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Kongre Başkanı 

Değerli bilim insanları,  

26/27 MAYIS 2021 tarihlerinde UZAKTAN ERİŞİM sistemi ile beşincisini İstanbul merkezli düzenle-

miş olduğumuz 5. ULUSLARARASI MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ’ne gösterilen ilgi ve 

katkılardan dolayı yürekten teşekkür ediyoruz.  

Kongremizde birbirinden değerli çok sayıda bilim insanı aktif olarak görev almış ve sizlerle bir arada 

olmamızı sağlamıştır. Kongremize Türkiye başta olmak üzere farklı dünya ülkelerinden davetli konuş-

macı olarak katılan; Prof. Dr. Abdül Halim ZAİM (Türkiye), Prof. Dr. Işık AYDEMİR (Türkiye), Prof. 

Dr. Tariq MUNEER (İskoçya), Prof. Dr. Mustafa ILICALI (Türkiye), Prof. Dr. Hisham SOLIMAN 

(Mısır), Prof. Dr. Afər ALİFOV (Azerbaycan), Prof. Dr. Hari Krishnan GOPAKUMAR (Hindistan), 

Prof. Dr. Ashok JAMMI (Hindistan), Prof. Dr. Vijipriya JEYEMANİ (Suudi Arabistan), Doç. Dr. Siva-

sankaran SUBBURAYAN (Suudi Arabistan), Doç. Dr. Rab Nawaz LODHI (Pakistan), Doç. Dr. Fatih 

US (Türkiye), Dr. Öğr. Üye. Rommel TABULA (Tayland), Dr. Öğr. Üye. Senai YALÇINKAYA (Tür-

kiye), Dr. Öğr. Üye. Ajay B. GADICHA (Hindistan), Dr. Öğr. Üye. G. Hari KRISHNAN (Hindistan) 

ve Salem OBAD (Yemen) olmak üzere tüm davetli konuşmacılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.  

Kongremizin başlangıç aşamasından kapanışına kadar bizleri yalnız bırakmayan ve her türlü teknik an-

lamda yanımızda olan ORP Danışmanlık’a, bilimsel anlamda desteğini esirgemeyen bilim kurulumuza 

ve düzenleme kurulu üyelerimize yürekten teşekkürlerimizi bir borç biliyoruz. Kendilerine gelecek ha-

yatta da aynı başarılarının devamını temenni ediyoruz.  

Kongremize toplam 26 farklı dünya ülkesinden 301 bilim insanı 60 sözel bildiri ile katılmıştır. Ayrıca 

Türkiye’den 156 bilim insanı da 49 sözel bildiri ile katılım gerçekleştirmiştir. Kongremize gelen toplam 

yerli ve yabancı sözel bildiri sayısı 514 adettir. Ancak uzaktan erişim nedeni ve düzenleme kurulu kararı 

ile gelen bildirilerin sadece 109 adeti kabul edilerek programa dahil edilmiştir. Kongremizde sözel ola-

rak sunulan 109 adet bildiri özetlerine ve bazı tam metinlere Kongre Bildirileri kitabında yer verilmiştir.  

Kongremizin aktif olarak bildiri kabul ettiği süreç içerisinde 26 farklı dünya ülkesinden bilim insanla-

rına da kongremize yönelik bilgiler gönderilmiştir. Bu çağrılarımıza yönelik olarak 26 farklı ülkeden 

sunum yapan ve dinleyici olarak katılımlar söz konusu olmuştur. Dış ülke katılımcılarına da destekleri 

ve bizlerle birlikte oldukları için teşekkür ediyoruz. Yine farklı dünya ülkelerinden olup, Türkiye’de 
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akademik faaliyetlerini gerçekleştiren bilim insanlarının çalışmalarına da kongremizde yer verilmiştir. 

Kendilerine ürettikleri ve bizlerle paylaştıkları çalışmalarından dolayı da ayrıca teşekkür ediyoruz.  

Her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz kongremizin altıncı buluşmasını 2021 yılı Aralık ayı içeri-

sinde yine uzaktan katılım ile düzenleyeceğiz. Kongremizde birbiriyle iç içe olan farklı disiplinlerin 

buluşması ve bu buluşma ile multidisipliner anlayış çerçevesinde bir birliktelik yaratılması planlanmış-

tır. Katılımcılarımızın organizasyona, davetli konuşmacılara ve genel anlamda sunulan bildirilerin nite-

liğine ve başarılı bir kongre düzenlediğimize ilişkin geri bildirimleri bizleri fazlasıyla mutlu etmiştir.  

Farklı olsa da aynı düşünce ile birbirine bağlı olan disiplinlerin bir araya gelerek yeni yeni projeler 

üretmesine katkı sağlamış olmak da ayrıca bizleri gururlandırmıştır. Kongremize yaklaşık iki ay kala 

kamu ve özel sektör temsilcileri ile devlet yöneticilerimize yönelik davetlerimize de karşılık bulduk. Bu 

vesile ile devlet büyüklerimizin göndermiş olduğu mesajlar ve mesaj içerikleri, ilerleyen süreçlerde daha 

verimli çalışmalar yapmamız konusunda da teşvik edici olmuştur.  Umut ediyoruz ki gelecek zaman 

içerisinde başta ülkemiz olmak üzere, birçok dünya ülkesinden bilim insanını bir araya toplamayı, ortak 

projeler ve ürünler ile birlikte çalışmayı başaracağız.  

Değerli bilim insanları sevgili dostlar; kongremize göstermiş olduğunuz ilgi, destek ve katkılardan do-

layı tüm organizasyon içerisinde yer alan çalışma arkadaşlarımızı yürekten tebrik ediyor teşekkürleri-

mizi sunuyoruz. Bir sonraki kongremizde görüşmek üzere hepinize sağlık, mutluluk, huzur ve güzel 

günler diliyoruz. Kongremiz 2019 yılı akademik teşvik kriterleri kapsamında olup, 17/01/2020 tarihli 

ve 31011 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 16/1/2020 tarihli ve 2043 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 

Uyarınca ilgili yayınlanan yönetmelik kapsamında değerlendirilmektedir. Katılımcı sayısının %51 ve 

üzeri yabancı katılımcıdan oluşup, ayrıca 8 farklı dünya ülkesinden davetli konuşmacıya sahiptir. Top-

lam bildirilerin %51’den fazlası yabancı ülke katılımcılarına aittir.  

Saygılarımızla… 
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Prof. Dr. Zeki ÇİZMECİOĞLU 

Congress Chairman 

Dear scientists, 

We sincerely thank you for the interest and contributions shown to the 5th INTERNATIONAL CON-

GRESS ON ARCHITECTTURE AND DESIGN, which we organized for the fifth time with the RE-

MOTE ACCESS system on 26/27 MAY 2021, based in Istanbul.  

Many valuable scientists took active part in our congress and enabled us to be together with you. We 

would like to thank all of our invited speakers participating from different countries of the world, par-

ticularly Turkey including; Prof. Dr. Abdül Halim ZAİM (Turkey), Prof. Dr. Işık AYDEMİR (Turkey), 

Prof. Dr. Tariq MUNEER (Scotland), Prof. Dr. Mustafa ILICALI (Turkey), Prof. Dr. Hisham SOLI-

MAN (Egypt), Prof. Dr. Afər ALİFOV (Azerbaijan), Prof. Dr. Hari Krishnan GOPAKUMAR (India), 

Prof. Dr. Ashok JAMMI (India), Prof. Dr. Vijipriya JEYEMANİ (Saudi Arabia), Assoc. Prof. Sivasan-

karan SUBBURAYAN (Saudi Arabia), Assoc. Prof. Rab Nawaz LODHI (Pakistan), Assoc. Prof. Fatih 

US (Turkey), Assist. Prof. Rommel TABULA (Thailand), Assist. Prof. Senai YALÇINKAYA (Turkey), 

Assist. Prof. Ajay B. GADICHA (India), Assist. Prof. G. Hari KRISHNAN (India) and Salem OBAD 

(Yemen). 

We are grateful to ORP Consulting, who did not leave us alone from the beginning to the end of the 

congress and stood by us in all technical terms, our scientific establishment and our organizing board 

members for their scientific support. We wish them the same success in the future life. 

301 scientists from 26 different world countries participated in our congress with 60 verbal presenta-

tions. Also 156 scientists from Turkey participated with 49 verbal presentations. The total number of 

local and foreign oral presentations coming to our congress is 514. However, only 109 of the papers 

received due to the remote access reason and the decision of the regulatory board were accepted and 

included in the program. 109 abstracts and some full texts presented as oral / poster at our congress are 

included in the Congress Proceedings book. 

During the process in which our congress actively accepted papers, information about our congress was 

sent to scientists from 26 different world countries. There have been participants from 26 different coun-

tries as presenters and listeners for these calls. We also thank the foreign participants for their support 

and being with us. Again, the work of scientists from different countries of the world, who perform 



PREFACE 

 

17 

academic activities in Turkey are featured in our congress. We also thank them for their work they have 

produced and shared with us. 

