarıma eğitimci olarak nasıl bakıyoruz sorusu en temel sorularımızdan 
biri olarak var olmaktadır.  Çok   farklı görüş ve yaklaşımlar  tasarımda  belli zamanlara damgasını vur-
muş,  bu durum tasarım tarihinde  net bir şekilde ortaya konabilmiştir. İlk dönem tasarım teorisyenleri, -Hall 
(1962), Asimow (1962), Alexander (1964), Archer (1965), Jones (1970) Broadbent (1973) - Gordon (1961), 
Osborn(1963)- 1960 lı yıllar boyunca matematik temelli  tasarım teorilerini savunurken, aynı teorisyenler on 
yıl sonra kendi kendilerine tasarımın matematik modellerle olamayacağı savı ile 1970 li yıllarda çok farklı  
yöntemleri,  doğrudan insan odaklı bir tasarım sürecini savunur hale gelmişlerdir.. Bu süreç zarfında tasarım 
tarihi ironik bir biçimde doğru ile yanlış arasında gidip gelerek biçimlenmiştir. Sonraki yıllar benzer bir bi-
çimde, tasarımda beynimizin okunup gerçekten anlaşılabileceği savunularak “glass box” metod önerilirken 
hemen karşısında beynimizin içinde ne olacağını bilemeyeceğimiz savunularak “black box” teori egemen 
olmuştur.  Bauhaus sonrasında tasarımın arkasındaki büyük “Gestalt” inancıyla gelişen tüm tasarım eğitimleri 
2008de bunun da bir yanılsama olduğu, Bauhaus’la Gestalt’ın herhangi bir ilişkileri olmadığı gerçeği karşısın-
da kendilerini yeni bir yol ayrımında bulmuşlardır. İnandığınız güvendiğiniz dayandığınız -ki neolibaralizm’in 
belkide en altı çizilmesi gereken özelliği kendisini bu köktenci tavırla ortaya koyabilmesidir- her şeyin yok 
olması ya da başka bir değişle tasarımın sayısal değerlere oturtulma geleneği salt tek gücü kabul etme/ettirme 
potansiyelini eğitime daha özelde de tasarım eğitimine kadar indirgemektedir. Köktenci olan herşey gibi bu 
durumda en baştan, bireysel ayrılıkları yok kabul etmektedir. Foucault,  “kelimeler ve şeyler” kitabında özel-
likle  insana ilişkin tüm algıların bilgilerin, ani değişimlerin ürünü olduğuna dikkat çeker. Altı çizilen durum, 
bilginin, algının mutlaklığı, yani bir kerede algılanamayacağı, sonsuza dek aynı kalamayacağını  anlatan  en 
iyi örneklerden biri olarak kabul edilebilir. Mimarlık ve tasarım tarihinde gerçek, temsil ve algı üzerine ba-
kışımızla ilgili birçok kırılma noktası bulunabilir.  Oluşum süreçlerinde   aydınlanmayı yaşayanların kendi-
lerini nerde gördükleri, olaylara dışarıdan bakan bir gözlemcimi yoksa katılımcımı oldukları sorusu gündemi 
belirlemiştir.    Bu durum doğrudan Platon’un Mağara Analojisinde zincirlerinden kurtulan insan, veya onun 
çağdaş yansıması olarak Matrix’teki “Neo” karakteri ile ilişkilendirilebilir. Platondan bugüne birçok düşünür 
ve takipçisi bizlere birbirinin zıddı durumlar önermişlerdir. Amaçlar, araçlar ve ahlak arasında yaşanan savaş-
lardan sağ çıkmayı başaran “birey” için, evrensel ve kalıcı olan tek şey “sorgulamak” tır. F. Gattari de 1989 
yılında yeni bir oluşumun ancak etik ve estetik köktenciliğe dönerek başarılabileceğine, yeni paradigmalar 
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yaratabilmemiz içinde, bilimsel referans ve metaforlardan acilen kurtulmamız gerektiğine dikkat çekmiştir.  
Sonuç: Günümüze kadar hızla değişen tasarım yaklaşımlarının etkisiyle bu kaygan  ortamda,  ilgi alanları 
çerçevesinde biriktirilenleri “mimarlık eğitimi” kapsamında kullanabilmek önemli görünmektedir. Ekonomik 
alt yapı ile politik üst yapı arasında varlığını sürdürmeye çalışan mimarlık, var olduğu günden bugüne   hızla 
değişen tasarım yaklaşımlarının etkisiyle sürdürülmüştür. Bu kaygan ortamda, ilgi alanları çerçevesinde bi-
riktirilenleri “mimarlık” kapsamında kullanabilmek önemli görünmektedir. Bugün yapılan pek çok çalışmaya 
karşın mimarlık tasarım stüdyoları mevcut durum ve konumunu korumaya kararlı görünmektedir. İlgi alanları 
çerçevesinde biriktirilenleri kullanabilmek önemli görünmektedir. Tarihsel süreçte uğradığı dönüşümü ve bu-
günkü farklı yaklaşımları düşünürsek, değişen bağlamlar, bilimsel- kültürel alt yapılar, dönüşen politik üst yapı 
ile mimarlık anlayışlarının tasarım stüdyolarında belirleyici aktör olarak tasarım derslerindeki rolü, bu etkinin 
tasarım stüdyolarına  yansıtılması gerektiği , bu çalışmanın amacı olarak kabul edilebilir. Beklide asıl sorun 
yaptıklarımızdan   mimariyi derinleştirmeye ilişkin ne öğrendiğimizdir. 

Anahtar Kelimeler: Mimarlık Eğitimi, Mimarlık Politika İlişkisi, Temel Tasarım Eğitimi
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Öz: Giriş: Algoritma belirli bir problemi çözmek için bir formül ya da adımlanmış kurallar setidir. Bir al-
goritma kesin kurallar seti, bir başlangıç ve bitiş noktasından oluşmaktadır. Algoritmik yaklaşım; karışık bir 
problemin, küçük birimlere bölünmesi, her bölümün yaptığı basit işlemlerin ortaya konması ve birimlerin bü-
tün içindeki yerlerinin belirlenmesi olarak tanımlanabilir. Sistem yaklaşımından esinlenerek girdiler, süreçler, 
çıktılar, geri besleme ve -tüm bunları içeren- ortam, yaklaşımıyla zenginleştirilebilir ve sıralı işlemlerden kar-
şılıklı etkileşimli işlemlere doğru evrimleşebilir. Algoritmik düşüncenin mimari tasarımda kullanımı gelişim 
halindedir. Genellikle parametrik girdilerin evrimleştiği çeşitlemeli tasarım biçimleri olarak tanımlanabilir. 
Çevremizdeki varlıkları, nesneleri, süreçleri ve bunların döngüsel olabilen etkileşimlerini sembollerle ve algo-
ritmalarla modellemenin sağladığı kolaylıklar ve olanaklar Mimarlığın yanı sıra bilim ve mühendisliğin birçok 
alanında gittikçe artan bir ivmeyle kullanılmaktadır. Bu şekilde, başta belirlenen basit kurallar ve değişkenler 
ile karmaşık görünen bir sistemin oluşumu ve gelişimi açıklanabilmekte, yeni bilgi ya da çözümler üretilebil-
mektedir. Disiplinleri ayıran keskin sınırlar bulanıklaşarak birbirine geçmekte ve hesaplamalı düşüncenin kul-
lanımı artmaktadır Hesaplamalı düşünce ve tasarım teknikleriyle yapay ve doğal çevreyi modellemek ve yeni 
bilgiler elde edebilmek kolaylaşmaktadır. Böylelikle yeni bir bilimsel düşünme biçimine dönüşen hesaplamalı 
teori, matematik, fizik ve biyoloji gibi temel bilimlerdeki öğrenme ve düşünme biçimlerinde etkili bir rol oy-
namaya başlamıştır. Hesaplamalı düşünce yaklaşımı mimarlığın farklı disiplinlerle etkileşimli birlikteliğini ve 
iletişimini kuvvetlendirmektedir. Böylece açık ya da gizli varsayımların sınırlarını aşabilen, performansa önem 
veren, adapte olma, kendisini yeniden düzenleme ve çeşitlendirme özelliklerine sahip bir mimari yaklaşıma 
doğru yol almak kolaylaşmaktadır. Tasarım sürecinin işleyişi sırasında çok sayıda kararın aynı anda birbiri 
ile iletişim halinde alınmasını gerekmektedir. Bu süreç kendini organize eden bir karmaşık sistem olarak de-
ğerlendirilebilir. Kompleks sistemler girdileri ve çıktılarının açıkça belirlenemez oluşuyla tasarım kavramına 
benzetilebilir. Yapay zekânın amacı şimdilik insanlarda gözlemlenen davranışlarının ve sezgisel yeteneklerinin 
bilgisayar üzerinde benzetimidir Optimizasyon; bir problemde belirli koşullar altında mümkün olan alterna-
tifler içinden en iyisini seçmek olarak tanımlanabilir. Optimizasyon problemi model, amaç fonksiyon(lar), 
ve sınırlamalardan oluşmaktadır. Meta-Sezgisel algoritmalar herhangi bir amacı gerçekleştirmek veya hedefe 
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varmak için görünen seçenekler arasından etkili olanlara yönelmek için kullanılmaktadırlar. Meta-Sezgisel 
yaklaşımın amacı: tüm arama uzayı yerine, amaç fonksiyonu en iyileşeceği umulan alanları taramaktır. Me-
ta-Sezgisel algoritmalar iki temel parçadan oluşmaktadırlar. Birinci parça yerel optimuma hızla ulaşmaktan, 
ikicisi ise çözüm uzayında yeni sıçramalar yapmaktan sorumludur. Eğer çözüm uzayı global optimum için 
işaretler taşıyorsa global optimuma ulaşılabilir. Optimum çözüme yönelik patikalar belirlenemiyorsa, yerel op-
timumlardan en iyisi çözüm olarak belirir. Meta-Sezgisel algoritmalar belirli bir iterasyon sayacına ulaşılınca, 
belirli bir süre dolunca, yakınsama yavaşlayınca veya daha iyi bir sonuç üretilemeyince sonlanabilirler, makul 
bir süre içerisinde en iyi çözüme yakın çözümler üretebilirler. Amaç: Bu bildiri optimizasyon problemine 
indirgenebilen mimarı tasarım süreçlerinde kullanılabilecek yapay zeka tabanlı Meta-Sezgisel algoritmaların 
incelenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Kapsam: Çalışmada doğa esinli algoritmalar ve evrimsel algoritmalar 
değerlendirilmektedir. Sürekli gelişim halinde olan algoritmalar arasından Genetik algoritma, Parçacık Sürü 
Algoritması ve Tavlama Benzeşimi Algoritması seçilmiştir. Algoritmaların arkalarındaki temel mantık, çalış-
ma mekanizması ve olanakları değerlendirilmektedir. Bulgular: Meta-Sezgisel algoritmalar global optimuma 
ulaşma garantisi vermez ve lokal optimumlardan birinde takılıp kalabilirler. Buna rağmen çözüm uzayının çok 
geniş olduğu problemlerde makul bir süre içerinde yeteri kadar iyi sonuçlar üretebilirler. Sonuç:  Problemin 
tarifi, arama uzayının komşuluk yapısının tasarımı ve olurlu çözümlerin elde ediliş yoğunluğu, çoğunlukla 
kullanılan algoritmalardan daha önemli hale gelebilir Benzer gibi görünen problemde farklı algoritmalar daha 
iyi sonuç üretebilirler veya daha hızlı yakınsama gösterebilirler. Problemin modellenmesinde aşırı optimizas-
yon sarmalından uzakta kalınması, yeteri kadar basit ve kararlı yapıların seçilmesi önerilir. Yapay zekâ tabanlı 
Meta-Sezgisel algoritmalar, çözümün çeşitlendirilerek araştırılması ve ilk bakışta görünmeyen örüntüler ve 
patikalar üzerinden sıra dışı çözümlerin belirmesine katkı sağlayabilirler.

Anahtar Kelimeler: Tasarım, Optimizasyon, Yapay Zekâ, Meta-Sezgisel Algoritmalar 
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Öz: Giriş: Kimlik, insanları ve diğer varlıkları niteleyen, onları tanımamızı ve diğerlerinden ayırt etmemizi 
sağlayan en büyük yol gösterici araçtır. Mimari kimlik ise, mimari yapının hangi amaç ve işlev için yapıldı-
ğını, hangi dönemdeki mimari üsluba ait olduğunu veya mimarın oluşturduğu sanatçı kimliğini barındırıp 
barındırmadığını bizlere ifade eden kavramdır. Mimari kimliğin oluşumu için bazı koşulların sürekliliğinin 
olması gereklidir. Bu koşulları Gürsel; kültürel miras ve gelenekler, toplumun ihtiyaçlarının niteliği ve ka-
rakteri, coğrafya, topoğrafya, iklim ve doğadan meydana gelen faktörler, teknolojik gelişim, değişen şartla-
ra uyabilme yeteneği olarak belirtmiştir (Gürsel,1993: 39-40). Bu bildiri çalışmasında ise kimliği oluşturan 
etmenler; tarihsel, sosyo-kültürel, çevresel ve işlevsel olmak üzere dört başlık altında incelenmiştir. Müze 
yapıları, toplumların kültürel kimliklerini en iyi yansıtan yapılar arasındadır. Gerek geçmişte yaşamış olan 
toplulukların koleksiyonlarını sergileyen nitelikte olsun, gerek de geçici sergileri topluma sunan nitelikte olsun 
toplumun geçmişteki bir dönemini veya şimdiki döneminin kültürel yapısını ve kimliğini gözler önüne seren 
yapılardır. Ayrıca müze yapıları, toplumla beraber beslenen, toplumu eğiten ve yönlendiren yapılardır. Kent 
içindeki konumları ve duruşlarıyla da kente yön veren ve tanımlayan bir yapı olma özelliğine sahiptir. Müze 
yapılarında tasarımına yön veren kriterleri sıralayacak olursak; kentin sosyo-kültürel, ekonomik, politik özel-
likleri, coğrafik ve topoğrafik özellikleri ve yapım teknolojisi; müze yapısının yapıldığı dönemdeki mimari 
akımlar ve mimaride meydana gelen değişimler; müze yapısının ihtiyaç programı yerel, ulusal ve evrensel 
gereksinmeler denilebilir. Görüldüğü gibi bu kriterlerin bazıları kimliği oluşturan etmenlerle örtüşmektedir. 
İstanbul’daki müze yapıları incelendiğinde görülmüştür ki, İstanbul’da seksene yakın müze yapısının bulun-
masına rağmen bunlardan sadece beş-altı tanesi müze olarak tasarlanmış, uygulanmış ve inşa edilmiş yapılar-
dır. Türkiye’de ilk olarak müze binası olarak tasarlanmış ve uygulanmış müze yapısı bugün İstanbul Arkeo-
loji Müzeleri adı altında, üçlü müze kompleksinin içinde bulunan ve klasik bina olarak adlandırılan İstanbul 
Arkeoloji Müzesi’dir. İstanbul Arkeoloji Müzesi, aynı zamanda dünyada müze olarak tasarlanan ilk on müze 
yapısı arasında yer almaktadır. İstanbul Arkeoloji Müzesi ile aynı dönemlerde müze olarak tasarlanan müze 
yapıları incelenmiş ve Avrupa’daki iki örnek üzerinde durulmuştur. Bunlardan birisi İngiltere’nin ilk kamusal 
müzesi ve dünyanın ilk üniversite müzesi olan, Oxford Üniversitesi’nin içinde bulunan Ashmolean Müzesi’dir. 
Diğeri ise Almanya’nın başkenti Berlin’de Müzeler Adasında bulunan Neues Müzesi’dir. Amaç: İstanbul Ar-
keoloji Müzesi’nin mimari kimliği oluşturan etmenler; tarihsel, sosyo-kültürel, çevresel ve işlevsel bağlamda 
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değerlendirmesi amaçlanmıştır. Kapsam: İstanbul Arkeoloji Müzesi, Ashmolean Müzesi ve Neues Müzesi in-
celenerek karşılaştırılmıştır.  Sınırlılıklar: Müze olarak tasarlanan ve aynı dönemde inşa edilen müze yapıları 
seçilerek sınırlandırılmıştır. Yöntem: Mimari kimliği oluşturan etmenler çerçevesinde, çalışılan müze yapıları 
hakkında literatür taramalarının yapılması ve bu yapıların karşılaştırılması bildirinin yöntemini oluşturmak-
tadır.  Bulgular: 19. yüzyıla kadar müze yapılarını, saray-villa müzeleri oluşturmaktadır. 19. yüzyıla gelin-
diğinde ise müze yapıları tapınak-anıt müzelerine geçiş başlamıştır. Avrupa’da 19. yüzyılda kurulan birçok 
müze yapısında Roma Panteon’un ve Antik Yunan mimarisinin özelliklerini görülmektedir. Dönemde yapılan 
müze yapılarındaki bu üslup değişikliği İstanbul’da tasarlanacak olan arkeoloji müzesini de etkilemiştir. So-
nuç: Anıtsal ve karakteristik mimari eserler, bulunduğu çevreyi etkileyen ve kent kimliğinin de şekillenmesini 
sağlayan faktörlerdendir. Örneğin; İstanbul’un silueti hayal edildiğinde büyük ihtimalle gözümüzün önüne 
İstanbul Boğazı, cami ve minareler gelmektedir. Bu karakteristik yapılar, gözümüzde canlanan kent siluetini 
etkilese de, önemli mimari eserler ve bu eserlerin mimari kimlikleri de kent algısını ve orada yaşayan toplumu 
etkilemektedir. Mimarinin “biçimci” kimliğine sahip olan İstanbul Arkeoloji Müzesi, dönemin müze yapıla-
rında etkili olan neoklasik mimarinin özelliklerini taşımaktadır. İstanbul Arkeoloji Müzesi, konum itibariyle ve 
mecazen Topkapı Sarayı’nın arkasında kalmış olsa da dönemin kimliğini bizler için gözler önüne seren önemli 
yapılardan birisidir. Hak ettiği ilgiyi yeterince göremeyen İstanbul Arkeoloji Müzesi sessizce restorasyonunun 
tamamlanıp ziyaretçilerinin gelmesini beklemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kimlik, Mimari Kimlik, Müze, İstanbul Arkeoloji Müzesi

Yazar Notu: Bu çalışma Doç. Dr. Yasemen Say ÖZER danışmanlığında Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilim-
leri Enstitüsü, Mimarlık Anabilimdalı, Mimari Tasarım programında yapılmakta olan Özlem YARIMAY’ın 
“İSTANBUL’DA MÜZE OLARAK TASARLANAN YAPILARIN MİMARİ KİMLİK BAĞLAMINDA İR-
DELENMESİ” Konu Başlıklı, Yüksek Lisans Tez çalışmasından üretilmiştir.
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TÜRKİYE’DE EKOLOJİK TASARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÜZERİNE BİR İNCELEME

Mehmet Onur SENEM1

Peyzaj Yüksek Mimarı, İstanbul / Türkiye

mehmetonursenem@gmail.com

ID: 45 K: 66

Öz: Giriş: Sürdürülebilirlik, ekosistemler, ekosistemlerin ve habitatların geleceği, ekolojik mimarlık, jeo-
bilgi mimarlığı gibi kavramlar güncel mimarlık ortamında tartışılmaktadır. Dünya’daki gelişmeler ve tasarım 
ürünleri daha dijital, kontrol edilebilir, ölçülebilir bir hale gelmiştir. Bu bağlamda ölçülebilen, katı modeller 
üzerinde yönetilebilen, enerji kullanımları ve kazanımları hesaplanabilen örnekler ile ülkemizdeki yayın ve 
mimarlık üretimlerinin karşılaştırılması yapılmıştır. Karşılaştırılan örneklerin bulundurdukları jeolojik-eko-
lojik-biyolojik bilgi; sübjektif kavramlar ve barındırdıkları modeller üzerinden ortaya konularak tasarım ve 
uygulama sonrası tespit edilebilen modeller üzerinden karşılaştırmalar yapılmıştır. Coğrafi bilgi kullanımı, 
ekosistem ile ilişkileri, biyolojik çeşitliliğe katkıları, jeolojiden ne kadar beslendiği incelenmiştir. Sürdürüle-
bilirliğin tespiti sübjektif kavramların kullanımı üzerinden değil, ekosistemlere katkıları, yeni ekolojik tasarım 
modellerinin kullanımı, enerji tüketim yönelimi, çevredeki enerji kaynaklarını ne kadar sisteminde kullanma-
ya çalıştığı aranmıştır. Amaç: Ülkemizdeki yaklaşımların, dünyadaki eko-tasarım, yeşil mimarlık jeo-bilgi 
mimarlığı kavramlarına ne kadar yaklaştığının tespit edilmesidir. Kapsam: Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 
yayınladığı ‘Kentsel Tasarım Rehberi’(2016), İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Eskişehir’de planladığı ‘Ekolo-
jik Şehir’ projesi,  Ken Yeang’ın ‘Küçükçekmece Kentsel Tasarım Projesi’ çalışmaları üzerinden ülkemizdeki 
sürdürülebilirlik, eko-geo-bio-mimarlığın tartışılmasıdır. Sınırlar: Ülkemiz coğrafyasıyla sınırlıdır. Yöntem: 
Projelerin, ölçülebilir enerji kavramları ve modelleri üzerinden karşılaştırılması ile aralarındaki benzerlikler, 
farklılıkların tespit edilmesidir. Bulgular: Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayınladığı ‘Kentsel Tasarım Reh-
beri’(2016) özenle hazırlanmış kapsamlı bir yayın olmasına rağmen ekolojik tasarım açısından çok zayıftır. Ül-
kemiz için yenilikçi olan bu yayının kaynakları incelendiğinde gelişmiş ülkelerdeki yayınlardan faydalanıldığı 
bulunmuştur. Fakat yeni ekolojik tasarım kavramlarından çok az bahsedilmiştir. Ülkemizdeki yeni, kapsamlı 
yayın olarak olumlu, fakat dünya ile karşılaştırıldığında içeriği güncel değildir. Ülkemizde ‘yapılı çevre’ kav-
ramını ve ekosistem ile ilişkisinin çok daha kapsamlı ortaya konmalıdır. İnşaat ve yapılı çevre geleneğimizin 
güncellenmesi gerektiği çok açıktır. İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Eskişehir’de planladığı ‘Ekolojik Şehir’ 
projesi, çevreye zararlı salınımı kesen ve enerji üreten yapılara sahiptir. İnsan habitatını tasarlamıştır, eko-
sistem ile ilişkilendiren, biyolojik çeşitliliği arttıracak modeller kısmen vardır. Sıfır enerji, sıfır atık gibi çok 
önemli hedefleri olması itibari ile olumludur. Çevreye olumsuz etki vermeme hedefi, ekolojik protez hedefine 
evrilmesi gerekmektedir. Ken Yeang’ın ‘Küçükçekmece Kentsel Tasarım Projesi’ sadece insan habitatını değil 
farklı ekosistemler ve diğer canlılar ile şehir yaşamını entegre etmeyi hedeflemektedir. Coğrafi bilginin elde 
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edilmesi, ekolojik bilginin ve potansiyellerinin yorumlanması sonucu, ekolojik çevre ile yapılı çevre birbiri-
ne entegre olarak tasarlanmıştır. Ekolojik protez hedeflenmiştir. Sonuç: Kontrol edilebilir, dijital, ölçülebilir, 
analiz yapılabilir, diğer canlıların yaşam alanları ile entegrasyonu güçlü, ekonomik olduğu kadar ekolojik sür-
dürülebilirliğin de hedeflenmesi önemlidir. Tasarım sürecinde jeo (yer) bilgisinin kullanıldığı her farklı yerde 
olabilecek mimari ürün üretmektense, o yere özgü üretim yapılmalıdır. Coğrafi bilgi sistemleri(GIS) ve Yapı 
bilgi modellemesi(BIM) teknolojileri ile yer ve çevre ile entegre tasarımlar ile yapım süreci, tesis yönetimi, 
yıkım ve geri dönüşüm gibi süreçlerin tamamının planlanlanmalıdır. Ülkemizdeki çalışmalarda etkileşim insan 
kullanımları-şehir-doğa etkileşimi düşünülmektedir. Çevresel kazanım elde etmeyi hedeflemeyen, biyolojik 
unsur olan insanı en önemli yere koyarak çevresel felaketlere yol açabilecek bu anlayışların terk edilmelidir. 
İnsan kullanımı-şehir-doğa anlayışı, jeobilgi-ekosistem-yapılı çevre şeklinde sıralanmalıdır. Yapılı çevrenin 
oluşturulmasında dijital coğrafi bilgi ve dijital yapı bilgisi  kullanılması önemlidir. Böylece yapım-işletim-yı-
kım veya restorasyon gibi süreçlerin tamamına dijital ve katı modeller üzerinden hakim oluruz. Her anlamda 
yapılı çevreye hakim olmak için coğrafi bilgi sistemlerinin tasarım sürecinde etkin şekilde kullanılmalıdır. 
Böylece bu bilginin yorumlanıp, yeni veriler oluşturularak yapılı çevrenin sahip olduğu ekosistemleri korumak 
veya zenginleştirmek hedeflenebilir.

Anahtar Kelimeler: Kentsel Tasarım Rehberi, Ekolojik Şehir, Küçükçekmece Kentsel Tasarım Projesi, Pey-
zaj Tasarımı, Ekolojik Tasarım
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İSTANBUL’DA ÖZEL MÜLKİYETTE KAMUSAL KULLANIMLI ALANLAR ÜZERİNE BİR 
DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

Sevde Nur GÜNGÖRDÜ1, Turgay Kerem KORAMAZ2

İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul / Türkiye

sevdenurgungordu@gmail.com

ID: 44 K: 65

Öz: Giriş: Kentsel nüfusun hızlı artışı, kent merkezlerinde yoğunluk artışını da beraberinde getirmiştir. Kent 
toprağının değeri hızla yükselmiş, kamusal alanlar rant baskısıyla daralmış ve kent merkezlerinde kamusal 
alan ihtiyacı belirginleşmiştir. Artan arsa değerleri karşısında kamu bütçelerinin yetersiz kalışı, kamusal alan 
temininde yeni yöntem arayışlarını doğurmuştur. Özel sektör- kamu ortaklıklarının kamusal alan yaratımında 
kullanımı bu noktada bir çözüm olanağı sunmaktadır. Özel mülkiyetteki kamusal kullanımlı alanlarsa bu or-
taklıkların önemli uygulama alanlarından biri olarak öne çıkmaktadır. New York’un  özel mülkiyette kamusal 
kullanımlı alanları, yasal çerçeveyle kurgulanmış uygulamalarıyla Dünya’da yaygın olarak bilinmekte, öncü 
ve yönlendirici bir nitelik taşımaktadır. Aynı parseli paylaştıkları yapılar kullanıldığı sürece kamuya açık kal-
ması garanti edilen kamusal kullanımlı alanlar üretmeleri karşılığında, yatırımcıların bir takım imar teşvikleri 
elde edebildikleri bu uygulama, yerel yönetimler tarafından tanımlanan bir planlama aracıdır. Türkiye’nin özel 
mülkiyette kamusal kullanımlı alanları (ÖMKA alanları) incelendiğinde, bu alanların üretimini düzenleyen 
bu başlıkta bir yasal tanım bulunmamaktadır. Ancak, yönetmelikle düzenlenen ve plan notlarıyla uygulanan 
ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde “Bitişik ön bahçesiz nizamda imar planında belirtilen yerlerde kamu 
kullanımına açık, yayalara daha geniş kaldırım sağlamak amacıyla, bina kitlesinden zemin kat yüksekliğinde 
ve ön cephe boyunca, bina taşıyıcı elemanları bırakılarak yapılan üç tarafı açık bina altı yaya geçidi” olarak 
tanımlanan portikler bir istisna oluşturmaktadır. Türkiye örneğinde ÖMKA alanları genellikle kullanım ve 
tasarım tercihleriyle üretilmektedir. Bu çalışmanın amacı; seçili örnekler üzerinden özel mülkiyette kamu-
sal kullanımlı açık alanların kamusallık performansının değerlendirilmesidir. Çalışmada Türkiye’deki ÖMKA 
alanlarının kamusal niteliğini belirlemede hangi etmenlerin daha etkili olduğu ve Türkiye’deki ÖMKA alanla-
rının mekânsal bağlamının, kamusallık niteliğine etkisi olup olmadığı araştırılmaktadır. Çalışma kapsamın-
da;  İstanbul’da seçili yedi ÖMKA alanı incelenmiştir. Kapalı site bahçeleri ile kapalı alışveriş merkezleri, 
kamusallık niteliklerinin tam olarak oluşmadığı iddiasıyla araştırma kapsamı dışında bırakılmıştır. Seçilen  
yedi alan: Söğütlüçeşme Caddesi’ndeki portikli yapı dizisi, Moda Caddesi’ndeki portikli yapı dizisi, Akmar 
Pasajı, Fransız Geçidi, Orjin Maslak, Meydan AVM ve Ataköy Marina Park’tır. Çalışmada iki aşamalı bir 
yöntem uygulanmıştır. İlk aşamada yapılandırılmamış doğrudan gözlem tekniği kullanılmıştır. Her bir ça-
lışma alanı Ekim ayında, hafta içi bir günde ziyaret edilmiştir. Fotoğraf makinesi, kalem ve kağıt kullanılarak 
yapılan gözlem sırasında notlar alınmış ve fotoğraflar çekilmiştir. Çalışmada, zaman ve bütçe kısıtları nede-
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niyle uzun vadeli gözlemler yapılamamış, kısa süreli gözlemlerden yararlanılmıştır. İkinci aşamada analitik 
bir değerlendirme yönteminin kullanılmasının faydalı olacağına karar verilmiştir. Araştırma sorularıyla büyük 
ölçüde örtüşen Neméth ve Schmidt(2011)’in kamusal alan indeksinin kullanılmasına karar verilmiştir.  İndeks, 
çalışmanın dayandığı literatüre ve yereldeki ihtiyaçlara uygun olarak yeniden düzenlenmiştir. Uyarlanan bu 
yeni indeks, 11’i kullanımı teşvik eden, 8’i kullanımı caydırıcı toplam 19 etmen üzerinden kamusallık niteliği-
ni ölçmektedir. Kullanımı teşvik eden etmenlere hazırlanan kriterler tablosu uyarınca 0 ile 2 arasında bir puan 
verilmekte, bu puanlar toplanarak kullanımı teşvik skoru hesaplanmaktadır. Kullanımı caydırıcı etmenler de 
0 ile -2 arasında puanlandırılmakta, bu değerler de toplanarak kullanımı caydırıcılık skoru ortaya çıkartılmak-
tadır. Kullanımı teşvik skoru ile kullanımı caydırıcılık skorunun toplamı ise kamusallık skorunu vermektedir. 
Belirlenen etmenler, Neméth ve Schmidt’in de kullandığı şekilde, 4 kategoriye ayrılmıştır. Bunlar: gözlem/de-
netim, tasarım/imaj, kurallar ve erişimdir. Kullanımı teşvik eden etmenlerden 1’i gözlem/denetim, 8’i tasarım/
imaj, 2’si erişim kategorisindedir. Kullanımı caydırıcı etmenlerden ise 1’i kurallar, 4’ü gözlem ve denetim, 1’i 
tasarım/imaj, 2’si erişim kategorisindedir. Tek başına bu dağılım bile ÖMKA alanlarının kamusallık niteliği 
üzerinde tasarımın kullanımı teşvik eden etkisine karşın gözlem ve denetimin kullanımı caydırıcılığını ortaya 
koymaktadır. Bu çalışma Türkiye’de 3 tip ÖMKA alanından bahsetmenin mümkün olduğunu ortaya koymuş-
tur. Bunlar: sokak en kesitinde üretilmiş ÖMKA alanları, pasajlar ve geçitlerde üretilmiş ÖMKA alanları ve 
kompleks binalarda üretilmiş ÖMKA alanlarıdır. Çalışma sonucunda;  kompleks yapılarda üretilen ÖMKA 
alanların kullanımı teşvik skorlarının, sokak en kesitinde üretilenler ile pasaj ve geçitlerde üretilenlere göre 
daha yüksek çıktığı görülmüştür.  Bu bulgunun ortaya çıkmasında, kullanıcılara cazip gelen alanlar oluşturmak 
amacıyla, alanların  mekansal kalitelerine (tasarım, bakım, onarım ve işletmesine) özen gösterilmesinin etkili 
olduğu düşünülmektedir. Ancak kompleks yapılarda üretilen ÖMKA alanlarının kullanımı caydırıcılık skorları 
da, diğer ÖMKA alanlarına göre yüksektir. Sonuçta, ÖMKA alanlarının kentsel bağlamından koparılması ve 
kimi özellikleriyle kullanıcıları sınırlayan engelleri barındırması üzerinden caydırıcılık nitelikleri ortaya kon-
maktadır.