We will organize the sixth meeting of our congress, which we regularly hold every year, in December 

2021, again with remote participation. In our congress, it is planned to meet different disciplines inter-

twined with each other and to create a union within the framework of a multidisciplinary understanding 

with this meeting. The feedback of our participants to the organization, to the invited speakers, to the 

quality of the presentations presented in general, and to the fact that we have organized a successful 

congress, made us very happy. 

It has also made us proud to have contributed to the creation of new projects by bringing together disci-

plines that are different but connected with the same thought. About two months before our congress, 

we also received our invitations to public and private sector representatives and state administrators. On 

this occasion, the messages and message contents sent by our elders have encouraged us to work more 

efficiently in the future. We hope that in the future, we will be able to gather scientists from many 

countries of the world, especially our country, and to work with joint projects and products. 

Dear scientists, dear friends; We wholeheartedly congratulate our colleagues in the entire organization 

for your interest, support and contribution to our congress, and we present our gratitude. We wish you 

all health, happiness, peace and good days to see you at our next congress. Our congress is within the 

scope of academic incentive criteria for 2019 and is evaluated within the scope of the relevant pub-

lished regulation in accordance with the President's Decision No. 2043 dated 16/1/2020, published in 

the Official Gazette dated 17/01/2020 and numbered 31011. The number of foreign participants is 51% 

and above, and it also has invited speakers from 8 different world countries. More than 51% of the total 

papers belong to foreign country participants. 

Regards… 
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Doç. Dr. Gökşen ARAS - Atılım Üniversitesi - Türkiye 

Doç. Dr. Hafiz Ahmad JALAL - AİR University - Pakistan 
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Doç. Dr. Ufuk Fatih KÜÇÜKALİ - İstanbul Aydın Üniversitesi - Türkiye 

Dr. Öğr. Üye. Angelos P. MARKOPOULOS - National Technical University - İngiltere 

Dr. Öğr. Üye. Baki BAĞRIAÇIK - Çukurova Üniversitesi - Türkiye 

Dr. Öğr. Üye. Berna KAVAZ KINDIĞILI - Atatürk Üniversitesi - Türkiye 

Dr. Öğr. Üye. Hatice ŞİMŞEK - Trakya Üniversitesi - Türkiye 

Dr. Öğr. Üye. Lale YILMAZ - Mersin Üniversitesi - Türkiye 

Dr. Öğr. Üye. İshak ERTUĞRUL - Muş Alpaslan Üniversitesi - Türkiye 

Dr. Öğr. Üye. Mustafa Kemal BALKİ - Sinop Üniversitesi - Türkiye 

Dr. Öğr. Üye. Nasiru Zakari - National University of Malaysia (UKM) - Malezya 

Dr. Öğr. Üye. Neyara RADWAN - King Abdulaziz University - Suudi Arabistan 
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KONGRE PROGRAMI/CONGRESS PROGRAM 

  

AÇILIŞ/OPENING 

26-27 MAYIS 2021 / 26-27 MAY 2021 

  

AÇILIŞ KONUŞMASI / OPENING SPEECH 

PROF. DR. ZEKİ ÇİZMECİOĞLU 

KONGRE BAŞKANI (CHAIR OF CONGRESS) 

  

DAVETLİ KONUŞMACILAR/INVITED SPEAKERS 

09:00 – 12:00 (GMT+3) 

  

OTURUM BAŞKANI/HEAD OF SESSION 

PROF. DR. ZEKİ ÇİZMECİOĞLU 

  

KEYNOTE SPEAKERS 

Prof. Dr. Abdül Halim ZAİM (Türkiye) 

Prof. Dr. Işık AYDEMİR (Türkiye) 

Prof. Dr. Tariq MUNEER (İskoçya) 

Prof. Dr. Mustafa ILICALI (Türkiye) 

Prof. Dr. Hisham SOLIMAN (Mısır) 

Prof. Dr. Afər ALİFOV (Azerbaycan) 

Prof. Dr. Hari Krishnan GOPAKUMAR (Hindistan) 

Prof. Dr. Ashok JAMMI (Hindistan) 

Prof. Dr. Vijipriya JEYEMANİ (Suudi Arabistan) 

Doç. Dr. Sivasankaran SUBBURAYAN (Suudi Arabistan) 

Assoc. Prof. Rab Nawaz LODHI (Pakistan) 

Assoc. Prof. Sivasankaran SUBBURAYAN (Suudi Arabistan) 

Assoc. Prof. Fatih US (Türkiye) 

Assist. Prof. Rommel TABULA (Tayland) 

Assist. Prof. Senai YALÇINKAYA (Türkiye) 

Dr. Öğr. Üye. Ajay B. GADICHA (Hindistan) 

Dr. Öğr. Üye. G. Hari KRISHNAN (Hindistan) 

Salem OBAD (Yemen) 
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SÖZEL - POSTER OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS 

  

OTURUM / SESSION : 1 

Tarih ve Saat / Date and Time : 26.05.2020 – 13:00 – 24:00 

Oturum Başkanı (Head of Session) : Prof. Dr. Zeki ÇİZMECİOĞLU 

  Prof. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ 

  Prof. Dr. Hayrettin GÜMÜŞDAĞ 

  Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ 

  Assoc. Prof. Ali Serdar YÜCEL 

  Assist. Prof. Senai YALÇINKAYA 

 

13:10 Ayşe KOPUZ MODERN HOUSING IN ISTANBUL; LEVEND NE-

IGHBORHOOD (1952) 

13:20 Ayşe KOPUZ TÜRKİYE İŞ BANKASI LOTTERY HOUSES’ NE-

IGHBORHOOD IN KADIKÖY, İSTANBUL 

13:30 Bachar MOUSTAFA, 

Zülküf GÜNELİ 

MEGAKENT İSTANBUL’UN ULAŞIM PROBLEMİ ÇÖ-

ZÜMÜNE KATKI; MONORAY ULAŞIMININ UYGULA-

NABİLİRLİĞİ 

13:40 Bengisu BAYRAKTAR, 

Rengin ZENGEL 

BİR EŞİK MEKÂN OLARAK METRO GİRİŞ YAPILARI-

NIN KENTSEL ÇEVRE BİLEŞENLERİNİN ANALİZİ 

13:50 Birsen ÇEKEN, Büşra 

KARALI 

GRAFİK TASARIMINDA SOSYAL İÇERİKLİ GERİLLA 

UYGULAMALARININ İNCELENMESİ 

14:00 Birsen ÇEKEN, Ru-

meysa ERŞAN 

MOBİL OYUN SEKTÖRÜNDE HİPER GÜNDELİK 

OYUNLARIN HIZLI YÜKSELİŞİNİN İNCELENMESİ 

14:10 Büşra Nur AYDIN, Ad-

nan ZORANİC 

DESIGNING A TECHNOLOGY AND INNOVATION 

CENTER IN THE CONTEXT OF ANTALYA / TURKEY 

14:20 Büşra Nur ERDOĞAN BUTİK OTEL YAPILARINDAKI İÇ MEKÂN TASARIMI-

NIN PANDEMI (COVID-19) KAPSAMINDA DEĞERLEN-

DIRILMESI 

14:30 Damla HOCAOĞLU, 

Erincik EDGÜ 

YAŞAM BİÇİMİNİN GELENEKSEL KONUTLAR ÜZE-

RİNDEN OKUNMASI: NOVA MAHALA ÖRNEĞİ 

14:40 Dila EVLİYAOĞLU KENTLERİN FENOMENOLOJİK İLİŞKİLER BAĞLA-

MINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 
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14:50 Dilek DUYAR, Bahtiyar 

KÜTÜK, Burcu Yılmaz 

ŞAHİNBAŞKAN 

BİTKİSEL BOYANMIŞ NON-DENİM TASARIMLARLA 

TEKSTİLDE SÜRDÜRÜLEBİLİR YAKLAŞIM 

15:00 Elif SÖZER, Yüksel 

TURCAN 

MEKÂNSAL FENOMENLERİN İNSAN DAVRANIŞINA 

ETKİLERİ-“NÖROMİMARİ” 