Anahtar Kelimeler: Özel Mülkiyet, Kamusal Kullanımlı Alan, İstanbul
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MİMARİ TASARIM İÇERİSİNDE KULLANILAN SU ÖĞESİNİN KULLANICI ÜZERİNDEKİ 
PSİKOLOJİK ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Yıldıray ÇELİKKIRAN

Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul / Türkiye

yildiraycelikkiran@gmail.com

ID: 43 K: 37

Öz: Giriş: Su öğesinin tarihsel süreç içerisinde, birçok farklı kültür için önemli boyutta anlamsal değeri ol-
muştur. Zamanın akışı, insanların su ile ilgili kültürel bağlarını değiştirmemiştir. Modern çağ başlangıcında, 
Dünya’nın doğal kaynaklarının hızla tükenmesi ve kirlenmesi, tersine bu bağı güçlendirmiştir. Kültürel teme-
linde güçlü bağları olan bu ilişki, su öğesini mimari tasarımın bir parçası, belirleyicisi olduğunda da önemini 
devam ettirmiştir. Günümüzde su, tasarımcılar için büyük önem taşımaktadır. Geçmişte olduğu gibi özel ve ka-
muya açık peyzaj düzenlemelerinde, meydanlarda, bina içerisinde ve yakın çevresinde; görsel değeri, işlevsel 
niteliği, psikolojik ve anlamsal değeri açısından tasarıma dahil olabilmektedir.  İnsan, hayatı boyunca fiziksel 
bir çevre içerisinde yer almaktadır ve bu çevre içerisinde sürekli olarak mimari öğelerle etkileşim halinde 
olmuştur. Bu etkileşim süresince; insanın görmüş olduğu her bir tasarım uyaran olarak psikolojik tepkilere 
neden olmaktadır. Bu tepkiler genel olarak kullanıcı-mimari tasarım ilişkisinden kaynaklanmaktadır. Su öğe-
sinin mimari tasarımda kullanımıyla, uyaran durumunda olması kullanıcı psikolojisi açısından oldukça önem 
teşkil etmektedir. Amaç:  Mimari tasarımın bir parçası olarak kullanılan suyun önemli bir tasarım öğesi olarak 
kullanılabileceğini ve bu öğenin kullanım amacına uygun olarak tasarımda yer aldığında kullanıcı üzerinde 
farklı psikolojik etkileri ortaya çıkabileceğinin vurgulanmasıdır. Bu etkiler su öğesinin farklı kullanım biçim-
lerinin yer aldığı mimari tasarım örnekleriyle açıklanmaktadır. Kapsam:  Tasarım elamanı olarak kullanılan 
su öğesi; kent, bina ve yakın çevresi ölçeğinde incelenmiştir. Sınırlılıklar:  Su öğesinin kullanıcı üzerinde 
oluşturduğu psikolojik etkiler, Türkiye ve Avrupa’dan seçilen mimari tasarım örnekleri üzerinden incelenerek 
sınırlandırılmıştır. Yöntem:  Su öğesinin kullanım biçimlerine bağlı olarak kullanıcı üzerinde oluşturduğu 
psikolojik etkilerin araştırıldığı ve incelendiği bu çalışma, literatür taramaları yoluyla konu ile ilgili temel 
kuramları ve görüşleri ortaya koymaktadır. Mimari tasarım, su ve insan ilişkilerinin incelendiği bölümler çalış-
manın kavramsal boyutunu oluşturmakta ve çalışmaya temel teşkil etmektedir. Bulgular: İnsanlar, psikolojik 
olarak yaşamın  devamlılığını sağlayan bir element olan suya yönelirler. Suyun çevrede, diğer materyaller ve 
elemanlarla karşılaştırılamayacak denli kuvvetli bir manyetik gücü vardır. İnsanların akuatik çevrelere olan 
tepkisi suyun görselliğinin yanı sıra sesinden, kokusundan ve temasının yarattığı histen kaynaklanır. Suyun 
tarih boyunca farklı kültürler açısından yorumlanışında; varoluşun nedeni olma, dinsel ritüellerin, temizlenme-
nin ve arınmanın bir parçası olma, yeniden hayat verme, yok etme ve cezalandırma, su kıyılarının ilk yerleşim 
yeri olması gibi temel özellikleri ortaya çıkmaktadır. Farklı kültürlerde tasarımcılar suyu, etkilerinin yanı sıra 
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farklı amaçlarla da kullanmışlardır. Su öğesini gerek dış, gerekse iç mekanlara getirmişler; ona havuz, kaskat, 
kanal, çağlayan, fıskiye, çeşme, sebil gibi çeşitli biçimler vermişlerdir. Sonuç:  İnsanın yaşadığı çevre içerisin-
de doğa ve mimariyle daima iç içe bulunduğu göz önüne alınarak, hem doğanın hem de tasarımın önemli bir 
elemanı olan suyun fiziksel ve kimyasal özellikleriyle kullanıcı üzerinde göz ardı edilemeyecek etkileri ortaya 
çıkmaktadır. Mimari tasarım kullanıcı ilişkisinde oluşan psikolojik tepkiler ve bu oluşumu sağlayan suyun 
farklı kullanım özellikleri çalışmanın temel sonucunu ortaya koymaktadır. Mimari tasarım içerisinde kullanı-
lan su öğesinin, kullanıcı üzerinde oluşturduğu etkilerin incelenmesiyle, suyun kullanım biçimine göre farklı 
psikolojik tepkilere neden olduğu sonucuna varılmıştır. Su öğesi doğru kullanıldığı takdirde, kullanıcı üzerinde 
önemli derecede pozitif etki yarattığı gibi yanlış kullanıldığı takdirde de negatif psikolojik etki yaratabilmek-
tedir. Suyun çevrenin doğal elemanı olduğu kadar bir tasarım elemanı olarak da kullanılmasının mimarideki 
psikolojik etki ve öneminin anlaşılması yeni tasarımlarda kullanılmasını yaygınlaştırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Su, Psikoloji, Davranış, İnsan, Mimari Tasarım

Yazar Notu: Bu çalışma Prof. Dr. Nazlı Ferah AKINCI tarafından danışmanlığı yapılan Yıldız Teknik Üni-
versitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü  “Fen Bilimleri Enstitüsü”nde yayınlanmamış olan  Yıldı-
ray ÇELİKKIRAN’ın “MİMARİ TASARIM İÇERİSİNDE KULLANILAN SU ÖĞESİNİN KULLANICI 
ÜZERİNDEKİ PSİKOLOJİK ETKİLERİNİN İNCELENMESİ” Konu Başlıklı, Yüksek Lisans Tez çalış-
masından türetilmiştir. 
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EKOLOJİK YAPI ÜRÜNÜ SEÇİMİNE YÖNELİK ÇEVRE ETİKETLERİNİN İNCELENMESİ

Nurşah SERTER1, Gökçe TUNA TAYGUN2
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ID: 42 K: 26

Öz: Giriş:  Çevre sorunları temelde endüstrileşme ile ortaya çıkmaya başlamışsa da küresel ölçekte bu so-
runların farkına varılması ve bu sorunların uluslararası platformlarda tartışılması 1970’lerde başlamıştır. Gü-
nümüzü ve gelecek nesilleri de ilgilendiren çevre sorunlarının başlıca kaynaklarından biri olan “yapı” sektö-
rü için çevresel yönetim sistemleri kapsamında yapı ve yapı ürünü değerlendirme sistemleri bulunmaktadır. 
Ancak bu değerlendirme sistemlerinde başarılı olmak için “çevre dostu yapı ürünleri” hakkında bilgi sahibi 
olmak gerekmektedir. Yapı ürünlerine yönelik kaynaklarda genellikle ürünün; görsel, fiziksel, mekanik ve 
ekonomik özelliklerine ilişkin bilgiler bulunmaktadır. Yapı ürünlerinin çevre ile etkileşimine ilişkin bilgilere 
erişimde güçlükler olması, var olan ve erişilebilen bilgilerde dil birliğinin ve karşılaştırabilirliğinin olmaması 
çevre dostu tasarım yapabilmek için ürün seçimini zorlaştırmaktadır. Bu sebeple, kullanıcıya ürün seçiminde 
yardımcı olacak yeni birtakım araçların geliştirilmesi de zorunlu hale gelmektedir.  Yaşam döngüleri boyunca 
çevre ile doğrudan ya da dolaylı bir etkileşim içerisinde olan yapı ürünlerinin seçimine yönelik ürün bilgileri;

• Resmi kaynaklar (standartlar, şartnameler, kitaplar, yönetmelikler,)

• Ürün temsilcileri (katalog, broşür, dergi)

• Çevresel değerlendirme programları, kar amacı gütmeyen çevresel kuruluşlar (eko-etiketler, yeşil standart-
lar, ürün belgeleri) 

Aracılığıyla elde edilebilir (Spiegel & Meadows, s.60). 

Tüketicilerin ürün seçimi sırasında çevresel kaygıları göz önünde bulundurmasını kolaylaştıran ve farklı ürün-
leri birbirleri ile karşılaştırabilmeyi sağlayan çevre etiketleri, ürünlerin çevresel bilgilerine erişmekte kullanı-
labilecek önemli kaynaklardır. Çevre etiketleri ile ilgili yapılan çalışma ve araştırmaların artması, çevre dostu 
yapı ürünü seçiminde bilgiye ulaşmayı kolaylaştıracaktır. Bu çalışmanın amacı; yapı ürünlerine yönelik çevre 
etiketleri ile ilgili var olan çalışmaların değerlendirilmesi ve karşılaştırılmasıdır.  Çevre etiketleri tekstilden 
gıdaya pek çok ürün üzerinde uygulanmaktadır. Bu çalışma; yapı ürünlerinin çevre etiketleri ile sınırlandırıl-
mıştır. Ayrıca, yapılan sınıflandırmada Tip II çevre etiketlerinin detaylı bilgi vermemesi, bağımsız kurumların 
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onayının olmaması, ürün tanıtımı ve pazar payının artırılmasına yönelik olması nedeniyle üçüncü bölümde 
yapılan örneklemede, Tip II çevre etiketlerine yer verilmemiştir. Çalışmada öncelikle veri toplama yöntemi 
ile çevre etiketleri ile ilgili bilgiler elde edilmiştir. Elde edilen bilgiler ışığında oluşturulan kontrol listesi ile 
çevre etiketi programları karşılaştırılmıştır.  Çevre etiketleri, ürün ya da hizmetlerin, yaşam döngüsü süreç-
lerinde çevreye olan etkilerini bildirmektedir. Uluslararası Standart Organizasyonu (ISO), 14020 standartları 
çerçevesinde,  çevre etiketlerini “Tip I, Tip II ve Tip III” olarak üç grupta sınıflandırmıştır.  ISO 14024 Tip I 
çevre etiketlerine, ISO 14021 Tip II çevre etiketlerine, ISO 14025 Tip III çevre etiketlerine yönelik oluşturulan 
standartlardır. Çalışma kapsamında, çevre etiketi tiplerinin güçlü ve zayıf yanları ortaya konmuştur. Çevre 
etiketi tipleri, Avrupa Birliği Ekoetiketi ve IBU(Institut Bauen und Umwelt)’nun Çevre Ürün Bildirimleri in-
celenmiştir. Yapılan çalışma sonucunda, bir çevre etiketi incelenirken etiketin; 

• Nerede ve ne zaman oluşturulduğu,  

• Gönüllü bir uygulama olup olmaması,  

• Nicel veriler içermesi,  

• Detaylı bilgi sağlaması,  

• Bağımsız kuruluşlarca onaylanması,  

• Değerlendirme kapsamını bağımsız kuruluşların belirlemesi,  

• Yaşam döngüsü süreçlerini değerlendirmesi,  

• Hangi yaşam döngüsü süreçlerinin değerlendirildiği,   

• Değerlendirdiği yaşam döngüsü süreçlerini etikette simgelemesi,  

• Tüketici tarafından anlaşılır olması,

• Ürün ya da hizmet sınıflarının düzenli olması  

Gibi özelliklerinin belirlenmesi gerektiği görülmüştür. Belirlenen bu özelliklere göre Tip I ve Tip III çevre 
etiketi programları karşılaştırıldığında, Tip III çevre etiketlerinin (Çevresel Ürün Beyanları) 

• Tüm yaşam döngüsü süreçlerini göz önüne alması,

• Nicel ve detaylı veriler içermesi,

• Bağımsız kuruluşlarca onaylanması  

Gibi özellikleri açısından, ekolojik yapı ürünü seçim sürecinde, doğru kararın verilmesine daha çok yardımcı 
olacağı öngörülmektedir. İleriye yönelik olarak, yapı ürünlerinin çevresel beyanlarının, yapı tasarım aşama-
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sında, yapı bilgi modelleme programlarında kullanıldığında, yapının çevreye olan etkisinin nicel değerinin 
hesaplamasında kullanılabileceğini söylemek olanaklıdır

Anahtar Kelimeler :  Eko-Etiket, Çevresel Beyanlar, ISO-14020 Standartları, Eko-Malzeme

Yazar Notu: Bu çalışma Yrd. Doç. Dr. Gökçe TUNA TAYGUN tarafından danışmanlığı yapılan Yıldız Tek-
nik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü “Fen Bilimleri Enstitüsü”nde yayınlanacak olan 
Nurşah SERTER’in “Yapı Ürünlerine Yönelik Çevresel Bilgi Sistemi” Konu Başlıklı, Doktora Tez çalışma-
sından türetilmiştir. 
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(POSTER SUNUM)