15:10 Elif ŞATIROĞLU, Fatih 

BEKİRYAZICI, Ömür 

USTA 

KIRSAL REKREASYON PLANLAMASI KAPSAMINDA 

AKÇAABAT BALIKLI GÖL VE ÇEVRESİ’NİN TURİZM 

VE REKREASYONEL POTANSİYELİNİN DEĞERLEN-

DİRİLMESİ 

15:20 Erkan AYDINTAN, Nisa 

Nur GÖKSEL 

AYDINLATMA TASARIMI BAĞLAMINDA VİTRİN 

KURGUSU VE TASARIM ENSTRÜMANLARI İLİŞKİSİ 

15:30 Fatih BEKİRYAZICI, 

Elif ŞATIROĞLU, Bah-

riye ÇEMBERCİ 

RİZE ŞENYUVA KÖYÜNÜN TURİZM VE REKREAS-

YON POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ 

15:40 Fatih US MİMARLIK - SİNEMA – RESİM ETKİLEŞİMİNDE “YA-

RATICILIK”: ASLA GÖZLERİNİ KAÇIRMA / WERK 

OHNE AUTOR / NEVER LOOK AWAY 

15:50 H. Aylin SEÇKİN SANAT VE TASARIM EĞİTİMİNDE SOYUT DÜŞÜNME-

NİN ÖNEMİ 

16:00 Hüseyin BAŞDEMİR, 

Özlem GÜLAÇMAZ, Er-

dem GÜLAÇMAZ 

ÖĞRENCİ YURDU TASARIMINDA YANGIN ÖNLEM-

LERİ 

16:10 Kader KIZILASLAN, Si-

bel POLAT 

PAVYON MİMARİSİNDE GELENEKSEL TASARIM 

YAKLAŞIMLARINDAN DİJİTAL TASARIMA 

16:20 Leyla KODAMAN TRABZONLU RESSAM CEYHAN MURATHANOĞLU 

RESİMLERİNDE KADIN VE RENK İLİŞKİSİ 

16:30 Mehmet Oğuz DURU, 

Ceyhan TAZEFİDAN, İl-

han KOÇ 

YAPI ÜRETİMİNDE ÇEVRESEL ETKİNİN AZALTILMA-

SINA ALTERNATİF BİR YAPI MALZEMESİ OLARAK 

PREFABRİK SAMAN BALYASI 

16:40 Melike ORHAN, Çiğdem 

POLATOĞLU 

KENTSEL KALİTENİN GELİŞTİRİLMESİ BAĞLA-

MINDA KENTSEL TASARIM REHBERLERİNİN KUL-

LANIMI 
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16:50 Merve ERSAN, Burcu 

Havva AKÇAGÖZ 

DİJİTAL ORTAMDA TASARIM VE ÖZGÜNLÜK 

17:00 Merve ERSAN, Özgün 

TÜKLE 

DİJITAL MARKALAŞMA SÜRECINDE REKLAMLARIN 

GÖRSEL VE İÇERIK İLIŞKISI AÇISINDAN İNCELEN-

MESI 

17:10 Merve OSAL, Işıl UÇ-

MAN ALTINIŞIK 

GÜNCEL TÜRKİYE MİMARLIĞINDA YER SÖYLEMİ 

ÜZERİNE BİR İNCELEME: TROYA VE KAPADOKYA 

MÜZESİ, ZONGULDAK MAĞARALARI ZİYARETÇİ 

MERKEZİ 

17:20 Merve Özlem SAYGILI, 

Melike ORHAN 

ETKİLEŞİMLİ YAPI ARAYÜZÜNÜN KENTSEL KAMU-

SAL ALAN KULLANIMINA ETKİLERİ 

17:30 Murat TIRAŞ, Neşe 

YÜĞRÜK AKDAĞ 

KONTROL ODALARININ HACİM AKUSTİĞİ TASARI-

MINDA SİMÜLASYON, HESAPLAMA CETVELİ VE 

SAHA ÖLÇÜMLERİNİN KULLANILMASI 

17:40 Mustafa ÇİZMECİ-

OĞLU 

İSTANBUL’DA TOPLU ULAŞIM’IN ENTEGRASYONU-

NUN TASARIMI 

17:50 Nazmiye Nur ŞENYIL, 

Süheyla BÜYÜKŞAHİN 

AKILLI KENTLERDE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİNALAR: 

KONYA ÖRNEĞİ 

18:00 Necip DİNÇ KLASİK MİMARİ ANLAYIŞIMIZA BİR BAKİŞ 

18:10 Neslihan DEVRAN, Zey-

nep ULUDAĞ 

KENTİ ANLAMAK: DENEYİMİN MEKÂNSAL İZDÜ-

ŞÜMLERİNİ EDEBÎ METİNLER ÜZERİNDEN OKUMAK 

18:20 Oktay TEKİN, Serhat 

BAŞDOĞAN 

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNDE MONTE CARLO 

SİMÜLASYONU İLE SÜRE PLANLAMASI 

18:30 Rufat AZİMOV ATIL BİNALARIN YENIDEN İŞLEVLENDIRILMESININ 

SÜRDÜRÜLEBILIRLIK AÇISINDAN İNCELENMESI, 

AVCILAR ENGELLI EĞITIM MERKEZI ÖRNEĞI 

18:40 Rıza Fatih MENDİL-

COĞLU 

PARAMETRIC DESIGN AS A DAYLIGHTING CREA-

TION TOOL 

18:50 Saide Selin ERAY GELENEKSEL MİMARLIĞIN SÜRDÜRÜLEBİLİR İK-

LİMSEL TASARIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: İRAN’IN 

SOĞUK İKLİM BÖLGESİ YAPILARI 
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19:00 Saide Selin ERAY, İzzet-

tin KUTLU 

COMPACT CITY AS A SUSTAINABLE URBAN FORM 

CASE OF YAZD CITY IRAN 

19:10 Sevda ATAK ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ’NİN ÜÇ KENARLI 

TONOZLARI BİR DİVRİĞİ ULU CAMİ ÖRNEĞİ 

19:20 Süheyla BÜYÜKŞAHİN URBAN TRANSFORMATION IN HISTORICAL TRA-

DITIONAL URBAN FABRIC: CASE OF ŞÜKRAN DIST-

RICT, KONYA 

19:30 Tülay CANBOLAT, Ha-

lil Yasin DİLEK 

KENT MOBİLYASI TASARIMLARININ ADANA ATA-

TÜRK PARKI ÖZELİNDE İNCELENMESİ 

19:40 Tülay CANBOLAT, Ha-

lil Yasin DİLEK, Melis 

KESKİN 

RENK-MEKÂN İLİŞKİSİNİN YAŞLANMA SÜRECİNE 

BAĞLI OLARAK DEĞİŞEN ALGI BAĞLAMINDA İNCE-

LENMESİ 

19:50 Ufuk Fatih KÜÇÜKALİ, 

Özge Zeynep ÖCAL 

BİYOPLASTİKLERİN MİMARLIK VE TASARIM ALA-

NINDA KULLANIMLARI 

20:00 Ufuk Fatih KÜÇÜKALİ, 

Özge Zeynep ÖCAL 

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN BİYOPLASTİK-

LERİN ÖNEMİ 

20:10 Zeki ÇİZMECİOĞLU MALZEMEDE ÇİFTLER MANZUMESİ 

20:20 Zeki ÇİZMECİOĞLU, 

Senanur KERETLİ 

TASARIMDA ÇİFTLER DENGESİ 

20:30 Zeynep ALTINOK MÜŞTERİ DAVRANIŞLARI BAĞLAMINDA SANAL 

MODA MAĞAZASI DENEYIMI 

20:40 Özlem GÜLAÇMAZ, 

Hüseyin BAŞDEMİR, 

Erdem GÜLAÇMAZ 

MEVCUT BİR EĞİTİM YAPISININ ENERJİ VERİMLİLİ-

ĞİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK BİR TASARIM 

20:50 Pelin AVŞAR KARA-

BAŞ, Gülay CAM 

HENRİ MATİSSE’İN ENTRÜMAN TEMALI RESİMLERİ-

NİN RETROSPEKTİF OLARAK İNCELENMESİ 

21:00 Pelin AVŞAR KARA-

BAŞ, Bünyamin AĞBAL 

HATTUŞA TAŞ HEYKEL SEMPOZYUMU VE KENT 

KÜLTÜRÜNE KATKILARI 

21:10 Pelin AVŞAR KARA-

BAŞ, Gamze TOPAK-

TAŞ 

NAMIK İSMAİL RESİMLERİNDE KADIN PORTRELERİ 
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SÖZEL - POSTER OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS 

  

OTURUM / SESSION : 2 

Tarih ve Saat / Date and Time : 26.05.2020 – 13:00 – 24:00 (GMT+3) 

Oturum Başkanı (Head of Session) : Prof. Dr. Ashok JAMMI 

  Prof. Dr. Zeki ÇİZMECİOĞLU 

  Prof. Dr. Hari Krishnan GOPAKUMAR 

  Assoc. Prof. Latif ASLANOV         

  Assoc. Prof. Michael KUYUCU 

  Assist. Prof. Senai YALÇINKAYA 

 

Presentation Time for Each Paper Is 10 Minutes Including Question / Answer!!!!! 