Öz: Giriş: Günümüz hızlı kentleşme pratikleriyle birlikte Türkiye kentlerinin geleneksel kent merkezi alan-
ları eski önemini kaybetmektedir. Bu geleneksel merkez alanları kimi zaman çöküntü alanı olarak ya da eski 
canlılığını kaybederek kentin yalnızca belirli sosyo-ekonomik gelir seviyesinin altındaki yaşayanlara hizmet 
ettiği görülmektedir. Eski fonksiyonlarını kaybeden bu geleneksel kent merkezlerinde, özellikle eskiden imalat 
sanayi olarak kullanılan yapılar, yenileme çalışmaları ya da yeniden inşa etme ile alışveriş merkezi, iş mer-
kezi ya da yeni merkez fonksiyonları ile canlandırılmaya çalışılmaktadır. Bu araştırmada duyulan kaygının 
özü, kendi kaderine bırakılan eski kent merkezi dokusu toplumsal ayrışmayı derinleştirmekte ve geleneksel 
kent kimliğinin yok olmasına neden olmaktadır. Kent merkezlerinde bulunan geleneksel mimari, su öğesinin 
varlığı, yürünebilir ve erişilebilir sokak dokusu, kentin antik ve Erken Cumhuriyet dönemi tarihi, yeşil alan 
örüntüsü kentsel ve mimari tasarımda kent kimliğine katkı yapan etmenlerden bazılarıdır. Geleneksel kent 
merkezini canlandırma kurgusu çerçevesinde, tüm toplumu içeren yapıda, erişilebilir, canlı ve kent kimliği 
öğelerini bütünleştiren yeni bir kent merkezi omurgası yaratmak Samsun kenti için örnek bir kentsel tasarım ve 
mimari çözümleme oluşturacaktır. Bunun yanında, bu araştırma sonucunda elde edilecek senaryo, diğer Tür-
kiye kentleri için de örnek oluşturacaktır. Araştırma alanı olarak seçilen Samsun kenti geleneksel merkezinde 
kimlik öğeleri olarak su, kent tarihi ve geleneksel yürünebilir mahalle dokusu tespit edilmiştir. Samsun kent 
kimliğini oluşturan değerler kentin coğrafi özellikleri ve tarihinden gelmektedir. Coğrafi özelliklerinden gelen 
doğal değer su öğesidir. Kent, Amisos Tepesi ve çevresindeki ilk tarihi yerleşimin konumundan bugüne, kıyı 
kenti olarak var olagelmiştir. Ülkenin kuzeyindeki en işlek limanlarından olan Samsun Limanı, kentin denizle 
olan ilişkisini Cumhuriyet sonrası dönemde de oldukça güçlendirmiştir. Karadenizin varlığı Samsun Kenti 
için en önemli kent kimliği öğelerinden biridir. Samsun’un su kenti olduğunun en önemli kanıtlarından biri de 
Kızılırmak ve Yeşilırmak Havzalarının arasında, bu iki ırmağın sınırladığı doğal körfezde yer almasıdır. İki 
ırmağın denizle birleştiği yerdeki doğal güzellikler, deniz ve ırmakla bütünleşik kent yerleşimi suyu, Samsun 
için önemli bir kimlik öğesi yapmaktadır. Kentin tarihi kimliği, akıllarda ilk olarak ülke Milli Mücade’sinin 
başladığı şehir olması ile yer almaktadır. Bandırma Vapuru ile yanaşılarak Atatürk ve arkadaşlarının Samsun’a 
çıktığı iskele ve konakladıkları yer, Samsun’un sahip çıktığı en önemli kimlik öğelerindendir. Bunun yanında 
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kentin tarihi merkezinde yer alan Saat Kulesi ve beraberindeki Saathane Meydanı, Osmanlı Dönemi eserleri 
ve tarihi meydan olarak merkez mahalle tasarımında oldukça önemli odaklardır. Özetle, tasarıma girdi olacak 
tarihi kimlik öğeleri; Tütün İskelesi (Milli Mücadele başlayınca ayak basılan iskele), Bandırma Vapuru Müzesi 
(birebir ölçülerinde inşa edilen, Doğu Park içerisinde yer alan gemi), Gazi Müzesi (Atatürk ve silah arkadaş-
larının konakladıkları yapı) ve Saathane Meydanı ile birlikte Saat Kulesi’dir. Osmanlı kimliği öğelerini oluş-
turan  yapılar Saat Kulesi, Taşhan, Medrese ve tarihi hamamdır. Yürünebilir kent dokusu ve sokaklar Osmanlı 
ve Erken Cumhuriyet Dönemi kent yapısının ortak özelliğidir. Samsun Kentinde geleneksel sokak dokusu; iki 
yada üç katlı, sokağa ikinci kattan itibaren çıkma veren cumbalı, ahbap ve taş evler ile tanımlanan, Arnavut 
kaldırım zemin döşemeli, yürüme dostudur. Dönemin ihtiyaç ve imkanları gereği yerel halk ve satıcılar dışın-
da yalnızca at arabaları ile hızlandırılmış erişim sağlanmaktaydı. Bugüne yansıyan geleneksel sokak dokusu 
izlerini kullanarak yaratılabilecek yeni omurga ağı tasarımı, kentin geleneksel yürünebilir kent kimliğinin 
korunması ve günümüze uyarlanması için oldukça önemlidir. Bu geleneksel kimliğin korunması, günümüzde 
kentsel erişilebilirliğin sürdürülebilirliğine önemli çıkarımlar vermektedir. Geleneksel merkez mahalle tasarı-
mında su, tarih ve yürünebilir kent kimliği öğeleri olarak tasarım ana omurgasında ve kılcal bağlantılarda araç 
ve hedef olarak kullanılacaktır. Öncesinde her bir kimlik öğesinin problemleri ve potansiyelleri açıklanacaktır. 
Bu açıklama, neden merkez mahalle kent kimliği tasarımına ihtiyacımız olduğunu meşrulaştıracaktır. Problem 
ve potansiyeller konusunda elde edilen tespitler sonucunda mimari ve kentsel tasarım müdahaleleri için ilkeler 
şu şekildedir:

- Kıyıya etkin yaya erişimi sağlamak

- Yürüyüş sürekliliğine sahip yeni merkez mahalle omurgası oluşturmak

- Merkez mahalleyi araç hakimiyetinden kurtarmak

- Erişilebilir yeni geleneksel mahalle dokusu yaratmak

- Merkez ve konut alanlarında farklı tipolojilerle cephe sürekliliği sağlamak

- Karma kullanımlı kentsel fonksiyonlar oluşturmak

- Enerji etkin yeşil bina ilkelerini birim tasarımında odağa almak

- Kent merkezinde Cumhuriyet Meydanı ve eski Tütün Fabrikası önü meydanlarını yayalaştırma müdahale-
leriyle bütünleştirmek.

Amaç: Bu araştırma karma kullanımlı kent dokusunu bir arada tutan, Samsun kent kimliği öğelerini tasarı-
mın odağına alan yeni bir merkez mahalle omurgası yaratmak ve bu doğrultuda tasarım senaryosu üretmek 
amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kapsam: Yapılan bu araştırma kent kimliği öğelerini bütünleştirmek ve gele-
neksel merkezi canlandırmak için kentsel tasarım ve mimarlık müdahalelerinin nasıl olacağını içermektedir. 
Bu doğrultuda kapsamı Samsun geleneksel kent merkezi ile sınırlı tutulmuştur. Sınırlıklar: Araştırma kent 
kimliği öğelerinin ve bunların tasarım müdahaleleriyle canlandırılmasının analiz ve müdahalelerini içermesi 
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nedeniyle yalnızca Samsun kenti merkezine odaklanılmış, maliyet ve zaman kısıtları nedeniyle benzer ölçek-
teki diğer kentlerin analizi yapılamamıştır. Araştırma saha ziyareti, literatür taraması ve kişisel gözlemlerle 
sınırlı tutulmuş, öznel fikirleri ortaya koyan diğer nitel araştırma yöntemlerinin kullanımı bu çalışma için göz 
ardı edilmiştir.  Yöntem: Araştırmada yazılı doküman taraması, görsel doküman taraması ve katılımcı gözlem  
yöntemleri kullanılmıştır. Yazılı doküman taraması şunları içermektedir; kent kimliği literatür taraması, Sam-
sun kenti kent merkezi üzerine literatür taraması, güncel gazete, dergi ve yerel yönetim projeleri araştırması ve 
analizi. Görsel doküman taraması; mevcut kent planları, eski kent planları ve eski fotoğraf araştırması ve anali-
zini içermektedir. Son olarak katılımcı gözlem yönteminde araştırma konusu olan alanın tamamında yürünerek 
gerekli tespitler yapılmış, notlar alınmış, kavramsal ve bilişsel haritalar çizilmiştir. Bulgular: Samsun kentinde 
tarih, su ve yürünebilir geleneksel mahalle kimlik öğeleri olarak çalışılmış ve bu kimlik öğeleri özelinde prob-
lemler ve potansiyeller tespit edilmiştir. Bahsedilen kent kimliği öğelerinin Samsun kenti özelinde problem 
ve potansiyeller analizi yapıldıktan sonra elde edilen sonuç ve tasarım ilkeleri şu şekildedir: Üç kimlik öge-
sinin ortak problemi:“Mahalle ölçeğinde, su-tarih-yürünebilir geleneksel doku kimlik ögelerinin bütünleşik 
yansıması bulunmamaktadır.” Bunun üzerine kent mekânında yapılabilecek bazı kentsel tasarım ve mimarlık 
müdahaleleri belirlenmiştir. Tasarımdaki temel amaç, karma kullanımlı kent dokusunu (konut, ticaret, sosyal 
altyapı) yeni bir merkez mahalle tasarımında güçlü yaya omurgası etrafında birleştirmektir. Bu amaca yönelik 
genel tasarım kararları ve alt ölçek tasarım çözümlemeleri sekiz başlık altında incelenecektir. Bu sekiz alan 
için ayrı ayrı tasarım kodları hazırlanacak ve bu kodlar posterde görsel şemalarla açıklanacaktır. Bulgular ile 
birlikte bu sekiz müdahale alanı şu şekildedir:

- Tasarlanacak Merkez Mahalle Alanı İçin Genel Tasarım Kararları

- Mevcut Doku: Bölünmüşlük Problemi, Taşıt Yolları Hakimiyeti, Parçalı Merkez Odakları

- Yeni Tasarımın Erişim Dokusu

- Samsun İçin Geleneksel Türk Mahallesi Yansıması: Merkez Mahalle Tasarımında ve Diğer Mahallelerde 
Benimsenecek Prensipler

- Samsun Merkez Odağı Sınırlarının Değişimi ve Getirileri

- Yeni Kurgulanan Mimari Dokuyu Yeşil Bina Standartları İle Birlikte Düşünmek

- Yayalaştırılacak Sokaklarda Kullanılacak Yapı Ve Doku Tipolojisi

- Merkez Mahallede Merkezi Alan Çevresi Konut, Karma Kullanım ve Konut-Altı-Ticaret Kentsel Fonksi-
yonları için Doku Tipolojisi 

Sonuç:  Tarihi Türkiye kentlerinde geleneksel merkez dokusu korunması gereken bir unsurdur. Kimlik öğe-
leriyle yaşatılarak öğelerin bütünleştirilmesi tasarım kurgusundaki temel amaç olmalıdır. Samsun kentinde 
ise mahalle ölçeğinde “su, tarih, yürünebilir kentsel doku” şeklinde belirlenen kimlik öğelerinin bütünleşik 
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yansıması için yeni kent omurgası tasarımına ihtiyaç vardır. Araştırma kapsamında Samsun kent merkezine 
önerilen müdahaleler ile birlikte, benzer problemler yaşayan diğer kentlere örnek teşkil etmesi beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Samsun, Geleneksel Kent Merkez, Kent Kimliği, Yürünebilirdik, Geleneksel Mahalle, 
Kent Omurgası
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Öz: Giriş: Peyzaj mimarlarının gittikçe artan oranda yüksek performanslı, çok işlevli peyzajları tasarlamala-
rı ve değerlendirmeleri istenmektedir. Bu peyzajlar yalnızca çeşitli insan ihtiyaçlarını desteklemekle kalmaz 
aynı zamanda hedefe yönelik ekosistem işlevleri de sağlar (Nassauer ve Opdam, 2008; Lovell and Johnston, 
2009; Musacchio, 2009). Peyzaj performansı, 2010 yılında Peyzaj Mimarlığı Vakfı tarafından başlatılmıştır. 
“Peyzaj çözümlerinin hedeflenen amaçlarını yerine getirdiği ve sürdürülebilirliğin sağlanmasına katkıda bu-
lunan etkinlik ölçüsü” olarak tanımlanmaktadır (LAF, 2012). Peyzaj performansı, yapılı peyzaj projelerinin 
performansını çevresel, ekonomik ve sosyal açıdan sistematik olarak ölçmeye çalışır. Önemi, kanıt toplayıp 
karar vermeyi bildirir ve peyzaj mimarlarının sürdürülebilirliğe katkısını açıklığa kavuşturmasıdır. Peyzaj iş-
levleri ve yararlarına örnek olarak, atmosferik karbon azaltılması ve enerji sağlanması, temiz su, gıda, rekre-
asyonel mekanlar ve türler için yaşam alanları gösterilir (Krováková et al.,2014; Yang et al., 2013). Amaç: 
Peyzaj Mimarlığı Vakfı (LAF), 2010 yılından beri, Durum Çalışması Araştırmaları (CSI) için yapılan bir dizi 
çağrı aracılığıyla peyzaj performans araştırmasını desteklemektedir. LAF’nin amacı, pazardaki kritik boşluğu 
doldurmak ve peyzaj performansı kavramını oluşturmak ve yapı performansı gibi bilinen diğer disiplinlerle 
sürdürülebilirliğe katkıda bulunmaktır (LAF, 2014). Kapsam: Peyzaj Performansı Değerlendirme yaklaşımını 
kullanarak, Peyzaj Mimarlığı Vakfı (LAF), sürdürülebilirliği sağlamak için peyzaj çözümlerinin etkinliğini 
ölçmeye ve gelecekteki uygulama için artan bir bilgi ve tasarım önermesine yardımcı olmaya çalışmaktadır. 
Doğal bir çevrenin çok sayıda ekosistem hizmeti sağlayabileceği bilinmektedir. Kentsel yeşil alan, yapay bir 
doğal ortam olduğundan, faydalar üretme kapasitesi insan eylemlerinden etkilenir. Kentsel yeşil alanların in-
şası, sadece tasarımcıların bireysel eylemleri değil, sosyal grupların birleşik eylemidir. Peyzaj inşaatının genel 
sürecine göre, peyzaj performansının oluşum mekanizması aşağıdaki gibi gösterilebilir: ilgili ulusal politi-
ka ve inşaat yönetmeliklerine uymak, toplumsal grupların ortaklaşa kentsel peyzaj projelerinin nihai tasarım 
çözümlerini etkileyebilmesi. Peyzaj performans araştırması, sürdürülebilir peyzaj değerlerinin sergilenmesi 
ve geliştirilmesinde büyük önem taşır. Uygulamada sürdürülebilir peyzaj tasarımını etkili bir şekilde nasıl 
tanıtacağımıza geri döndüğümüzde, saf bir tasarım düşüncesinden tasarıma geçmelidir (Yang,  et al., 2016). 
Yöntem: Araştırmanın yöntemi literatür taramasından oluşmaktadır. Araştırmanın Problemi: Sürdürülebilir 
peyzajların planlanmasında, tasarımında ve yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümünde peyzaj performan-
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sı değerlendirmesi etkin bir rol oynayabilir mi? Araştırmanın Kısıtları: Bu bildiri literatür özetine dayalı bir 
derlemedir. Bulgular: Yapılı bir peyzajın çevresel, ekonomik ve sosyal faydalarının ölçümü sayesinde, onun 
performansı tespit edilebilmektedir. Li et al (2015)’e göre peyzaj performansı yararlarına ilişkin genel çerçeve 
aşağıdaki sunulmuştur. I- Çevresel Yararlar: biyoçeşitliliği artırmak, hava kalitesini iyileştirmek,  karbon ve 
kentsel ısı adaları azaltmak, kentsel havzalarda dayanıklılığını geliştirmek II- Ekonomik Yararlar: İstihdam 
arttırmak, yeni iş alanları oluşturmak, özellik değerini arttırmak ııı- sosyal yararlar: daha fazla rekreasyonel/
sosyal fırsatlar sağlamak,  kullanıcı memnuniyetini artırmak. Sonuç: Peyzaj planlama ve tasarım projeleri-
nin sonuçlarının değerlendirilmesi küresel bir olgudur ve firmaların fayda miktarlarını nasıl ölçebileceklerini 
öğrenmek için ölçütlere ve standartlara ihtiyaç duyulmaktadır (Ndubisi ve Li, 2013). LPA’da kullanılan yön-
temler ulusal yağmursuyu hesaplayıcısı, yeşil altyapı değerleri vb. sayısal peyzaj çalışmalarının bir bileşimi 
olarak görülebilir. Diğer bir deyişle, Peyzaj performansının değerlendirmesi, bir peyzajın boyutlarının beklen-
tileri ne derece yerine getirdiğini bulmaya yardımcı olabilir (Chitakira, M. et al.,2017). Peyzaj performansı-
nın değerlendirilmesi, bir peyzajın sosyal, ekonomik, kurumsal ve biyofiziksel boyutlarını içerdiği için geniş 
bir perspektifi varsayar (Buck et al.,2006). 2011’den bu yana, Peyzaj Mimarlığı Vakfı (LAF), yapılı peyzaj 
projelerinin çevresel, ekonomik ve sosyal açıdan sistematik olarak performansını ölçmek için Durum Çalış-
ması Araştırması (CSI) programını desteklemeye başlamıştır. CSI’nın amacı peyzaj çözümleri performansının 
tasarımcıların niyetlerini yerine getirip getirmediğini test etmek ve sürdürülebilirliğin sağlanmasına katkıda 
bulunmaktır. Performans değerlendirmeleri, özellikle fiziksel ve finansal kaynakların kısıtlı olduğu tasarım 
firmaları için zorlu bir görev olabilir. Enerji ve Çevre Tasarımında Liderlik (LEED) ve Sürdürülebilir Alanlar 
Girişimi (SITESTM) gibi resmi sürdürülebilirlik değerlendirmesi ve derecelendirme sistemleri mevcut olsa da 
bu sistemler üretmek pahalı olabilir (U.S Green Building Council, 2009). Buna ek olarak, bu sistemler yapım 
sonrası performans ve daha sonraki faydalar hakkında da bilgi sağlamaktadırlar.