 

12:00 Andreas KLAMMER  UTILIZATION OF A SYSTEM FOR ERGONOMIC CONC-

LUSION OF OPEN SPACES 

12:10 Filip STRAUSS  REEVALUATION OF ENERGY PRODUCTIVITY IN THO-

MAS HERZOG'S ENGINEERING 

12:20 Pier VLIERMAN  ENERGY AND NATURAL PROFICIENCY WITH FULL 

UTILIZATION OF THE SUN IN A REASONABLE DESIGN 

HOME 

12:30 Aad DOKTER  SENSOR ARRANGEMENT FOR BPM EXAMINATION OF 

STRUCTURES BEING USED TO EXECUTE ENERGY RE-

SERVE FUNDS THROUGH BUILDING EXECUTION REP-

RODUCTION 

12:40 Theun ARNOLD  NATURAL ISSUES PRODUCED BY CAPILLARITY - 

BREAK DOWN RELATIONSHIP IN STRUCTURES OF THE 

LOWER SPACE 

12:50 Bart DUMORTIER  SETTING UP PERILOUS WASTE RUNDOWN FOR A NON-

INDUSTRIAL NATION: PALESTINIAN CASE STUDY 

13:00 Nigel PAUWELS  MANAGEABLE URBANISM: INVESTIGATION OF REA-

SONABLE CLIMATE STANDARDS IN USEFUL METRO-

POLITAN STRUCTURE 

13:10 Stef DECLERCK  METROPOLITAN AND SPATIAL ADVANCEMENT IN 

GLOCAL PALESTINE: THE INSTANCE OF RAWABI 
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13:20 Kosma OWCZAR-

ZAK  

ADVANCEMENT AND ASSESSMENT OF BLOCK/SQU-

ARE LAYING AND CEMENTING (B/BC) EDUCATIONAL 

VIDEO 

13:30 Bartosz SYREK  MAINTAINABLE METROPOLITAN REQUALIFICATION: 

CIRCULARITY OF CYCLES FOR ANOTHER METABO-

LISM 

13:40 Pankracy KUBEK  AN EXAMINATION OF THE DEGREE OF POLISHED 

METHODOLOGY OF FACULTY IN THE USE OF COMP-

LETE QUALITY THE BOARD APPROACH IN BUILDING 

UPKEEP PRACTICES 

13:50 Kostyantyn 

Havrylovych 

TYMCHENKO 

STRUCTURAL GEONICS SUBJECT AND ASSIGNMENTS 

14:00 Ruslan Illich 

KORNIJCHUK 

AN UPWARD HUB WIND TURBINE AND ITS CONTROL 

14:10 Oleksij Oleksijovych 

HOROBETS 

CURRENT STRATEGIES FOR DEVELOPMENTS AND 

THEIR SEGMENTS 

14:20 Timofeyev Rodion 

(Rodya) ANDRE-

EVICH 

THE EXECUTIVES OF DATA TRADE PROCEDURES FOR 

PLANNING GREEN 

14:30 Gorokhov Semyon 

GERMANOVICH 

A WAY TO DEAL WITH MECHANIZED RECOGNITION 

OF DISAPPOINTMENT IN TRANSITORY CONSTRUCTI-

ONS 

14:40 Pyryev Samuil VALE-

RIANOVICH 

SEMI ELLIPTIC BANDPASS CHANNEL WITH SURREN-

DERED GROUND CONSTRUCTION FOR IMPROVED 

14:50 Unai ROMERO  BUILDING DATA DISPLAYING SELECTION: AN INVES-

TIGATION OF THE HINDRANCES TO 

15:00 Imran ZANHUESA  A MECHANICAL AND RHEOLOGY ADVANCEMENT OF 

A FIBER-BUILT UP DESIGN CONCRETE FOR THE POSEI-

DON WORKING IN FRANKFURT 

15:10 Jan STÜCKER  PEDESTRIANIZATION OF A VEHICULAR METROPOLI-

TAN PASSAGEWAY: PLANNING FOR CLIENT SOLACE 
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15:20 Franklin KÜHN  ALLEVIATION OF AIR-IMPACT PRESSING FACTOR DRI-

VING FORCES ON BUILDING ENVELOPES THROUGH 

IMPACT SAFE FLEXIBLE CONNECTORS 

15:30 Raphael GOLDBER-

GER  

A PROPOSITION TO ATTEMPT TO CHANGE CONTEM-

PORARY DRONING METROPOLITAN LANDSCAPES 

15:40 Kuno AMMERMANN  THE HAPTIC APLICATION IN CLIMATE OF AUGMEN-

TED REALITY FOR LEARNING 

15:50 Jamie PEARCE  SPREAD AND THICKNESS, TOWARDS A SCATTERED 

METROPOLITAN STRUCTURE THE INSTANCE OF 

CÓRDOBA CITY - ARGENTINA 

16:00 Ellis BAKER  THE CONNECTIONS AMONG THICKNESS AND SHRIN-

KAGE OF SESSILE OAK (QUERCUS PETRAEA L) UTI-

LIZED FOR LIQUOR BARRELS: (A CONTEXTUAL 

ANALYSIS OF WOOD THAT FILLS IN THE REPUBLIC OF 

KOSOVO) 

16:10 Amand DEVILLERS  ENLARGING THE SOUL OF A DESIGNER: THE MATHE-

MATICAL ISSUE OF EMBEDDINGS A POINT OF VIEW 

ATTRACTING A PHOTOGRAPH 

16:20 Auguste GAUTHIER  CONFIGURATION DESIGNING AS AN INTERDISCIPLI-

NARY ALUMNI COURSE 

16:30 Harry MURPHY  ITEM ADMINISTRATION FRAMEWORK PLAN: HOW TO 

PLAN PEOPLE USE OF A SYSTEM IN A PSS IMPROVE-

MENT WITH HIGH HUMAN ASSOCIATION 

16:40 Josue WHITE  THE NAPOLI CENTRALE STATION AND THE COMMIT-

MENT OF DOCK LUIGI NERVI IN THE SECOND 50% OF 

THE 20TH CENTURY 

16:50 Kaden OSBORNE  UTILIZATION OF INTERACTIVE MEDIA CONTEXTUAL 

ANALYSES FOR EDUCATING ACOUSTICS 

17:00 Soroosh MOSHIRI  ASSESSMENT FOR EMERGENCY CLINIC OFFICE AR-

RANGING ENHANCEMENT RECREATION OF NURSING 

PLACE 

17:10 Charalambos ELEFT-

HERIOU  

THE USE OF FUNDAMENTAL ROOM HUGE SCOPE 

DAYCARRE OFFICES FOR OLDER 
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17:20 Eduard Afanasijovych 

DAVYDENKO 

HOW MUCH WE DO COMPREHEND SHREWD URBAN 

AREAS AND ATTRIBUTES IMPACTING CITY ADROIT-

NESS 

17:30 Baadur 

AMILAKHVARI  

JAVANESE ISLAMIC DESIGN: RECEPTION AND TRANS-

FORMATION OF JAVANESE AND HINDU-BUDDHIST 

SOCIETIES IN INDONESIA 

17:40 Paul CARSTENSEN  SCIENTIFIC CLASSIFICATION OF TERTIARY INSTRUC-

TION GROUNDS ARRANGING 

17:50 William BARBERA  THE FEELING OF ACCESS TO A SPOT IN KASHAN VERI-

FIABLE HOUSES 

18:00 Dejan GRAMAT-

NIKOWSKI  

THE EFFECT OF NATURAL DEVELOPMENT ON THE 

SPATIAL DESIGN OF CONVENTIONAL IRANIAN 

LODGING (CONTEXTUAL INVESTIGATION: EXAMINA-

TION OF DEZFUL AND BOROUJERD CUSTOMARY 

LODGING) 

18:10 Maksym Ruslanovych 

HRYTSYUK 

INSIGHTFUL STRATEGIES CONCERNING NOTABLE NE-

IGHBORHOODS FOR METROPOLITAN RESTORATION 

IN SOUTHERN CHILE. HOW TO COMPREHEND THE 

SPOT TO MEDIATE? 

18:20 Myles MURPHY  THE IMPACTS OF PARK ENHANCEMENT FOR PARK 

USE AND PARK-BASED ACTIVE WORK 

18:30 Mikola SKARYNA  ISSUES OF METROPOLITAN GREEN ZONES AND THEIR 

SOCIAL CAPACITY 

18:40 Ramiz LESKOVAR  METROPOLITAN GREEN SPACES TAKING INTO ACCO-

UNT BALANCE AMONG SOCIAL AND FINANCIAL INTE-

RESTS 

18:50 Tyler WRIGHT  IMPACT OF VEGETATION ON LIFE QUALITY AND STA-

YING PRISE AROUND THERE 

19:00 Theodore MACGOR-

MAN  

IDIOSYNCRASIES OF BEGINNING, IMPROVEMENT AND 

UPSIDES OF VILNIUS NOTABLE RURAL AREAS 

19:10 Kasim XHAFERI  A FEW PARTS OF MODERATION IN CURRENT LIBRARY 

DESIGN 
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19:20 Lucas THOMPSON  MAJORITY RULES SYSTEM EPISODES IN LEGACY PRO-

TECTION 

19:30 Dylan O'DEVLIN  TO THE ISSUES OF REJUVENATION OF PUBLIC SPACES 

IN EASTERN COALITION LODGING DOMAINS 

19:40 Blirim YMERI  METROPOLITAN PUBLIC SPACES IN THE CZECH RE-

PUBLIC 

19:50 Isa KELLY  TRANSFORMATION OF PUBLIC SPACES IN HUNGARY 

OR THE SUBJECT OF SETTING INSIDE THE PUBLIC 

SPACES OF THE SOCIALIST AND POST-SOCIALIST 

TIME FRAME 

20:00 Edouard MOLITOR  COOPERATION: LODGING AND METROPOLITAN PRAC-

TICALITY 

20:10 Filippo CALAMARI  TAKING CARE OF CUSTOM FOR A FUNDAMENTAL DE-

VELOPMENT 

20:20 Akshay VERMA  DESIGN LEARNS AT KTU: TARGETS, TECHNIQUES, RE-

SULTS 

20:30 Amber DHIMAL  NATURE OF BUILDING TRAINING AT THE PERSONNEL 

OF DESIGN OF THE COLLEGE 

20:40 Milko GRGUROVIC  MEANING OF WORKMANSHIP AND STUDY OF METRO-

POLITAN PLAN IN THE EXAMINATION PROGRAM OF 

ENGINEERING 

20:50 Adan CARPENTER  THE EFFECT OF ROAD PROPERTIES ON INTELLEC-

TUAL GUIDES 

21:00 Yandi Doddy SETI-

ABUDI 

TOWNS, MUNICIPALITIES AND TOWNS OF LITHUANIA: 

THEIR DEMOGRAPHICAL AND METROPOLITAN CHAN-

GES IMPACT TO THE PERSONALITY OF THE NATIONS 

SCENE SPATIAL CONSTRUCTION 

21:10 Maaiz EL-MASSOUD  A METROPOLITAN HARDLINER: GUIDE FOR METRO-

POLITAN UPHEAVAL 

21:20 Emmanuel THOM-

SON  

WILL SHARED PRACTICES FABRICATE ANOTHER 

CITY? 
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21:30 Kamyar AGHILI  TOWARDS A SPATIAL EVALUATE OF PHILOSOPHY: 

ENGINEERING AS A TEST 

21:40 Chandravadan SOM  AGAINST SPACE: THE POLITICAL COMPOSITION OF A 

DOWNTOWN WORKMANSHIP DISPLAY 

21:50 Temuge OTICHIGIN  FOSTERING ANOTHER WORLDVIEW FOR EXECUTION 

OF INSTRUCTING CITY HYPOTHESIS IN CUTTING 

EDGE INNOVATION UBER URBAN AREAS, CASE 

22:00 Salem OBAD ISLAMIC REAL ESTATE AS ISLAMIC SOLUTION AND 

ALTERNATIVE TO THE TRADITIONAL REAL ESTATE 
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MODERN HOUSING IN ISTANBUL; LEVEND NEIGHBORHOOD (1952) 

Ayşe DURUKAN KOPUZ1 

1Tekirdağ Namık Kemal University, Department of Architecture, Faculty of Fine Arts, Design and 

Architecture Faculty, Tekirdağ / Turkey 

Abstract: During 1950s, constructing "garden cities" as suburbs on the periphery of existing cities, 

which is a dominant regulation understanding in the planning practice of those years, aims to respond to 

the increasing housing need of the period. The "garden cities", which are the first new neighborhoods of 

Levent and Etiler, designed by Prof. Kemal Ahmet Aru and by Rebii Gorbon, are the products of a new 

planning approach of this nature. Architects and planners, who were concerned about the new residential 

areas as a habitable dwelling unit, had the concern of creating a “neighborhood” in these areas. These 

building groups, which contain all the elements of modernism, have the quality to form a model with 

the application of the garden city system, the construction system and the space organization that offers 

with a combination of interior comfort. While the houses built in the Levent district offer a project that 

combines mixed building groups with gardens, row houses and multi-storey, these structures are pre-

sented to different income groups of different income groups. From this point, when it was founded, the 

city's civil servants, officers, teachers, artists, writers, scientists’ man has become a residential area 

where small and medium level merchants and businessmen live. As a result, different types of houses 

designed to appeal to different users, in the center of the city, not in apartments, but in houses with 

gardens with a sense of neighborhood. 

Keywords: Levend Neighborhood, Modern Houses in İstanbul, Kemal Ahmet Aru  

INTRODUCTION 

During 1950s, constructing "garden cities" as suburbs on the periphery of existing cities, which is a 

dominant regulation understanding in the planning practice of those years, aims to respond to the incre-

asing housing need of the period. The "garden cities", which are the first new neighborhoods of Levent 

and Etiler, designed by Prof. Kemal Ahmet Aru and by Rebii Gorbon, are the products of a new planning 

approach of this nature. Architects and planners, who were concerned about the new residential areas as 

a habitable dwelling unit, had the concern of creating a “neighborhood” in these areas. 

This study aims to evaluate Levent Neighborhood (Mahallesi) built by Emlak Bank Residences, one of 

the residential communities designed with modern architecture and urbanism principles in the 1950s. 

The importance of this subject is, Levent district is one of the settlements where modern architecture 

and urbanism principles are applied for the first time in Istanbul. Levent settlement, at the request of 

Emlak and Eytam Bank, designed by Kemal Ahmet Arû and Rebii Gorbon, in 4 states as 1st, 2nd, 3rd 

and 4th Levent District has been carried out. The first stage was completed in 1951, and the last stage, 

4. Levent Mahallesi, was completed in 1958. We will discuss about the architectural language of first 

stage. 

Levent district took its name from the Levent Farm in this region in the 18th century in the Ottoman 

Period. In the 18th century, the vast land in the east of Büyükdere Road, which follows its current 
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route, was given to its captain Derya Hasan Pasha by Abdülhamit I. It is known that the Pasha also built 

gardens and pavilions here and a guard company consisting of sea levers was placed in the region. The 

development of the region where the Levent Farm is located started with the construction of the houses 

developed by Emlak Kredi Bank within the framework of collective housing applications in 1947. (Er-

baş,2012). 

After the Second World War, Turkey Real Estate Credit Bank, 4847 and 5228 Nr. In accordance with 

the purpose of the laws of the Republic of Turkey, it has established and built this neighborhood consis-

ting of 391 houses on the Levent Farm in Istanbul. The Levent Farm site was purchased from the muni-

cipality in a raw form and parceled according to urban planning principles, and the construction started 

after services such as road, water, gas, sewage, electricity (Aru, 1952b). In a newspaper, İt is said that, 

Istanbul has won a new neighborhood as Levent district (Figure 1). 

 

Figure 1. A new neighborhood of İstanbul, Levent (Akşam, 1951). 

Levent district is one of the settlements where modern architecture and urbanism principles are applied 

for the first time in Istanbul. Prof. Dr. Kemal Ahmet Aru closely followed new developments in archi-

tecture and urban scale in his travels to Europe and the city planning meetings he attended. He has 

developed thoughts on the cities of Turkey by examining the architectural and urban approaches in Eu-

rope (Sadıkoğlu, Özsoy;2017). Emphasizing that the relationship between the city and housing plays an 

important role in the development of the country, Arû mentioned the necessity of creating modern spaces 

for the modern city dweller and residential user (Aru, 1952a). 

Significant changes are taking place in the region, which started in the 1950s and is still continuing. 

These developments are as follows; 

-The 1st Levent Project was developed by Prof. Architect Kemal Ahmet Aru and Architect Rebii Gor-

bon. 

Prof. Kemal Ahmet Aru took charge. 
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-In Levent projects, the buildings were developed in certain typologies, and they were placed in the field 

according to their topographic and human characteristics (Erbaş, 2012). 

The Architectural Approach of Levent Neighborhood 

The plan and design of the Levent Neighborhood, which designed by Kemal Ahmet Aru with Rebii 

Gorbon, constitutes a distinct reflection of the German garden city "siedlung" understanding. The "gar-

den cities", which had a dominant understanding of regulation in the planning practice of the 1950s and 

where Ebenezer Howard was the father of the idea, were used as suburbs on the periphery of existing 

cities (Erbaş, 2012). 

It aims to respond to the increasing housing need of the period. The "garden cities" of Levent and Etiler, 

which are the first neighborhood locations in this district, are the product of a planning approach of this 

nature. 

The neighborhood consists of two different types such as, single and double-storey houses. Some of the 

houses have only one and two floors. The quarter is connected to the Zincirlikuyu-İstinye asphalt on one 

side. As it can be understood from the examination of the general site plan of the neighborhood, it is 

entered via a branch. Here, there is a bazaar, a movie theater, a square. Row houses with six shops were 

built in the bazaar (Figure 2). 

 

Figure 2. The site plan of Levent neighborhood (Aru, 1952b). 

While the houses built in the Levent district offer a project that combines mixed building groups with 

gardens, row houses and multi-storey, these structures are presented to the taste of the masses of different 

income groups. These building groups, which contain all the elements of modernism, have a quality that 
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will form a model with the application of the garden city system, the construction system and the space 

organization that offers interior comfort. 

Adjacent Houses 

The plans of the houses of the adjacent shops consist of ground and 1st floor. On the ground floor, there 

are 2 separate entrances from the facades, one being the shop entrance and the house entrance. The 

entrance of the house is connected to the staircase and then to the hall. The entrance to the hall is provi-

ded to the warehouse, shop and one more room. The ground floor is 55 m2 in total. When you go up to 

the upper floor, the staircase is directly connected to the room and living room, it is connected to the 

kitchen. This floor is 75 m2. This type of house is approximately 130 m2 in total (Figure3). 

 

Figure 3. The plan of adjacent houses. 

Twin type houses 

Twin type houses are not exactly twin houses, but have the same plan on two floors on top of each other. 

All rooms are connected to the halls. On the ground floor there is a dining and living room, bathroom, 

kitchen, wc and two bedrooms. The ground floor is 100 m2 and the upper floor is the same as the lower 

floor. The total area of the building is 200 m2 (Figure 4). 

 

Figure 4. The plan of twin type houses. 