Anahtar Kelimeler: Peyzaj Performansı, Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Peyzajlar

Yazar Notu: Bu çalışma, 2017-FEN-CY-006 proje kod nolu “Beylikdüzü-İstanbul Kentsel Yeşil Alanlarına 
Yönelik Peyzaj Performans Değerlendirmesi Üzerinde Bir Araştırma” başlıklı proje kapsamında hazırlan-
mış, Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenmektedir
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Öz: Giriş: Tarihi ve arkeolojik açıdan zengin eski kent dokuları, kentsel kimlik ve sürdürülebilirlik açısından 
önemli kültürel miras nitelikleri taşımaktadırlar. Çalışma alanı olarak seçilen ve antik liman kenti olma özelliği 
taşıyan Bartın iline bağlı Amasra, doğal ve kültürel peyzaj değerleri ile bölgesel açıdan önemli bir yerleşim 
olup, 2013 yılı itibariyle UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde dahil edilmiştir. Amaç: Araştırma alanının 
doğal ve kültürel peyzaj özellikleri esas alınarak alandaki mevcut ve potansiyel doğal-kültürel-tarihi Kültürel 
Peyzaj Koridorları belirlenmiştir. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Uzaktan Algılama (UA) teknolojileri yar-
dımıyla Amasra kentine yönelik peyzaj özellikleri değerlendirilerek önerilen Kuşkayası Kültürel Peyzaj Ko-
ridoruna ilişkin mekânsal analizler yapılmıştır. Kuşkayası Kültürel Peyzaj Koridoru’nun toplam yol uzunluğu 
yaklaşık 4 km’dir. Koridor üzerindeki genel peyzaj tipleri arkeolojik peyzaj, orman peyzajı, kentsel peyzaj, 
manzara terası, karayolu peyzajı, akarsu peyzajı ve tescilli yapılar olarak sıralanmaktadır. Uzman değerlen-
dirmesi doğrultusunda koridorun algısı, tercihi ile koridorlara ilişkin sorun ve öneriler saptanmıştır. Sonuçta, 
Amasra’da tarihi ve arkeolojik mirasın sürdürülebilirliğine yönelik Kültürel Peyzaj Koridoru Rehberi ve Yö-
netim Planı ortaya konulmuştur. Kapsam: Araştırma alanına özgü mekânsal analizler yapılarak güncel durum 
ortaya konulmuştur. Araştırma alanına yönelik Kültürel Peyzaj Koridoru Rehberi ve Yönetim Planı ortaya 
konulmuştur.  Sınırlıklar: Araştırma, Kuşkayası Yol Anıtı ile Bedesten arasındaki yaklaşık 4 km’lik lineer 
yürüyüş parkuru ve yakın çevresi ile sınırlandırılmıştır. Yöntem: Literatür taraması, araştırma alanında sörvey 
çalışması, mekânsal analizler ve uzman değerlendirmesi araştırmanın yöntemini oluşturmaktadır. Bulgular: 
Çalışma kapsamında yapılan mekânsal analizler ışığında alanın ulusal ve uluslararası öneme sahip olduğu 
ortaya çıkmaktadır. Ancak, Kuşkayası Kültürel Peyzaj Koridoru’nun kullanımına yönelik uzman görüşleri 
analizler ve alanda yapılan tespitlere göre çeşitli sorunlar saptanmıştır. Ankete katılan uzmanlara Kuşkayası 
Kültürel Peyzaj Koridoru’nun peyzaj kriterlerinin değerlendirilmesine ilişkin sorularında “manzara özelliği” 
kriteri 4.40 ile en yüksek puanı alarak peyzaj niteliğinin “çok iyi” olduğu saptanmıştır. Sırası ile uzmanların 
“doğallık” kriteri 4.18 puanla niteliğinin “doğal” olduğu, “Flora çeşitliliği” kriterinin 4,02 puanla niteliğinin 
“fazla” olduğu, “Uyum” kriterinin 3,42 puanla niteliğinin “dengede” olduğu ve “erişilebilirlik” kriterinin 3,00 
puanla niteliğinin “orta derecede” olduğu saptanmıştır. En düşük puan ile “su kaynakları” kriteri 2.16 puanla 
niteliğinin “sınırlı” olduğu, “kıyı etkisi” kriteri 2.22 puanla “az etkili” olduğu ve “güvenlik” kriterinin 2.34 
puanla niteliğinin “az güvenli” olduğu saptanmıştır. Sonuç: Kuşkayası Kültürel Peyzaj Koridoru hem doğal 
ve kültürel zenginliklerimizi koruma ve kullanım dengesi açısından hem de Amasra’nın turizm potansiyelini 
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arttırmak amacına yönelik öneriler geliştirilmiştir. Bu önerilerden bazıları şunlardı; alanda bulunan mevcut 
yolların tasarım önerileri hazırlanırken alandaki topografyanın ve doğallığın göz önünde bulundurularak ala-
nın karakteristik özelliğine uygun doğal yapısını bozmayacak döşeme tipi önerilmelidir. Yollarda yürüme-
yi engelleyen unsurlar doğal yapı korunarak yeniden düzenlenmelidir. Kültürel Peyzaj Koridorlarına ilişkin 
hazırlanan rehber ve yönetim planını uygulayacak sorumlu kuruluşlar ile kurumlar arası iş bölümünü ortaya 
koyan organizasyon yapısının belirlenmesi önem taşımaktadır. Bu süreçte merkezi yönetsel organların, ye-
rel yönetimlerin, turizm sektörünün ve yerel halkın birlikte hareket etmesi, etkin ve sürdürülebilir bir kültür 
turizmi için kamu-yerel-sivil-özel birlikteliğe işlerlik kazandırılması gerektiği vurgulanmıştır. Bu bağlamda 
araştırma alanı yönetim organizasyonunda yer alan birimler ve görev dağılımları genel çerçevede önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Amasra, Kültürel Peyzaj Koridoru, Kentsel Kültürel Miras, Kültürel Peyzaj, Tarihi Kent-
sel Peyzaj, Arkeolojik Peyzaj

Yazar Notu: Bu çalışma, 2016-FEN-CY-009 proje kod nolu “Kentsel Kültürel Mirasın Sürdürülebilir Plan-
lanması ve Tasarımı: Amasra Örneği” başlıklı proje kapsamında hazırlanmış, Bartın Üniversitesi Bilimsel 
Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenmiştir.
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Öz: Giriş: Günümüzde çağdaş sanat mekanları güncel mimarların tasarım alanı haline gelmiştir. Mimarlar bu 
sanat mekanlarını tasarladıkları gibi yeni ekler de yapabilmektedirler. Galeriler bu çağdaş sanat mekanlarında 
önemli yere sahip olup , mimarları davet ederek veya yarışmalar yoluyla elde ettikleri mekanlar aracılığıyla 
çağdaş sanat eserlerini izleyenlerin sayısını artırmaya çalışmaktadırlar. Çeşitli yollarla yeni malzemelerin, 
yöntemlerin deneyimlenmesi ve bu uygulamaların sergilenmesi için ortam yaratmaktadırlar. Aynı zamanda 
mimari de yaşayan, içine girilen ve deneyimlenen bir sanat eserine dönüşerek mimarlık ortamına katkı sağlar. 
Dolayısıyla sanat mekanlarında inşa edilen ya da bu mekanları inşa eden tasarım yaklaşımları yenilikçi özel-
liklere sahiptir. Bu özellikler, doğal çevrenin ekolojik bütünlüğünün korunması için bağlam içindeki doğal 
yapılanmaları referans alır, mevcut sisteme eklemlenen, uyumlu davranan stratejiler geliştirilmesini de içerir. 
Eko-tasarım stratejileri sistemin tamamına enerji akışları gözü ile bakmaktadır. Eko-sistem üzerindeki enerji 
hareketlerini, madde döngülerini inceleyerek sisteme protez olarak dahil olmayı hedefler (Yeang, 2012). Do-
ğaya protez entegrasyon anlamında ekolojik mekan anlayışı, çevreye niteliksel bir müdahaleyi kabul eder, 
çevreyle sinerjik bir ilişki kurarak teknolojiyle temellenir ve gelişimseldir. Gelişim, coğrafyanın gerçekliğine 
bağlı döngüsel, vektörel bilgi ile kontrol edilir. Coğrafi bilgi mimarlığı (Guallart, 2009) da, çevre ile ilgili 
yerel parametrelerin tamamını kullanarak mimarlık faaliyetleri yapılmasını amaçlar. Her ölçekte yerel bilgiye 
dayalı olarak kültürel varlıklar korunurken yerin yapısı, eko-sistemler ve insan kullanımı birbirleriyle iliş-
kili hale getirilir. Yerele bağlı tasarımda ihtiyaç programı kadar pasif ve sürekli enerji kazanımları, doğa ile 
entegrasyon önemlidir. Coğrafi bilgi mimarlığı söylemleri, makro ölçekteki coğrafi parametreler olabileceği 
gibi mikro çözümler olarak yaprak yapısı, ağaç dallanması, bölgedeki taşların yapıları, benzeri organik ve 
inorganik detayları da kapsamaktadır. Amaç: Güncel tasarım yaklaşımları olarak performansa dayalı tasarım 
stratejilerini tespit etmektir.  Kapsam: Günümüzde inşa edilen çağdaş sanat mekanlarından mevcut yapıya 
ek olarak tasarlananları seçilir. Çevreye tepki vermesi anlamında coğrafi bilgi mimarlığı söylemleri, sistemin 
performansını artıran parametreler olarak analiz edilir.  Sınırlılıklar: Serpentine Galeri’de 2002,  2010 ve 
2016 yıllarında inşa edilen eklerle sınırlıdır. Yöntem: Seçilen örneklerin diyagramlar aracılığıyla karşılaştı-
rılması ve değerlendirilmesidir. Bulgular: Strateji, taktik bir kriter olarak yönetilebilen operasyona referans 
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verir. Taktik, kuralların setini ve ilişkileri içeren operasyonel bir araçtır. Bu araç günümüzde mimari tasarım 
ve sürecinde kalıcılık-durağanlık, değişkenlik-dinamiklik kavramlarıyla oluşan stratejilerle yer değiştirmek-
tedir. Bu değişim, duyarlılığı ölçmek, farklı ölçeklerde bilginin ilerlemesini sağlamak, geometriyi ve mekanı 
ortaya çıkaracak örüntüleri üretmek, örüntüyü tüm alana yaymak, örüntünün çevre ile kurduğu ilişkileri, tep-
kileri ölçmek, çevreyi bu örüntüyle tekrar üretmek, tasarımın ilişkide olduğu ağları tanımlamak, konumlan-
dırmak, farklı parametreleri katmanlaştırarak yeni ağlar oluşturmak,gibi çeşitli stratejileri olanaklı hale getirir. 
Bu stratejilerle birlikte tasarım, süreklilik ve ilişkiler ağını ifade eder.  İdeal formu bulma iddiasının giderek 
kaybolduğu bu mimarlık anlayışında form, kendi oluşum döngüsü içindeki herhangi bir anın dondurulması 
veya belirlenen ilişkilere, örüntülere bağlı, duyarlılığı artmış olarak ortaya çıkar. Sonuçlar: Performansa da-
yalı tasarım stratejileri sayısal teknolojilerden maksimum fayda sağlayarak çevredeki döngüleri bir etkiler ve 
sonuçlar bütünü olarak kavrayarak verimli bir tasarımsal çıkış noktası sunar. Bu verimliliğin oluşmasında çok 
disiplinli çalışma, ekolojik döngülerin modellenerek anlaşılması önemlidir. Bilginin modellenebilir olması 
gelecekte yaratılacak coğrafyalar için yeni senaryolar geliştirebilme olanağı verebilecektir. Bu yeni senaryolar 
çağdaş sanat mekanlarında olduğu gibi hayatın her alanında protez yaklaşımı güncelleştirerek dünya ve dışı 
coğrafyalarla insanın bütünleşmesini sağlayabilir. 

Anahtar Kelimeler: Çağdaş Sanat Mekanları, Mimari Tasarım Stratejileri, Performansa Dayalı Mimari Tasa-
rım, Coğrafi Bilgi Mimarlığı, Protez Tasarım

Yazar Notu: Bu çalışma, Doç. Dr. Levent ARIDAĞ danışmanlığında Gebze Teknik Üniversitesi, Fen Bilim-
leri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı’nda yapılmakta olan yüksek lisans tezinden üretilmiştir.
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Abstract: Introduction:  This paper focus on a studio specific process on basic design studio in Gebze Tech-
nical University Faculty of Architecture in fall 2017. Studio basically have continuous parenthesis defined by 
concepts and practice questions which are; Process of invention, Process of exploration of potentialities and 
Discoveries of Multi Narrative of Everyday life by exploring the potentialities of invented substances. Each 
process is interrelated and synchronically detailed by design tools. Geometric tools and transformative agents 
searched for design potentials and interfaces by creating their everyday life narratives. Metamorphose as a 
common sense basically discussed by these explorations and processes. These parenthesizes have different 
phases inside which are; 3d tessellation, deviation, metamorphosis and oblique section. First invention is a 
repetitive pattern of a one unique module. As an exploration of potentials, the tessellations were converted a 
transformation with new directions and proportions. This deviation opens a new discussion on metamorphosis 
with five new actions on the beginning module. The last cases were transformed with an oblique cut through 
an exploration of an everyday narrative in city which is called invented substance. The substantial consistency 
of practiced form (The metamorphosed substance, gradually getting more complex practice) is meeting with 
the fluidity of narrative, sourced from every day’s simple events. As Delueze and Guattari (2003) mentioned 
Kafka’s Metamorphose deliberately kills all metaphor, all symbolism, and all significations, so a language of 
sense is traversed with a ‘line of escape’. It is no longer a question of correspondence between the components 
of the subject and the new context. The thing and the other things are no longer anything but by collective 
overruns by de-territorialized experiences that are following their line of escape. The phases of studio are qu-
estioned in three headings through the practice of participants. Process of invention questions the substance 
and its capacity which understood as demonstration of all possible metamorphosing, start to form the script. 
The Process of exploration of potentialities questions differences between addition-deviation and modificati-
on-transformation by looking closed up and examining alterations in detail. And Discoveries of Multi Narra-
tive of Everyday life by the potentialities of invented substances question to think about simultaneous act of 
designing and synchronic relations in city as a place. A performative act touches the public space with people 
in an ordinary way or new, creative and productive way of spatial occupation, or just as an alternative way of 
gathering, acts as communication and collectivism, sharing, dialogue, etc. The important point, that is to focus 
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on the activity inside like an event in the city and to explore ordinary unprogrammed spaces, are the place of 
the interface, the space of the possibilities, and the acts of the bodies in it where the city was multi-dimensio-
nal and based on the experience instead of physical forms. As in the consensus of studio, design is a tool for 
more about exploring the fruitfulness in simple events than bringing genuine answer for direct questions. As 
a conclusion process can be described as an exploration of potentials more than exploration of a direct form. 

Key Words: Metamorphosis, Narratives of Space, Architectural Design Education
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Abstract: Introduction: This paper focuses on one of the “one-week studio work” on architectural design stu-
dio in Gebze Technical University Faculty of Architecture in fall 2017. Entire studio basically has continuous 
parenthesis, defined by concepts and practice questions. This work’s unique impact on studio practice creates 
its interest over questioning spatiotemporality (space-time correlation), sequences, whole and fragments pa-
radox. This is echoed in the implementation as program of space, oblique planes, patterns, actions, and confi-
gurationally space development. As one of the “a week – work” of continuous parenthesizes, it is experienced 
within the dominance of narration of space, as a covered act for discovery of sense itself. The practice dialogue 
based on Perec (1974)’s assumption about seven rooms, related with each day of a week and a projection 
about the relation of these rooms. In the way of thinking, it could be understood as, instead of diachronic way 
of room organizations, it is a kind of synchronic understanding between days of a week and experiences. It is 
expected that students re-think a sort of new reality-mental space- on their own on a sequential home. A per-
ceptual placement of days at home is an exploration of invisible boundaries of space. The boundaries of rooms, 
are created by perception, are not related to physical space and they are beyond the physical boundaries. The 
perception of space is fragmented, and one can perceive space as sequential fragments at this synchronic home. 
Seven days of a week and their relations with each other represented by synchronic experiences and their spa-
tial configurations.  Space is thought as a living and responsive entity, constituted with temporal events. In this 
sense, space is redefined with sense-time relations rather than being only a physical environment. This practice 
has emphasized the potential occupations of temporal interactions between space and human experience. Time 
and space interaction through this projection is about to rethinking space and its continuity. Fragmented pieces 
of a home and whole as a sequential process were discussed according to the design briefs of the students. Each 
design was represented with a physical model and a collage of the home of a week. Narrative of this home cre-
ated a new sense of space and reintroduces sense of being in a home in a new perspective. Re-territorialisation 
of conventional occupations of sense of home may create a new time sense and inter-surface in design. As En-
gel (2009) mentions the dynamic configuration of diverse assemblages forms a specific territory in time, which 
may then become the surface where de-territorialisation, and in contrast with that, re-territorialisation take 
place. This new becoming takes references from bodily experiences and senses at home for each day. Bodily 
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experiences may be considered as bodily narratives at home where body can be anything. Anything contains 
great amount of varieties in intensity, experience, spatial preferences, time and movement. As in the consensus 
of studio, design is not only performing with universality of time structure but also designing the time in order 
to perform the space in continuity of self within temporality of the hub. 