Single Houses 

The distribution to the rooms is also provided here by the halls. Unlike other houses, it has a veranda. 

The ground floor is 95 m2 and the first floor is 60 m2. The building is 155 m2 in total (Figure 5). 



 
 

 

 

Figure 5. The plan of single houses. 

Twin Houses 

In this structure, again, the distribution to the spaces is provided from the hall. Its total area is 80 m2 

(Figure 6). (Figure 7). 

 

Figure 6. The plan of twin houses. 

 

Figure 7. Some old photos of Levent neighborhood (Aru, 1952b). 
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RESULT 

As a result, different types of houses designed to appeal to different users were designed in the center 

of the city, not in apartments, but in houses with gardens with a sense of new neighborhood approach 

(Figure 8). 

 

Figure 8. The general bouble diagram of houses. 

These building groups, which contain all the elements of modernism, have the quality to form a model 

with the application of the garden city system, the construction system and the space organization that 

offers with a combination of interior comfort. While the houses built in the Levent district offer a project 

that combines mixed building groups with gardens, row houses and multi-storey, these structures are 

presented to different income groups of different people. From this point, when it was founded, the city's 

civil servants, officers, teachers, artists, writers, scientists’ , has become a residential area where small 

and medium level merchants and businessmen live. 
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TÜRKİYE İŞ BANKASI LOTTERY HOUSES’ NEIGHBORHOOD IN KADIKÖY, 

İSTANBUL 

Ayşe DURUKAN KOPUZ 

Tekirdağ Namık Kemal University, Department of Architecture, Faculty of Fine Arts, Design and 

Architecture Faculty, Tekirdağ / Turkey 

Abstract: Bank lottery houses (Banka İkamiye Evleri) appear as an important housing production in 

the formation and development of the housing culture in Turkey, together with the cooperative organi-

zations, from the end of the 1940s to the end of the 1970s. The houses are important not only in terms 

of documenting modern housing production and civil architectural heritage in Turkey, but also in terms 

of being an example for mass housing production all over the country. On the other hand, in architectural 

historiography, while a lot of work starting from the early republic period and covering the modern 

architecture period is mentioned, there is not much work on the lottery houses that are included in this 

building accumulation. However, when examining the abundance of the buildings produced in the pro-

cess, the architectural qualities of the buildings, and more importantly, the values that the architectural 

understanding provided by the buildings are examined, it is noteworthy that these buildings have an 

important place. Looking at the process of Lottery houses is important in expanding our narrow pers-

pective on modern housing production and developing possible new narratives. Within the scope of this 

study, it is aimed to investigate the process of Lottery houses in Turkey and to look at the development 

and transformation of the process, especially through the buildings produced by İş Bank in Istanbul 

Kadiköy Feneryolu district. Türkiye İş Bankası Lottery Houses Neighborhood (Türkiye İş Bankası A.Ş 

İkramiye Evleri Mahallesi) designed as a “Lottery houses neighborhood” by the architect Kadir Erkman. 

Keywords: Lottery Houses, Türkiye İş Bankası, Modern Houses, Modern Architectural Period 

INTRODUCTION and AIM 

The historical environment of a space, as part of cultural heritage, reflects the knowledge, beliefs and 

traditions of diverse communities. It does not only give distinctiveness, meaning and quality to the pla-

ces in which we live in, but also provides a sense of continuity and a source of identity (url 1). In order 

to sustain the sense of continuity, historical/modern architectural heritage buildings should be preserved. 

There are various architectural constructions built during the time of modernization in Turkey. Bank 

Lottery houses are one of these modern architectural senses designed by a common architectural langu-

age in İstanbul and Ankara. However, Bank Lottery houses buildings were not documented in the history 

of architectural consciousness sufficiently. During Turkish modern architectural historiography, while 

a lot of work starting from the early republic period and covering the modern architecture period is 

mentioned, there is not much work on the lottery houses that are included in this building accumulation. 

Except the study of Umut Şumnu article named as “Lottery Houses (İş Bank) in Ankara” is an important 

contribution to this field (Şumnu, 2014). 

This study aims to try to make another additive study of Lottery Houses built in Istanbul. However, 

when examining the abundance of the buildings produced in the process, the architectural qualities of 

the buildings, and more importantly, the values that the architectural understanding provided by the 

buildings are examined, it is noteworthy that these buildings have an important place. Looking at the 
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process of Lottery houses is important in expanding our narrow perspective on modern housing produc-

tion and developing possible new narratives. 

In the mid-1960s, it is seen that much more Lottery apartment buildings have been built. One of these 

buildings, which is the main subject of this study is the “İşbank İkramiye Evleri Mahallesi”, which was 

designed during 1964 by Architect Kadri Erkman (1964) on Kadıköy-Feneryolu district in Istanbul. A 

big part of this neighborhood is still standing. Bank lottery houses appear as an important housing pro-

duction in the formation and development of the housing culture in Turkey, together with the cooperative 

organizations, from the end of the 1940s to the end of the 1970s (Şumnu, 204:51) . The houses are 

important not only in terms of documenting modern housing production and civil architectural heritage 

in Turkey, but also in terms of being an example for mass housing production all over the country. 

The method of the study is observation of the site virtually and the literature survey. The success of the 

survey is questioned in terms of interventions to the neighborhood modern heritage, also in terms of 

bank addition to the architectural memory. The spatial analysis of three types of buildings is made thro-

ugh observations of them in details. 

LOTTERY HOUSES 

Lottery houses (İkramiye evleri) were institutionalized with the establishment of the National Economy 

and Savings Society on December 29, 1929, starting with the First International Savings Congress in 

1924. It is a part of the process of spreading the habit of saving, which is desired to be created in the 

public opinion by advertisement, posters and other means printed by various institutions, especially this 

society (Tunçay, 1993). 

In this context, since the 1930s, banks in Turkey were also under the name of “savings incentive bonu-

ses” to encourage saving, to change common saving habits, that is, to end the use of securities with non-

bank institutions and instruments, especially “under the pillow”. They have organized bonus draws. 

(Past and present of the lottery, 1994, p.21). In these sweepstakes, where cash and gold were given as 

bonuses before, later on, bigger bonuses such as cars, houses and flats were given. Some of the banks 

such as İş Bank, have given flats as a lottery houses. 

IŞ BANK LOTTERY HOUSES on FENERYOLU 

Iş bank Lottery houses neighborhood is located on a reputable district of Kadıköy, Feneryolu. Various 

advertisements were published in the newspapers of the period regarding the Feneryolu İş bank Lottery 

apartments, which were completed in 1964 and distributed to their owners (Figure 1). In one of these 

advertisements, it is stated that “the flats to be distributed by drawing will have fuel oil heater, each flat 

has a living room with fireplace, two bedrooms with built-in wardrobes, a large bright kitchen, and a 

bathroom with water heater” (Milliyet 28.09.1971). In addition, it is added that the floors of the apart-

ments are marble and the construction is “done with extraordinary care”. In the other advertisement, 

after these features are listed, the “colored baths” of the building, which can be considered as the repre-

sentation of the 1970s, are emphasized. 
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Figure 1. Advertisements on newspapers (Milliyet 28.09.1971, s.3 and Milliyet, 25.10.1972, s.2) 

İş bank Lottery apartments located in Istanbul Feneryolu Quarter (referred to as Küçükyalı in newspaper 

clippings) show similarities with the Çankaya İş bank buildings in Ankara, which has a modern language 

in terms of form, and are designed in the same type. It consists of 8 apartments, each of which has five 

floors (1 basement, 1 ground, 3 floors), connected by gardens, with shared/ open living spaces. Obliga-

tion to comply with the provisions of the legal zoning plan and instructions of the vicinity prevented the 

creation of a composition by playing with heights. Construction equivalent is 25%, building heights are 

H = 9.50 mt (Erkman, 1964) (Figure 2). 

 

Figure 2. Old photos of neighboorhod (Erkman, 1964). 

Although the layout plan is complete, the architect, aiming to create diversity in the neighborhood built 

in two stages, has developed three different types of blocks: A, B and C types (Figure 3). A and B type 

block consists of two flats of 100m² on the floor, C type block consists of a modified interpretation of 

A type block. There are 15 A-type, six B-type and one C-type blocks and 162 apartments in total in 

these blocks in the neighborhood of 26,400 m²(Erkman, 1964). 

 

Figure 3. The layout plan of İş bank Lottery Houses. 

A type Buildings 

There are two flats on one floor and each flat’s construction area is 100 m² gross. The layout is simple 

and useful. The spaces consisting of a living room, two bedrooms, a built-in bathroom and a kitchen 

have been designed to provide the best opportunity to use the connections with each other due to their 
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function. Built-in wardrobes in the bedrooms, enough countertops, hanging cabinets and shelves in the 

kitchens have been arranged (Figure 4, 5). 

 

Figure 4. The planning design of A type. 

 

Figure 5. The facade design of A type (Erkman,1964). 

B type Buildings 

It has four flats on one floor, and brings a richer and more diverse zoning understanding with its rich 

entrance hall, staircase halls, and doorman apartments. In this type, each flat is gross 100 m². Composed 

of a living room, two bedrooms, a bathroom and a kitchen, the apartments are arranged in a simple and 

useful way. Bedrooms have built -in wardrobes, bathrooms are in recessed special niches, kitchens have 

plenty of benches and hanging shelves (Figure 6,7,8). 