Key Words: Space-Time Interaction, Fragmented Space, Architectural Design Education
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Öz: Giriş: 1970’li yıllarda tüketilebilir enerji kaynaklarının hızla azalmasıyla birlikte ortaya çıkan enerji krizi, 
‘sürdürülebilirlik’ ve ‘enerji etkinlik’ kavramlarını bir çözüm olarak beraberinde getirmiştir. Teknolojinin de 
hızla geliştiği dünyamızda, enerjiye olan gereksinimin hızla artması, enerji kullanımında yenilenebilir kaynak-
lara yönelimi arttırmıştır. Tüketilebilir enerji kaynaklarının hızla azalmasında binalarında büyük payı bulun-
maktadır. Bu nedenle yenilenebilir enerji kaynakları bir girdi olarak tasarım sürecine dahil olmalıdır. Amaç, 
binanın yapım sürecinden başlayarak, yaşam ömrü boyunca minimum enerji sarfiyatı sağlamaktır. Bu durum 
‘akıllı bina modeli’ kavramını gündeme getirmiştir. Akıllı bina tasarımlarında, enerji kayıplarının minimum 
seviyeye indirilip, kullanılan enerjiden ise maksimum fayda sağlanması amaçlanmaktadır. Bu konuda yapı-
lan çalışmalar, enerji tüketiminin en fazla binalar, binalarda ise cepheler tarafından olduğunu göstermektedir. 
Enerji korunumunu sağlayarak, enerji performansını arttıran veya azaltan sistemlerin başında gelen cepheler, 
iç mekanı dış çevrenin olumsuz etkilerinden koruyan, yaz-kış periyotlarında iç mekan kullanıcı konforunu 
sağlayan bir kabuk(cidar) görevindedir. Bu nedenle, enerji kriziyle birlikte ortaya çıkan ‘sürdürülebilirlik’ ve 
‘enerji etkinlik’ kavramları cephe sistemlerinin gelişmesinde önemli bir yere sahip olmuştur. Çok katmanlı 
kabuk cephe tasarımları da bu ihtiyaçlara cevap verebilmek adına geliştirilen bir sistem kurgusudur. Değişen 
çevre koşullarına karşı uyum sağlayabilen çok katmanlı kabuk cephe sistemleri, farklı iklim koşullarında, 
farklı tasarım yöntemleri ile kullanılabilmektedir. Farklı tasarım yöntemlerinin oluşmasında, çevresel veriler 
(rüzgar, güneş, sıcaklık, ses gibi), katmanlar arasındaki hava akış modları, binanın formu, katmanlar arasında 
bulunan boşluğun boyutları, çok katmanlı cephenin yönelimi, konumu, havalandırma açıklıkları (boyutları 
ve konumları), cephede kullanılan malzeme türleri birincil tasarım parametreleridir. Özellikle irdelenen bu 
parametreler, binanın ihtiyaç gereksinimleri olup, karşılandığı takdirde verimli sonuçlar ile binanın yüksek 
performans gösterebilmesini sağlayacaktır. Enerji kayıplarının minimuma indirilmesi ve kullanılan enerjiden 
maximum fayda sağlanabilmesi amaçlı geliştirilen çok katmanlı kabuk cephe sistemleri, her geçen gün yapılan 
çalışmalar ile gelişim göstermektedir. Yapılan literatür çalışmaları, dünya üzerinde ve ülkemizde bu kapsamda 
yapılan tasarım projeleri ve kullanıcı deneyimleri bu gelişim sürecini kanıtlar niteliktedir. Yapılan tüm çalış-
maların ortak hedefi enerji korunumu olup, sürdürülebilirlik ve enerji etkinlik kavramları ile çevre dostu akıllı 
bina modelleri tasarlamaktır.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Mimari Tasarım, Çok Katmanlı Cephe Sistemleri 
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Öz: Giriş: Günümüzde güncel tasarım yaklaşımı evrimsel biyoloji, yapay zeka, karmaşa teorisi gibi alanlarla 
ilişkilendirilmekte, farklı tasarım disiplinleri söylemden morfolojiye, pratik gereksinimlerden üretime fark-
lı katmanlarda biyoloji ve teknoloji ile harmanlanmaktadır (Lim, 2011: 12). Mimarlık disiplininde sayısal, 
üretken veya biyo-tasarım yaklaşımlarıyla etkileşime giren organizasyon, çevre, insan davranışı gibi temel 
dinamikler geçerliliğini daima korurken; biyo-biçimlenme ve biyo-üretim tasarım alanında disiplinlerarası 
düzeyde zengin bir ilham ve yaratıcı bir çözüm kaynağı niteliğindedir. Yaratıcılığın en özgür bırakıldığı ve 
sınırlarının zorlandığı ortam olan tasarım stüdyolarında, “tasarlama” eylemi süreci danışmanla paylaşarak, ya-
parak, deneyimleyerek öğrenilmektedir (Schön, 1988:5). Bu perspektiften bildiride tasarım eğitiminde olduk-
ça önemli bir yere sahip temel tasarım stüdyosunda gerçekleştirilen, yaparak üreterek deneyimi benimseyen 
“biyo-örüntüden poli-örüntüye” adlı çalışma süreci ve sonuçlarıyla değerlendirilmektedir. Amaç: Bildirinin 
amacı temel tasarım 1 stüdyosunda biyo-örüntüler üzerinden temellendirilerek, form ilişkileri, tekrar-benzer-
lik ve malzeme potansiyelinin yaratıcı yöntemlerle değerlendirilmesi aracılığıyla poli-örüntüye dönüştürüldü-
ğü çalışma sürecinde ve sonucunda katılımcılar ve danışmanlar tarafından elde edilen eğitim kazanımlarının 
değerlendirilmesi ve üretken tasarımın bu aşamada üretilebilirlik düzeyine dair bir araştırma yapılmasıdır. 
Kapsam: Araştırma Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü temel tasarım 1 stüdyosundaki 160 katılımcının 
çalışma sürecinin, sonuç ürünün ve hedeflenen kazanımlara ilişkin katılımcılara uygulanan anket verilerinin 
değerlendirilmesi çerçevesinde yürütülmüştür. Sınırlılıklar: Çalışma U.Ü. Mimarlık temel tasarım 1 stüdyo-
su katılımcıları ile, stüdyo programında çalışmaya ayrılabilen 3 haftalık süreyle sınırlandırılmıştır. Yöntem: 
Araştırma yöntemi sonuç ürünün çalışma amaçlarına uygunluğunun ve süreçte hedeflenen kazanımların elde 
edilebilirlik derecesinin gözlemlenmesi ve -5’li likert ölçeği ile katılımcıların algısını, farkındalık ve öğrenim 
kazanımlarını sorgulayan- 60 katılımcıya uygulanan anketlerin değerlendirilmesinden oluşmaktadır. Ağırlıklı 
olarak iki boyutlu tasarımlar üzerinden ilerleyen temel tasarım 1 stüdyosu kapsamında üretilen çalışma, prog-
ram ile paralel olarak formların tekrar-benzerliğinin etkin bir biçimde kullanılmasıyla üretken bir doku üretil-
mesini hedeflemektedir. Uygulamada malzemeler kısıtlanmış olup (beyaz dosya kağıdı, beyaz bristol karton, 
maket kartonu ve geçirgen dokular için asetat); kesme, katlama, tekrar açma, buruşturma, döndürme, burma, 
yuvarlama, kıvırma, sıkıştırma, birleştirme gibi arayışlar ve yaratıcılığı tetikleyen yöntemlerle kağıdın ve kar-
tonun potansiyelinin kullanılması, rengin ve farklı yüzeylerin kullanımının dışarıda bırakılmasıyla düz dokuya 
sahip malzemelerden örüntü geliştirilmesine odaklanılması ve beyaz-şeffaf renkler üzerinden örüntünün daha 
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yalın ve net biçimde geliştirilmesi, okunması amaçlanmaktadır. “Paper-fold” aracılığıyla üretilen formlar, yön-
tem ve görsel ifadelerin bileşiminden oluşan bir dizi tekrar aracılığıyla örüntü ve yüzeye dönüşebilen algo-
ritmik bir durum oluşturma potansiyeline sahiptir (Vyzoviti, 2012: 8,9). Manuel biçimde ve süreç içerisinde 
gerçekleşen bir tasarım yöntemi olarak çalışmada belirlenen malzeme yapılabilirlikleri-olabilirliklerine dair 
arayışlarla yeniden keşfedilmesi, deneyimlenmesi amaçlanmıştır. Kağıdın, kartonun daha büyük, ince-kalın 
veya sert olarak kullanılması ölçü, kullanım ve dokuda yaratıcılığı harekete geçirmektedir. “Paper-fold”un 
özünde varolan niteliklerin bir prototipe dönüşmesi geniş uygulanabilirliği olan bir doğaçlamayı mümkün kılar 
ve makro ölçekten mikro ölçeğe git-geller mimarlık, iç mekan, ürün ve moda disiplinlerinin  birleşiminde bir 
tasarım alanı oluşturur. Günümüzde bilgisayar destekli tasarım ve üretime karşılık “düşük teknoloji-yüksek 
düşünce” (radikal-retro) yaklaşımı olarak tanımlanan bu teknik, analog karakterine rağmen temel kodlamaya 
da tutunan, yazılımdan ziyade beyin-el koordinasyonuna dayanan süreç-bazlı bir egzersizdir (Vyzoviti, 2012: 
10). Temel tasarım programı kapsamında yer alan tekrar-benzerlik, doku konularına ilişkin seminerler ve yapı-
lan uygulamaların yanısıra, çalışma süreci biyo-biçimlenme ve üretken tasarım yöntemi çerçevesinde verilen 
kısa seminerlerle başlamış, katılımcı-danışman arasındaki karşılıklı geri bildirimlerle devam etmiştir. Nitekim 
“öğretme-öğrenme” sürecine karşılık gelen “tasarlamayı öğrenme”, öğrenme ortamında bireylerin etkileşim 
içinde rol oynadığı bir “sahne”dir (Koper, Tattersall, 2005: 7). Sürecin sonunda stüdyo ilerleyişine ilişkin 
çalışmayla ulaşılmak istenen kazanımların, katılımcılar tarafından ortaya konduğu bir ürün ortaya çıkması 
hedeflenmiştir. Bulgular: Temel tasarım stüdyosu katılımcılarının neredeyse tamamının çağdaş tasarım yakla-
şımlarında önemli bir yere sahip üretken tasarım yöntemine dair farkındalık ve bilgi edindiği, araştırma beceri-
lerinin arttığı görülmüştür. Eğitimin ilk yarıyılında “düşük teknoloji-yüksek düşünce” ekseninde üretilebilirlik 
düzeyine dair bir deney niteliğindeki araştırma sonucunda, üretken tasarımın özgün birim formların tekrarıyla, 
yazılım kullanılmadan “yaparak” nitelikli biçimde üretilebildiği ve katılımcıların neredeyse tamamının el be-
cerisini arttırdığı görülmüştür. Formdan dokuya farklı ölçeklerde git-gellerle üretilen çalışmada malzemenin 
potansiyeline dair arayışlarda kullanılan farklı tekniklerin çoğu katılımcının yaratıcılığını geliştirdiği sonucun-
da ulaşılmıştır. Grup halinde yapılan çalışmada çoğu katılımcının empatik yaklaşımı güçlendirilmiş, grup di-
namiği ve yürücülerden alınan geri bildirimler çerçevesinde oluşan sorgulama ve tartışma ortamı çözüm üret-
me-uygulama-öğrenme sürecini desteklemiştir. Sonuçlar: Formlar arası ilişkiler, tekrar-benzerlik, doku gibi 
temel tasarım stüdyosu kapsamında edinilen bilgiler, biyo-örüntüden olan poli-örüntüye dönüşüm sürecinde 
ilişkilendirilmiştir. Henüz bilgisayar yazılımına egemen olmayan katılımcıların “düşük teknoloji-yüksek dü-
şünce” ekseninde yapabilirlikleri ve malzemenin yapılabilirlikleri çerçevesinde üretken tasarımın teknolojisiz, 
beyin-el koordinasyonu aracılığıyla geliştirilmesinin eğitimin bu aşamasında verimli olduğu gözlenmiştir. İki 
boyuttan üç boyuta evrilen örüntü ve yüzey tasarımıyla üç boyutlu hacim tasarımına geçişe hazırlık, stüdyoda 
katılımcıların “korku”larını yenmesi ve özgüven kazanmaları için yararlı olmuştur. Katılımcıların stüdyo yü-
rütücülerinden aldığı geri bildirimler, sorgulama ve tartışmalarla tasarlamayı öğrenme süreci zenginleşirken, 
yürütücülerin katılımcılardan aldığı geri bildirimlerle tasarım eğitimine dair yöntem arayışları desteklenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Biyo-Örüntü, Poli-Örüntü, Üretken Tasarım, Temel Tasarım Eğitimi, Mimari Tasarım 
Eğitimi
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Öz: Giriş: Tarihin her döneminde stratejik açıdan önemli olmuş Çanakkale, onlarca uygarlığa ev sahipliği 
yapmış olmanın zengin kültürünü, neredeyse her yüzyıla ait tarihi yapı örnekleri ile bizlere sergilemektedir. 
Bu yapıları geleceğe güvenle taşımak için özgün tekniklerine sadık kalmanın yanı sıra uluslararası platformda 
kabul görmüş teknikler ile restore edilerek korunması bir zorunluluktur. Kentsel tarihi çevreler;  artan nüfus, 
hızlı kentleşme, sosyal yapıdaki farklılaşmalar gibi nedenlerden dolayı zarar görmekte, hatta yok olma tehlike-
siyle karşı karşıya gelmektedir. Bu nedenle, sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda sadece fiziki koruma değil, 
sosyo-kültürel yapıyı da içine alan “bütünleşik koruma” düşüncesi ön plana çıkmaktadır. Bu kaygılarla dar 
çerçevede sadece restore ederek korumak yerine tarihi yapıyı, bahçesi/çevresinden başlayarak, sokak, mahalle, 
kent ve bölge ölçeğine kadar devam eden büyük bir ölçekte ele alan koruma kullanma dengesinin kurulduğu 
ve yeni işlevler kazandırıldığı koruma ve restorasyon projeleri üretmektedir. Yapı, çevresi ile birlikte bir bütün-
dür. Binayı çevreleyen, günlük yaşantının bir bölümünün geçtiği bahçe; geçmişteki yaşam şeklini, kullanılan 
malzemeyi, açık ve yarı açık mekâna ait kullanımları, bitki türlerini, toplumun sosyal yapısıyla ilgili bazı ay-
rıntıları günümüze kadar taşımaktadır. Bu nedenlerle restorasyon çalışmalarına daha geniş çerçeveden bütün-
cül yaklaşılmadır. Tarihi yapılar arasındaki açık ve yeşil alanlar;  korunmalı, yeni düzenlemeler tarihi doku ile 
yarışmayacak, estetik ve fonksiyonel yönden uyum sağlayacak nitelikte olmalıdır. Amaç: Çalışmada restore 
edilen tarihî ve geleneksel özellikler barındıran alan ve çevresinin bir bütün olarak değerlendirilmesine yönelik 
çözüm önerileri getirilmesi amaçlanmıştır. Restore edilen alanda doğal ve özel denge ile beraber insan faaliyet-
lerinin de yer aldığı bütüncül bir tasarım anlayışı getirilmesi hedeflenmiştir. Kapsam: Bu çalışma kapsamında 
19. Yüzyılda yapılmış olan ve Köy Muhtarı Hüseyin Ağa’ya ait iken Çanakkale Savaşları sırasında 19. Tümen 
Kumandanı Yarbay Mustafa Kemal tarafından karargah olarak kullanılan Gelibolu Yarımadasında, Çanakkale 
ili, Eceabat ilçesi, Bigalı Köyünde yer alan Atatürk Evi’nde Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihî Alan Başkan-
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lığı tarafından yapılan restorasyon çalışması incelenecektir. Sınırlıklar: Tarihi alanların korunması ve geliştir-
mesinde karşılaşılan koruma-kullanma dengesi ile ilgili sınırlılıklar bu araştırmada da karşımıza çıkmaktadır. 
Yöntem: Araştırmada yerinde gözlem ve etüt çalışmaları yapılarak tarihi yapıda uygulanan restorasyon tek-
nikleri irdelenmiştir. Bununla birlikte yapıyı çevresi ile beraber daha etkili ve kullanılabilir ve dönemi daha 
iyi yansıtacak şekilde peyzaj tasarım çözümlemeleri aranmıştır. Bulgular: Söz konusu yapının tescil değeri, 
mimari özelliklerinden ziyade tarihi öneminden kaynaklanmaktadır. Buna rağmen yapılan raspa çalışmalarının 
ardından yapım tekniği ve taşıyıcı sistemi bakımından benzerlerinden ayrılan türde köşe sofalı Türk evi olduğu 
görülmüştür. Zemin artı bir kattan oluşan yapının zemin katı yığma moloz taştır. Birinci katı benzerlerinden 
farklı olarak birbirine komşu iki cephede karma (dış yüzeyde moloz taş-içte kerpiç) diğer iki cephede ise hımış 
olarak imal edilmiş, yapının iç duvarları ise bağdadi olarak yapılmıştır. Restore edilen yapının bulunduğu köy 
çevresi ile beraber ele alındığında köy meydanı, meydana bağlantılı dar sokakları ve meydana bakan evleri ile 
ayrıca Atatürk Evi’ne giden yoldaki binalarında 2006 yılında restore edildiği bilgisine ulaşılmıştır. Bütüncül 
bir yaklaşımdan çok kısmi uygulamalar anlam bütünlüğü açısından kopma sorunlarına yol açmaktadır. Nasıl ki 
Bigalı Atatürk Evi aslına uygun ve o günün izlerini taşıyan haline döndürme çabası varsa meydan ve bağlantı 
yollarının da peyzaj tasarımı ile elen alınması ve çözüm önerileri getirilmesi gerekmektedir. Sonuç: Resto-
rasyon çalışmasında doğal sebepler ve işlevlendirmeler sırasında bilinçsizce yapılan koruma çalışmalarıyla 
yapıda meydana gelen bozulmalar giderilmiş, yapı strüktürel olarak sağlamlaştırılmış, yıpranma ve bozulma 
gözlenen yapı elemanları özgün duruma sadık kalınarak yenilenmiştir. Bununla birlikte yapının bir köy içinde 
yer aldığı unutulmamalı ve bütüncül bir yaklaşım ile tasarlanması gerekliliği göz ardı edilmemelidir. 

Anahtar Kelimeler: Bigalı Atatürk Evi, Koruma, Kültür Varlığı, Restorasyon, Peyzaj Tasarımı
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Öz: Giriş: Eflatun (Platon), MÖ 360’da, doğa bilimi ve kozmolojiyi anlatan “Timaeus” adlı eserinde, “Altın 
Oran” ın evrendeki varlıkların tüm matematiksel ilişkilerinde ortak olduğunu ve kozmik biliminin de anah-
tarı olduğunu belirtmiştir. Öklid, milattan önce 300′lü yıllarda yazdığı “Elementler” adlı tezinde “Ekstrem 
ve Önemli Oranda Bölmek” olarak “Altın Oran”ı  ifade etmiştir. Mısırlıların Keops Piramidi’nde, piramidin 
tabanının yüksekliğine oranı, geometrik olarak hesaplanan ve en uygun boyutları verdiği görülen bu altın oran,  
insanlık tarihi boyunca başta Mısırlılar ve Eski Yunan’da olmak üzere asırlarca mimari ve sanat alanındaki 
eserlerde uygulanmıştır. Orta Çağ’ın en ünlü matematikçisi olan İtalyan kökenli Leonardo Fibonacci, kendi 
adını verdiği, birbiri arasında ardışık ilişki ve olağanüstü bir oran bulunduğunu iddia ettiği …”Fibonacci (Fi) 
Sayı Dizisi”ni keşfetmiş, ya da diğer bir görüşe göre de Hint-Arap medeniyetinden öğrenmiş ve Avrupa’ya 
taşımıştır. Rönesans devri ünlü ressamlarından Leonardo da Vinci, çizmiş olduğu Mona Lisa, Aziz Jerome 
ve Picasso  tablolarında “İlahi Oran” olarak adlandırdığı  altın oranı kullanmıştır. Mimar Sinan’ın da bir çok 
eserinde, mesela Süleymaniye ve Selimiye camilerinin minarelerinde bu altın oran görülmektedir. Amaç: Bu 
sunumun amacı, doğada bulunan ve en ideal bir tasarım olan “Altın Oran”ı tanıtmak, tasarımda ve teknolo-
jide kullanılmasını yaygınlaştırmaktır. Kapsam: İnsan vücudunda, deniz kaplumbağalarında, bitki ve ağaç 
yapraklarında, DNA’ larda, kar kristallerinde ve galaksilerde hep bu orana rastlanmaktadır. İnsanda yüzün ve 
vücudun kısımlarında, kollarda ve parmaklarda altın oran vardır. Kolumuzun alt bölümünün üst bölüme oranı 
altın oranı verdiği gibi, ayrıca kolun tamamının üst kısma oranı yine bu oranı vermektedir. Parmaklarınızın üst 
boğumunun alt boğuma oranı,  parmağınızın tamamının üst boğuma oranı yine altın oranı verir. Her insanın 
kafasında bir ya da birden fazla saçların çıktığı düğüm noktası denilen bir nokta vardır. İşte bu noktadan çıkan 
saçlar doğrusal yani dik değil, bir spiral eğri yaparak çıkmaktadır. İşte bu spiralin ya da eğrinin tanjantı yani 
eğrilik açısı altın oranı vermektedir. Ayçiçeğinin merkezinden dışarıya doğru tanelerinin sayıları sağdan sola, 
soldan sağa doğru sayıldığı zaman, bu sayılar arasındaki oran, altın oranı vermektedir. Papatyada da ayçiçe-
ğinde olduğu gibi bir altın oran mevcuttur. Çam kozalağındaki taneler, kozalağın altındaki sabit bir noktadan 
kozalağın tepesindeki başka bir sabit noktaya doğru spiraller oluşturarak çıkarlar. Bu spirallerin eğrilik açısı, 
altın orandır. Deniz kabuğunun yapısında tespit edilen eğriliğin tanjantının altın oran olduğu görülmüştür. 
Salyangozun kabuğu bir düzleme aktarılırsa, bu düzlemin oluşturduğu dikdörtgen altın oranı verir. Tütün bit-
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kisinin ve eğrelti otunun yapraklarının dizilişindeki eğrilik,  altın oranı vermektedir. Velhasıl evrende mevcut 
her şeyin yapısında ve şeklinde en ideal tasarım olan altın oranın mevcudiyeti anlaşılmıştır.  Sınırlılıklar:  Bu 
çalışmada,  Altın Oranın evrende çok yaygın olması sebebi ile ancak çok belirgin sınırlı örnekler tanıtılmış, 
tasarımda da öne çıkan bazı uygulamalardan bahsedilmiştir. Yöntem: Altın Oranın dayandığı matematik ilişki, 
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584…”Fibonacci (Fi) Sayı Dizisi” dir. 
Bu sayılar, kendisinden önceki iki sayının toplamı ile devam etmektedir. Bir Fibonacci sayısının kendinden 
önceki sayıya bölümü ile elde edilen sonuç, 1,618 sayısını yani “Altın Oran”ı vermektedir. İkiye bölünmüş 
bir doğru parçasında, büyük parçanın uzunluğunun küçük parçanın uzunluğuna oranı ile bütünün uzunluğu-
nun büyük parçanın uzunluğuna oranı birbirine eşitse, bu orana da “Altın Oran” denir. Uzun kenarının kısa 
kenarına oranı, altın oran olan dikdörtgene “Altın Dikdörtgen” denir. İçinden defalarca kareler çıkarılmış bir 
altın dikdörtgenin karelerinin kenar uzunlukları yarıçap olacak şekilde karelerin içerisine daireler çizildiğinde 
“Altın Spiral” elde edilir. “Altın Spiral” evrenin genişleme modelini gösterir.   Bulgular: Yüce Yaratan’ın 
yarattığı varlıklarda kullandığı altın oran, en mükemmel ve en doğru tasarımın temelidir. Bu tasarım, estetik 
olarak göze görünen en güzel şeklin ayarlanmasıdır. En estetik ve en güzel bir dikdörtgenin eninin boyuna 
oranı, altın orandır. Altın oran, matematik ve sanatta, bir bütünün parçaları arasında gözlemlenen, uyum açı-
sından en yetkin boyutları veren geometrik ve sayısal bir oran bağıntısıdır. Sonuç: Tarih boyunca olduğu gibi 
günümüz teknolojisi için tasarımda bu oran kullanıldığı takdirde, en iyi sonuçların elde edildiği görülmektedir.  
Günümüzde mimarlık, güzel sanatlar ve yayıncılık faaliyetlerinde; grafik, fotoğraf, logo, web sitesi ve her tür-
lü endüstriyel ürün tasarımında altın oran kullanımı gittikçe yaygınlaşmakta ve başarılı sonuçlar alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Altın Oran, Fi Sayı  Dizisi, Doğal Tasarım, İlahi Tasarım, Altın Dikdörtgen, Altın Spiral
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Abstract: Biomimetic approach, in the content of industrial design seeks nature’s strategies and applies them 
to industrial design products. Biomimetic design methodology needs interdisciplinary corporation. Biologists, 
designers and other needed experts work together to mimic natural form, function or system. Biomimetic 
approach helps designers to inspire from detailed biological sources and create new design ideas. Biomimet-
ics, bionic, biomimicry is used as synonymous in various sources.  Though their basic meanings are similar, 
their origins and usage areas are differentiated. While biomimetic design and biomimicry relate with design 
disciplines, bionic design is being used by medicine widely. “Bionics is identified as observation, transforma-
tion of observations to knowledge, drafting the information to develop new systems and taking information 
from organisms and relate with artificial object. Moreover, according to Werner Nachtigall ‘bionic’ as a word 
is combination of ‘biology’ and ‘technical’ or ‘electronic’ terms.”  The bionic term has a narrow meaning re-
cently. It is used in fields such as robotics, mechanical body organs. Biomimetic design is the closest concept 
for the principle of natural inspiration and learning from nature which mentioned in this study. Biomimicry 
is a new discipline seeks nature ideas to use for design to solve human problems as a bridge between biology 
engineering, architecture, design field and many other sciences. 2 Using biomimicry in design process results 
with a ‘biomimetic product’. Whether the methodological level is detailed or not and  ‘biotechnic’ literature is 
figured or not in technology history, many designers and engineers mimicked organisms’ structural, functional 
principles in mechanisms such as pioneers of Aeronautics research of birds, bats, and flying seeds. In this study 
nature and design related methods which are nature abstraction method, emulation to nature, analogy to nature 
methods are clarified with examples. In these methods designers generally evaluate observations or visual 
sources. Biomimetic design that means emulation of nature’s strategy and technics defined with methodolo-
gies and biomimicy methodology processes are explained in detail. This study aims to understand biomimetic 
design and test for industrial design problems. Biomimicry Institute contest task which is energy efficient 
biomimetic solutions is studied and evaluated to test Janine Benyus’ biomimetic study methodology. A disaster 
tent is designed with biomimetic design method eight students from biology, engineering, architecture and 
industrial design professions. Case study is observed during two months in Industrial Product Design Master 
Class of Istanbul Technical University. Although communication and design taking of students from various 
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disciplines is a challenge during design process, ‘ask nature’ database and online lectures of Biomimicry In-
stitute helped to understand methodology and research biological resources. Interdisciplinary collaboration of 
students provides different perspectives and reflected positively in all process of the study. Biomimicry meth-
odology resulted with a technically equipped and environmentally sustainable industrial product. The disaster 
tent project concept became finalist in Design Turkey Awards in 2012 year. As a source of innovation in design, 
concepts related to biology and design and emerging methods develop systematic suggestions by bridging 
between nature and design. Interactive study of biology and design disciplines reveals with infinitive source of 
solutions which biology expertise has developed from nature with evaluation from a design point of view to 
create innovative ideas in many ways such as material, structure, function, form and texture.