 

Figure 6. The planning and facade design of B type. 
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Figure 7. The planning design of B type. 

 

Figure 8. The renders of B type. 

C type Buildings 

It is a special version of A-type blocks with a change in size. In all blocks, considering the greenery and 

natural scenery of the locality, the elements opening to the outer space in the living volumes were lowe-

red down to the floors, and the best connections between the exterior and the interior were obtained. 

RESULTS 

-All blocks are built as semi-frame and roof floors are reks. All walls were built with perforated bricks. 

Thus, sound and heat isolation of inside and outside of the apartments were well designed. 

-The roofs are designed as terraces. Each flat has approximately 3 m² of storage space. These warehouse 

and coal buildings are arranged in harmony with the main blocks. On the facades, mosaic comb plaster, 

decorative element pressed brick is used. The joinery is wooden. Internal bathrooms and kitchens are 

tiled. Other parts are plaster and whitewash. Artificial marble is used in the halls and entrances. 

-The whole neighborhood is a site of 162 flats, consisting of 22 blocks, 15 A-type, 6 B-type and 1 C-

type, spread over the land of 26,400 metre square. There are also 6 doorman and 22 coal blocks with its 

apartment. 
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-With all these qualities, Feneryolu (Türkiye İş Bankası A.Ş İkramiye Evleri Mahallesi) is one of the 

best examples of modern architecture that should be preserved. 
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Öz: 1950 ve 1970’li yıllarda Amerika’da ve birçok Batı Avrupa ülkelerinde büyük mağazacılık anlayış-

larının gündeme gelmesi ile mağazalar arasında rekabet ortamı oluşmuş,  bunun sonucunda günümüzde, 

özellikle Avrupa’da bulunan birçok perakende mağazası satış oranlarını artırmak için çeşitli stratejilerle 

birlikte vitrin tasarımlarına ayrıca önem vermiştir. Vitrinler, mağazanın kurumsal kimliğinin, konsepti 

işaret eden kurgusunun ve mekân atmosferinin algılanmasına ilişkin ilk izlenimin edinilmesini sağlayan 

mekân düzenleridir. Bu düzen içinde tasarımın temel enstrümanları olan tasarım ögelerinin ve ilkelerinin 

de kullanılması sonucu bilinçaltına gönderilen mesajlarla satışın o anda veya zaman içinde gerçekleşti-

rilmesine zemin hazırlanmaktadır. Tasarım ögelerden biri olan ışık; aydınlatma tasarımı çerçevesinde 

vitrinin genel kurgusunu, mağaza imajını, ürünlerinin tanıtımını ve tasarımın mesajını görünür kılan en 

temel etkenlerden biri olarak öne çıkmaktadır. Çalışmada belirli vitrin kurgularında vitrin aydınlatma 

tasarımı ile yaratılan bazı temel tasarım elemanları ve ilkelerinin, diğerlerine oranla daha sık tercih edil-

diği varsayımı öne sürülmüştür. Aydınlatma tasarımı bağlamında vitrin kurgusunun tasarım enstrüman-

ları ile ilişkisini bu varsayım üzerinden inceleyerek böyle bir eğilimin varlığını sorgulamak ve vitrin 

tasarımı alanında yeni bir veri kümesi elde etmek hedeflenmiştir. Böylece vitrin kurguları özelinde ta-

sarımcılar için tecrübeye dayalı bir öngörü sağlana bileceği düşünülmüştür. Bu çerçevede öncelikle vit-

rin kavramı ve aydınlatma tasarımı ile ilişkisi irdelenerek kuramsal çerçeve oluşturulmuştur. Daha sonra, 

çeşitli kriterler doğrultusunda belirlenen vitrin tasarımlarının oluşturduğu örneklem gurubu üzerinden 

görsel bir analiz gerçekleştirilmiş ve öne sürülen varsayımın desteklendiği görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Vitrin, Vitrin Kurgusu, Aydınlatma, Tasarım İlkeleri, Tasarım Ögeleri 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE   

20. yüzyılın ilk yarısında Amerika ve birçok Batı Avrupa ülkelerinde büyük mağazacılık türlerinin oluş-

ması ile beraber mağazalar arasında rekabet ortaya çıkmış, bu durumun sonuçlarından biri olarak; New 

York, Şikago, Paris ve Berlin gibi şehirlerde ‘vitrin tasarımı’ okulları açılmıştır (Onaran,2006). Günü-

müzde, tüketimin bireyin özgür bir etkinliği olmadığına, yoğun bir bilgi akışının yaşandığı kent orta-

mında bugün vitrinlerin iktisadi bir araç olarak önemli bir gücün kontrol kaynağı olmasına, önemli bir 

uyaran görevi üstlenmesine ve vitrinler aracılığıyla kent ortamında gerçekleşen görsel iletişime ve etki-

leşime vurgu yapılmaktadır (Rona,2009). 

Mağazalar farklı konseptlerle vitrin kurguları oluşturarak sokaktan geçen bir potansiyel müşterinin dik-

katini çekmeyi amaçlamaktadır. Vitrin kurgusunun başat ögelerinden bir tanesi olan aydınlatma; mağa-

zanın kimliğini, atmosferini ve imajını oluşturur. Renk, ışık, doku vb. gibi tasarım ögelerinin vitrinlerde 

kurguya göre dizilimi ve kullanımı da ürünün daha iyi sergilenmesinin yanında bilinçaltına gönderdiği 

mesajlarla satışın anlık olarak veya süreç içerisinde gerçekleşmesini sağlamaktadır. Mağazaya ve ma-

ğazada sergilenen ürün estetiğine verilen olumlu psikolojik tepki ne kadar güçlü olursa, o mağazadan 

alışveriş yapmaya yönelik istek de o kadar güçlü olmaktadır (Kachaganova,2008.; Peter Bloch).  
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Tasarımcının, proje fikrini olgunlaştırırken ve görünür kılarken kullandığı tasarım ögeleri ve ilkeleri, 

tasarımın vazgeçilmez enstrümanları olarak düşünülebilir. Vitrin kurgusuna bağlı mesajın en iyi şekilde 

ifade edilebilmesi için bu enstrümanların nasıl kullanıldığı önem taşımaktadır. Tasarım ögelerden biri 

olan ışık, aydınlatma tasarımı çerçevesinde mağazanın kimliğini, atmosferini, ürünlerinin tanıtımını, 

imajını, özetle kurgusunu görünür kılan en temel etkenlerden biri olarak öne çıkmaktadır. Aydınlatma 

tasarımı vitrin yüzeyi ve hacminin yanı sıra diğer vitrin elemanları (manken, malzemeler, mobilyalar, 

aksesuarlar vb.) ile bir bütün olarak vitrin kurgusunu tamamlar. O nedenle; ışık rengi, şiddeti, konumu, 

açısı, sayısı, dizilimi..vb  sonucu ortaya çıkan tasarım ögeleri ve bu ögeleri bir araya getiren tasarım 

ilkeleri ile var olan vitrin aydınlatma tasarımı, değerli bir araştırma konusudur. Bu noktada öncelikle 

çalışma alanının daha iyi anlaşıla bilmesi adına vitrin kavramı ve aydınlatma tasarımı ile ilişkisinin ele 

alınması yararlı olur. 

VİTRİN OLGUSU  

Bir mağazada kullanıcıların merakını uyandıran ilk alan vitrindir (Çelikbaş, 2013). Pekpostalcı (Pek-

postalcı, 2015), vitrinde hedef kitleye yönelik mesajların ve ögelerin ön plana çıkarılmasını satış etkisini 

artıran bir yol olarak nitelendirmiştir. Bu düşünceyi destekler nitelikte Çivitci ve Küçükikiz (2010) yap-

tıkları çalışmada, mağaza satışlarında etkili olan özellikleri incelemiş, yapılan değerlendirmede %94 

oranında vitrin sergilemesinin mağazalar için önemli olduğu bilgisine ulaşmışlardır (Oğuzhan,2019; Çi-

vitci ve Küçükikiz 2010). 

Vitrinde yaratılan hacim, görsel ve sembolik unsurlar ile tamamlanarak anlamlı hale getirilmekte ve 

mekânın algısını oluşturmaktadır. Bu mekânlar mağazanın kendisini ifade edebilmesi için tasarlanan 

özel alanlardır. Bu bakımdan derinlik, renk kombinasyonu, dekoratif aksesuarlar ve tema olarak müşte-

rilerin hoşuna gidecek ve dikkatlerini çekecek tarzda düzenlenmelidirler (Çağal, 2011: Demirci, 2000). 