Key Words: Biomimetic Design, Bio-Inspired Industrial Design, Nature and Design

Autor Note: This study is derived from master thesis advised by Prof. Dr. Seçil ŞATIR,  titled ‘Biomimmetic 
Design and Methodology in the Content of Industrial Product Design’ is accomplished by Hanife Yıldız, 
published in Istanbul Technical University, Graduate School of Science, Engineering and Technology, In-
dustrial Product Design
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Öz: Giriş: 1950’den sonra kentleşmenin ve sanayileşmenin getirdiği hızlı büyüme ile tüm dünyada olduğu gibi, 
ülkemizin doğal yapısı ve peyzajında da hızlı ve yoğun değişmeler yaşanmaktadır. Günümüzde hızla gelişen 
kentler; hızlı nüfus artışı, kırdan kente göç, kentlerdeki yoğun iş yaşamı, trafik sorunu, hava ve gürültü kirliliği, 
doğal alanların hızla tahrip ve yok edilmesi, aşırı nüfus artışı ile şekillenen kentsel alanlar gibi sorunlarla karşı 
karşıya kalmaktadır. Kentlerde görülen bu olumsuz etkiler insanların serbest zamanlarını geçirebilecekleri sos-
yal, kültürel ve fizyolojik açıdan çeşitli şekillerde yararlanabilecekleri rekreasyon ihtiyacını giderebilecekleri 
ortamlara gereksinim duymalarına neden olmaktadır. Rekreasyonel aktivitelerinin gerçekleştirildiği mekanlar 
kent kullanıcılarının ihtiyacına göre şekillenirken (kent parkları, çocuk oyun alanları, vb.) bir kısmı da mevcut 
nitelikleriyle (ormanlar, deniz kıyıları, vb.) rekreasyon alanı olma özelliği taşımaktadır. Kıyısal alanlar konum-
ları gereği, sanayi ve endüstriyel faaliyetler dışında rekreasyon ve turizm açısından yoğunlaşmanın olduğu ge-
nel noktalardır. Suyun kıyıya sağladığı fırsat ile kıyısal alanların rekreasyonel değeri artmaktadır. Kıyı kentleri 
kıyısal alan olma özelliği açısından değerlendirildiğinde kıyı peyzajının kalitesinin artmasına ve rekreasyonel 
açıdan şekillenmesine katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda kıyısal alanlar kent kullanıcılarına sunulurken, kıyı-
ların korunmasını sağlamak ve sağlıklı bir planlama yapabilmek için, kıyılara olan rekreasyonel istek ile kı-
yısal alan potansiyelinin belirlenmesi gerekmektedir. Kıyı kentlerinin şekillenmesinden, kentlilerin belli başlı 
rekreatif ihtiyaçlarına ve hatta kent ekosistem hizmetlerinin arttırılmasına yönelik önemli işlevi olan kıyısal 
alanların planlanması gerekmektedir. Bundan dolayı, kıyısal alan planlamalarında kullanım kapasitesine göre 
değerlendirilme yapılmalı ve maximum kullanıma göre planlanma kararları alınmalıdır. Kentlerin gelişim ve 
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planlanmasında etken rol oynayan afetler ve bu afetlere karşı yönetim planlarının oluşturulması gerekmektedir. 
Özellikle kentlerimiz, deprem, seller ve teknolojik kaza gibi risklerle karşı karşıya olan derin tehlike havuzla-
rıdır. Doğa koşulları ve genel korunmasızlık ortamı dışında Türkiye kentlerinin yüksek riskler göstermesinin 
birçok nedeni vardır. Bunlardan biri hızlı kentleşme ve kentsel büyümeye odaklanmış imar düzenlemeleri, 
risk azaltma yöntemlerini içeren planlama yaklaşımı ve pratiğinden uzak kalmış olmaktır. Afet yönetimi ko-
nusunda yapılacak çalışmalarda, yapı sağlamlığı ile kentsel ve bölgesel planlama ölçeğinde düzenlemelerin 
yapılmasına önem verilmelidir. Afet olayları jeolojik ve jeotektonik kökenli (depremler, volkanlar, heyelanlar, 
kaya düşmeleri vb.) ya da meteorolojik kökenli (fırtına, çığ, kuraklık, su baskınları, yer altı suyu yükselmeleri 
vb.) olarak meydana gelmektedir. Özellikle iklim değişimi ile birlikte meteorolojik kökenli afetlerin oluşumu 
ve şiddeti artmaktadır. Amaç: Bu çalışma kıyı kentlerinde meteorolojik kökenli afetlerin kıyısal alan kulla-
nımlarındaki etkisinin azaltılmasına yönelik peyzaj tasarım ve uygulamalarının incelenmesi amacıyla gerçek-
leştirilmiştir. Kapsam: Bu çalışmada; atmosferde yaşanan olayların kısa ya da uzun vadede uç seviyelerde 
oluşması meteorolojik kökenli afetlerin kıyısal alan kullanımına etkileri ve etkilerinin azaltılmasına yönelik 
peyzaj tasarım ve uygulamaları araştırılmıştır. Sınırlıklar: Yersel ve zamansal veri kaydı tutulmadığından, 
inceleme ve değerlendirme mevcut görüntü, söyleşi ve haberler üzerinden gerçekleştirilmiştir Yöntem: Araş-
tırmanın yöntemi; literatür taramaları ile su kıyılarının kent ve peyzajına katkılarının incelenmesi, meteoro-
lojik afet nedenlerinin belirlenmesi ve araştırma alanıyla ilgili verilerin toplanması; araştırma alanına ilişkin 
doğal ve kültürel verilerin aktarıldığı; iklimsel kriterler ışığında kıyısal alan kullanımında afet riskinin dikkate 
alındığı düzenlemelere peyzaj planlama ve tasarımı açısından görüş ve önerilerin sunulduğu değerlendirmeleri 
kapsayan çalışmalarından oluşmaktadır. Bulgular: 28.07.2017 tarihinde Kuzey Marmara bölgesinden gelen 
şiddetli yağış ve dolu Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde yaşayanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplara 
neden olmuştur. Yaşanan bu olay meteorolojik kökenli bir afet olup; Lapseki ilçesinde normal yaşamı ve insan 
faaliyetlerini kesintiye uğratarak olumsuz etkilemiştir. Ev ve iş yerlerinin yanı sıra ekili tarım arazileri sağanak 
yağıştan zarar görmüştür. İşyeri sahipleri ve vatandaşlar sağanak yağışa hazırlıksız yakalanmıştır. İlçe stadyu-
mundaki tribünlerin bir kısmında çökmeler meydana gelmiştir. İlçenin şekillenmesinde etkili olan Bursa-İzmir 
karayolunda su baskını nedeniyle ulaşım sağlanmamıştır. Kıyısal alanda bulunan kordon boyunda yer alan 
rekreasyon alanları dalgalar nedeniyle zarar görmüş olup bu kısımda yer alan işletmelerde büyük zarar yol 
açmıştır. Fırtınada ilçenin yeşil dokusunu oluşturan bazı ağaçların kökünden söküldüğü bazılarının da dalla-
rının kırıldığı gözlenmiştir. Sonuç: Kıyısal alan kullanımı ve taşıma potansiyelini olumsuz yönde etkileyecek 
alanlarda yapılaşmalara izin verilmemelidir. Sel, kuraklık, taşkın gibi meteorolojik kökenli afetlere zemin 
hazırlayan yanlış uygulamalara yasal önlemler getirilmelidir. Ülke genelinde meteorolojik kaynaklı afetler 
için tahmin ve uyarı sistemi geliştirilmeli ve afet öncesi, sırası ve sonrası için önlemler paketi hazırlanmalıdır. 
Türkiye’de meteorolojik kaynaklı afetler olaylarının meydana geldiği kritik nokta ve alanlar belirlenmeli, dü-
zenli olarak meteorolojik gözlemleri sağlanmalıdır. İklimle uyumlu planlama ve tasarım: güneşlenme, rüzgar 
yönleri, ısı, nem, yağış gibi iklimsel faktörlerin kentsel planlama ve tasarımında İklimle uyumlu çalışmaların 
yapılması sağlanmalıdır. Bitkisel uygulamalarda ekolojik yönden sürdürülebilirlik ilkesini temel alan tasarım-
lar yapılmalıdır. Bu kapsamda bitkisel tasarım çalışmalarında geniş çim alanlar ve mevsimlik çiçek parterleri 
yerine fazla bakım gerektirmeyen, çok yıllık, doğal yapıya uygun yerel bitki kullanımları tercih edilmelidir. 
Kıyı kentlerinin kıyı uzunluğunu dikkate alınarak kıyısal alanın planlanması aşamasında belli bölgelere ayrıl-
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ması ve sağlanmalıdır. Böylece planlama açısından daha detaycı çözüm önerileri oluşacaktır. Kıyısal alanda 
yapılacak düzenlemelerin insan - su ilişkisini yok etmemesine özen gösterilmelidir. Kıyısal alanda planlama ve 
tasarım topografik yapı ile uyumlu olup eğim, bakı yükseklik gibi verilerin vista noktalarının belirlenmesinde 
ve rekreasyon alanlarının tasarımında etkin şekilde kullanımı sağlanmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: Lapseki Belediyesi, Meteorolojik Kökenli Afetler, Peyzaj Tasarımı 
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(POSTER SUNUM) 

Öz: Giriş: Tarihte önemli izler bırakan insanların yaşadığı mekanları o dönemin şartları ile beraber muha-
faza etmek ve canlandırmak kültürel miras açısından son derece önemlidir. Bu tür mekanları dar çerçevede 
ele almak yerine sokağı, köprüsü, çeşmesi, meydanı gibi yaşantının geçtiği ve etkileşim içinde olduğu diğer 
mekanlarla birlikte kurgulamak son derece önemlidir. Amaç: Bu araştırma 2001 yılında yıkılan ve tekrar 
yapılan Mehmet Akif Ersoy’un çocukluğunun bir bölümün geçtiği evin ve bu evle etkileşim halinde bulunan 
mekanların incelenmesi ve yapılan çalışmaların değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Kapsam: Çanakkale İli 
Bayramiç Belediyesi tarafından  Camimecit mh. Zeytinli kentsel sit alanında yer alan tescilli bina, sokak, mey-
dan, çeşme ve köprü gibi yapıların oluşturduğu mekanlar araştırmanın kapsamını oluşturmaktadır. Sınırlıklar: 
Araştırma İlçede Mehmet Akif Ersoy’un çocukluk döneminin geçtiği yapılar ile sınırlandırılmıştır. Yöntem: 
Araştırmada özellikle Bayramiç Belediyesi’nden alınan veriler ile daha önceki dönemlere ait veri, fotoğraf ve 
sözlü olarak yapılan tespitlerden yararlanılmıştır. Yerinde gözlem ve etüt çalışması ile araştırma alanına ait 
güncel bilgiler elde edilmiştir. Yapılan uygulamalar hakkında bilgi verilmiş ve uygulama önerileri getirilmiştir. 
Bulgular: Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un çocukluğunun geçtiği Reşit Tümer’e ait kentsel sit alanındaki 
2 katlı tescilli kagir yapı 2001 yılında yerel yönetim tarafından yıkılmıştır. Bir süre otopark olarak kullanılan 
alan Çanakkale Valiliği, Bayramiç Belediyesi ve İÇDAŞ’ın katkıları ile rekonstrüksiyon olarak yapıldı. Ayrıca 
Çanakkale Milletvekili Av. Bülent TURAN’ın desteği ile evin beraberindeki sokakla ilgili elektrik tellerinin 
yerin altına alınması, sokağa granit küp taş döşenmesi, Şair’in babası Tahir Efendi’nin imamlık yaptığı Karşı-
yaka Camii ile karşısındaki taş köprünün restore edilmesi çalışmaları devam etmektedir. Bayramiç Belediyesi 
tarafından kamulaştırılan sonrasında temel rölevesi hazırlanan ve Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu’ndan alınan veriler göre proje hazırlanmış ve başarı ile tamamlanmıştır. Yapının iskeleti taş dolgu du-
varlı ahşap karkas olup dolgu malzemesi tuğla, taş ve ahşap; döşemesi ahşaptan oluşmaktadır. Proje yapı inşaat 
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alanı 200,86 m2’dir. Sonuç:  Cephe genişlikleri rekonstrüksiyon projesine uygun olarak aynı ölçü ve kotlarda 
tespit edilmiştir. Özgün kullanımda da olduğu gibi yapıdaki tüm tavan ve döşeme kaplaması için ahşap malze-
me seçilmiştir. Rekonstrüksiyon sürecinde yapıdaki korunması gerekli
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Öz: Giriş: Hızlı artan kentleşme ile birlikte gelişim gösteren havacılık sektörü sonucunda mevcut havaalanları 
kentlerin içinde kalmıştır. Artan havaalanı sayısı, uzayan ve genişleyen pistler, kullanım alanları artan havaa-
lanları hava araçlarının emniyetli seyrüseferi açısından birçok problemi beraberinde getirmiştir. Havaalanları 
etrafındaki yüksek yapılaşmalar özellikle kalkış ve inişte hava araçları ve o bölgede yaşayan insanlar için 
potansiyel birer tehlike oluşturmaktadırlar. Bu tür problemleri önleyebilmek amacıyla havaalanları etrafındaki 
yapılaşmaların kontrollü olarak yapılması gerekmektedir. Bu kontrolleri sağlayan en önemli planlamalar Ulus-
lararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) tarafından resmi dokümanlarda uluslararası standartlar ve tavsiye edi-
len uygulamalar şeklinde yayımlanmıştır. Bu standartlara göre ülkeler kendi havacılık prosedürleri açısından 
havaalanları etrafında, iniş-kalkış yapan hava araçları için emniyetli sahalarını oluşturmakta ve bu sahaların 
yüksek yapılaşmalarla ihlal edilmemesi için yerel yönetimler ile birlikte çalışmaktadırlar. Çanakkale havaalanı 
da artan kapasite ve büyüyen uçak boyutları ile beraber pistlerin de uzaması ile kentin hem yatayda hem de 
dikeyde büyümesini sınırlayıcı bir etmen olarak karşımıza çıkmaktadır. Amaç: Bu araştırmada, pist katego-
rilerine göre hazırlanması gereken mânia planları doğrultusunda, Çanakkale havaalanı etrafındaki topografya 
ve yüksek yapıların hangilerinin tehdit oluşturduğu ile beraber havaalanının kentin yapı yoğunluğu ve yöne-
limindeki etkisinin tespiti amaçlanmıştır. Kapsam: Yapılan bu araştırmanın evrenini Çanakkale merkezinde 
yer alan havaalanı ve etkisinde bulunan yerleşim alanları oluşturmaktadır. Sınırlıklar: Havaalanlarının yüksek 
güvenlikli bölgeler olmaları veri temininde sıkıntılara yol açmıştır. Yöntem: Araştırmada havaalanı çevre-
sindeki alanlar yakın, orta-yakın ve uzak-yakın olmak üzere 3 grupta toplanmış bu guruptaki kat yükseklik-
leri ile yapılaşma yoğunlukları ve her iki verinin de havaalanı ile ilişkisi doğrusal olarak değerlendirilmiştir. 
Ayrıca kentsel gelişim noktaları ile yeni ve eski yapı yoğunlukları tüm kentte değerlendirilmiş ve havaalanı 
etkisindeki alanlarla kıyaslama yoluna gidilmiştir. Bulgular: 1995 yılında hizmete açılan Çanakkale Havaa-
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lanı, günümüzde ulusal ve uluslararası trafiğe hizmet vermektedir. 2008 yılında yeni terminal ve yeni Apron 
inşaası ile genişletilmiş ve yolcu hizmetleri ile uçaklara verilen hizmetler için daha verimli hale getirilmiştir. 
26 Temmuz 2010`da yapımına başlanılan ARFF Binası inşaatı tamamlanmış ve 2011 Temmuz ayında teslim 
alınarak hizmete açılmıştır. 14.12.2012 tarihinde yer teslimi yapılan “Çanakkale Havalimanı Pist Uzatılması, 
Genişletilmesi ile PAT Sahaları Bakım ve Onarımı” inşaatı tamamlanmış olup; 01.03.2014 tarihinden itibaren 
uçuş trafiğine açılmıştır. 02.06.2015 tarihinde yer teslimi yapılan “Çanakkale Havalimanı yeni terminal Binası 
ve Mütemmimleri” projesi kapsamında yapımı tamamlanan Yeni terminal Binası +3 park kapasiteli yeni apron 
31.05.2017 tarihinde hizmete açılmıştır. Çanakkale Kent merkezinin güneydoğusunda bulunan, kuzeydoğu-
güneybatı yönünde uzanış gösteren havaalanı gerek pist uzunluğu, gerekse güvenlik bölgesi nedeni ile kentsel 
gelişme üzerinde önemli kısıtlayıcı bir öğedir. Özellikle Barbaros Mahallesi’ndeki yapılaşma doğu yönünde 
havaalanı tarafından sınırlandırılmıştır. Havaalanı, kentin doğu yönünde genişlemesi sonucunda zamanla kent 
içinde kalmış, planlardaki kat yüksekliklerini, yeşil alanların oluşumunu etkileyerek kentsel planlamanın belir-
lenmesinde önemli rol oynamıştır. Sonuç: Havaalanları gelişen teknolojik imkanların getirdiği ulaşım konforu 
ve azalan ulaşım süreleri ile kentlerin vazgeçilmez bileşenlerindendir. Yapım özellikleri gereği meteorolojik 
koşullardan etki oranı ve eğim oranı az topografya istekleri havaalanlarının zaman zaman kent içinde inşasını 
zorunlu kılmaktadır. Çanakkale havaalanı da hızlı kentsel gelişim sonrasında yapı adaları ile çevrelenmiştir. 
Kentsel gelişimi uzun bir hat boyunca ikiye bölen bu yapı çevresindeki yapıların özellikle ket yüksekliklerini 
sınırlayarak kenti yatayda büyümeye zorlamıştır. Yapılaşma hızı artma beklentisi yüksek olan Çanakkale’de 
havaalanının kent gelişimi üzerindeki etkisini azaltmanın tek yolu havaalanını mevcut konumundan Karaca-
ören ve devamındaki uygun alanlara taşımaktır. Bu şekilde kentsel gelişimdeki en önemli sınırlayıcı unsurun 
etkisi ortadan kalkacaktır. 
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Abstract: Introduction: Urban spaces are spaces outside of the buildings that are defined by large scale 
buildings in the outskirts of the city, and are spaces where collective life in cities is met by common or per-
sonal needs. Through their social and public use, they bring people together, communicate and interact with 
each other and socialize. Urban spaces such as streets, squares, parks, open spaces are social and behavioral 
compromises where they can interact with each other and express themselves together. The applications of 
pedestrian movements were first carried out in the European cities in the 1940s where the Netherlands and 
West Germany made the lead, then it is continued in the developed countries such as France, USA, England, 
Switzerland, Austria, Italy. Pedestrian movements are important with regard the levels of public space use of 
users and spatial relations being affected from environmental factors. The fact that the use of space is evident 
on the axes allowing linear mobility texture varies depending on the displaced elements in the space and affects 
pedestrian movements. Therefore, the urban spaces, pedestrian usage and focal points used for transportation 
purposes are transformed into an axial space with pedestrian mobility texture and gain a new identity with 
moving textures. Therefore, the activity created by people as the users of public space and the clarification 
of the axes enabling linear activity in the use of space, effects of active elements on pedestrian activities are 
important. Problem: Pedestrian movements in public spaces play a leading role on urban quality of life and 
therefore on the planning, design and management of livable cities. In this context, pedestrian movements and 
space relations are ignored in the applications. Aim: This research is a study aimed at explaining the relations-
hip between pedestrian movements and space, influencing pedestrian movements and defining an analytical 
basis for future studies and practices. Context: In this study, definitions have been made which are related with 
livable cities and urban quality of life. The concepts of urban space and public space and the basic elements 
of public spaces are explained. Method: The formation and development of pedestrian movements have been 
summarized while, factors that direct pedestrian movements have been examined in order to ensure that the 
relationship of pedestrian movements with space can be actualized in a healthy manner.  Limit: Literature 
concepts regarding the pedestrian space relationship in public spaces put forward. Findings: The importance 
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of defining the environment within the urban spatial perception of the users has been emphasized by estab-
lishing the physical, social and psychological requirements related to the public space-pedestrian movements, 
enabling the space design to meet the needs and desires of the users and making them feel happy, peaceful and 
reliable. Communication between users and, planning and design; design factors such as color, texture, shape, 
size that enable users to perceive the space and factors such as light, sound, smell plays an important role in the 
planning and design of livable urban. Result: As a result, it has been emphasized that pedestrian activity has 
an important impact that directs design. 

Key Words: Pedestrian, Public Space, Human-Environment Relationship, Livable Cities, Urban Quality of 
Life