Literatürde farklı tiplerde vitrin düzeni sınıflandırmaları bulunmaktadır. Bu sınıflama, kullanıcının vit-

rine olan bakış açısı imkânlarını ve vitrinden bakınca mağaza içinin görünme durumunu ifade etmektedir 

(bkz Tablo 1).  
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Tablo 1.Vitrin düzeni çeşitleri 

   
  

A B C D E 

   
 

 

F G H I  

 

Geleneksel vitrin düzenlemeleri 1880’li yıllarda başlamıştır (Rona,2009). Vitrinlerde kurgunun oluştu-

rulması ise 1900’lü yılların başında Arthur Fraser’in, vitrin düzenlemelerinde yoldan geçenlerin dikka-

tini çekmenin farklı yollarını araştırmasıyla başlamıştır. Arthut Fraser masalların kurgulandığı vitrinlere, 

simgeciliğe ve insanları düşündürecek soyut tasarımlara yer vermiştir. İlk vitrin düzenleme uzmanların-

dan birisi olan Frank Baum’da vitrin düzenlemelerinde sergilemenin yanı sıra, insanlara eğitici bilgiler 

veren, uyku maratonu gibi yarışmaların da yapıldığı alanlar yaratmıştır. Kurgular; markanın, mağazanın, 

ürünün veya ürünün malzemesinin vurgulanması, vitrin gözlemcisinde bir duygunun uyandırılması, kül-

türel değerlerin, özel günlerin hatırlatılması gibi farklı amaçlarla oluşturulabilmektedir (Rona,2009). 

Örneğin vitrin tasarımlarının yılbaşı, sevgililer günü, anneler günü, babalar günü gibi evrensel sayılan 

özel günlerde farklı kurgularla oluşturulduğu görülmektedir. Vitrinler ulusal değerlere göre de farklıla-

şarak milli bayramlar, zaferler gibi benzeri kültürel unsurların anlatılması amacıyla da çeşitli kurgularla 

tasarlanmaktadır (Çağal,2011). 

Bayraktar’a (2011) göre vitrin kurguları; arka plan, renk, ışık, dekorlar, etiketler ve mağazada sergilenen 

ürünler gibi birçok unsur yardımı ile oluşturulmaktadır. Özellikle, renk ve ışık oyunları etkili ve ekono-

mik temalar oluşturulmasında oldukça önem taşır. Kullanılan renkler, donatılar ve ilgili ürünler, tema 

çerçevesinde gelişen tasarımı desteklenmektedir. Örnek olarak kış temalı bir vitrinde beyaz fon ile bir-

likte kullanılan yapay kar ve bere, eldiven, kayak gibi ürünler bütün olarak kış temasını müşteriye ya-

şatmaktadır. Özellikle yılbaşı, sevgililer günü gibi özel günler için hazırlanan tasarım çalışmaları, vit-

rinlerin farklı bir ticari boyutunu göstermektedir. Vitrinlerde tasarlanan mekânlarda, müşterilere bazen 

bir hikâye anlatılmakta, bazen de ürünler en sade şekilde sunulmaktadır. Bazı mağazaların, özel günlerde 

tasarlanan vitrinlerinde ürün sergilemenin ötesine geçerek, hareketli ve yaratıcı vitrin tasarımları ile vit-

rinleri birer şov aracı olarak kullandığı görülmektedir(Oğuzhan,2019).  
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VİTRİN- AYDINLATMA TASARIMI İLİŞKİSİ 

Aydınlatma, bir mağazanın kimliğine, konforuna ve görsel kalitesine katkıda bulunan önemli bir tasarım 

ögesidir. Mağazaya ait vitrin aydınlatması mağazanın imajını yansıtırken aynı zamanda, sergilenen 

ürünlerini öne çıkarmak ve satış stratejisiyle tutarlı bir imaj sunmak için diğer tasarım bileşenleriyle 

uyum içinde kurgulanmaktadır. Mağaza türü ne olursa olsun, ürün aydınlatması, müşterileri çekmek ve 

yönlendirmek, müşterilerin ürünleri değerlendirmesine yardımcı olmak, satın almayı kolaylaştırmak ve 

esneklik dâhil olmak üzere bir dizi işlevsel ve estetik ihtiyacı karşılamak üzere tasarlanmaktadır (Freys-

sinier ve diğerleri,2006). 

Vitrin tasarımında tasarım ne kadar doğru ve kusursuz olursa olsun eğer iyi aydınlatılmamışsa doğru 

algının oluşması beklenmemelidir. Vitrin içinde kullanılan aydınlatmanın niteliği, verilmek istenen me-

sajın etkin bir şekilde anlaşılmasını sağlayan bir enstrüman olarak kullanılmaktadır (Pekpostalcı,2015). 

Aydınlatma öyle güçlü bir tasarım elemanıdır ki vitrinde tek başına teatral bir etki ile farklı bir atmosfer 

oluşturabilir (Oğuzhan,2019). Vitrin aydınlatması, bir mağazanın karakterini ortaya çıkarırken aynı za-

manda etkili bir pazarlama aracı olarak müşterilerin zihninde merak ve istek uyandırır. Alman aydın-

latma firması olan Zumthobel (2015) yaptığı bir araştırmada insanların tüm kararlarının % 95'inden 

fazlasını bilinçli olarak düşünmeden verdiğini belirterek; ışığın etkili bir pazarlama aracı olduğunu vur-

gulamaktadır ve buradan çıkışla limbik aydınlatma adı verilen insanların bilinçaltında çeşitli mesajların 

oluşturulmasını mümkün kılan sistemler tasarlamıştır (Zumthobel,2015). Benzer amaçlarla günümüzde 

teknolojinin gelişmesi ile birlikte artırılmış gerçeklik ve dijital sanat gibi farklı yollarla da vitrin kurgu-

ları oluşturulmaktadır (Çağal,2011). Gündüz (Gündüz,2016)’de bu durumu destekleyecek şekilde “İyi 

tasarlanmış bir vitrin aydınlatması, iyi satan mağaza demektir” demiştir. 

Aydınlatma planı yapılırken her bölümdeki ürün türüne, bölümlerin biçim ve boyutlarına, tavan yük-

sekliğine, duvar, tavan ve döşemede kullanılan malzeme ve renklere, vitrin türüne dikkat edilmelidir.  

Aydınlatma tasarımı, vitrin içinde yer alan diğer tasarım ögelerini görünür kılmanın yanı sıra genel kur-

guyu destekleyecek şekilde onlarla ilişkide bulunur (Kavasoğuları,2015: Philips, 2007). Bu durum aşa-

ğıda öz olarak ifade edilmiştir (bkz Tablo 2):  
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Tablo 2. Aydınlatma tasarımının diğer tasarım ögeleri ile ilişkisi 

Tasarım Ögesi Işığın Etkisi 

Yüzey/Düzlem Işık ile yüzeye düzen verilebilir. 

Form/Biçim Işığın çarptığı açı ile dramatize edilebilir. 

Çizgi Bir ışık tüpü ile üretilebilir. Geriden aydınlatma ile objenin ana hatları ortaya 

çıkarılabilir. 

Doku Işık kaynağının açısı ve yoğunluğu, yüzeyi / objeyi düz veya kabarık gösterebi-

lir. 

Renk Tamamen ışığa bağlıdır. Bir iç mekânın özel ve genel renginin niteliği yapay 

aydınlatma altında farklılık gösterir.  

 

ÇALIŞMANIN AMACI  

Çalışmada belirli vitrin kurgularında vitrin aydınlatma tasarımını oluşturan bazı temel tasarım eleman-

ları ve ilkelerinin, diğerlerine oranla daha sık kullanıldığı varsayımı öne sürülmüştür. Çalışmanın amacı 

aydınlatma tasarımı bağlamında vitrin kurgusunun tasarım enstrümanları ile ilişkisini bu varsayım üze-

rinden inceleyerek böyle bir eğilimin varlığı konusunda farkındalık yaratacak bir tespitte bulunmaktır. 

Bu amaçla, seçilen vitrin tasarımları üzerinden görsel analizler yapılması hedeflenmiştir. Varsayımın 

desteklenmesi, diğer bir değişle böyle bir eğilimin ortaya koyulması durumunda belli başlı vitrin kurgu-

ları özelinde tasarımcılar için tecrübeye dayalı bir öngörü sağlana bileceği düşünülmüştür. 

ÇALIŞMANIN KAPSAMI  

Vitrin kurgularının tasarımına ilişkin yeni bir veri kümesi elde edebilmek amacı ile yürütülen çalışmada, 

sürece yön vererek kapsamı oluşturan seçkiler, maddeler halinde sıralanmıştır:  

 Mağazalar, toptan ve perakende olarak iki tipte düşünüle bilir( Kohen,2012) . Toptan mağazaları, 

günlük kullanıcıya hitap etmemelerinden dolayı kişileri ya da gurupları etkileyecek vitrin düzenle-

melerine çoğunlukla ihtiyaç duymamaktadırlar. O nedenle çalışma alanı olarak perakende mağaza-

ları seçilmiştir. 

 Mimaride aydınlatma tasarımı, doğal ve yapay olmak üzere iki temel türde kurgulanmaktadır (Aş-

çıoğlu,2014). Yani yapı kabuğunda belirli bir tasarım doğrultusunda yaratılan doluluk-boşluk iliş-

kileri ile gün ışığının kontrollü bir şekilde iç mekâna alınması söz konusu iken, gün ışığının yetersiz 

kaldığı veya olmadığı koşullarda yapay aydınlatma devreye girmektedir (İkizler,1996). Örnek in-

celemeleri sonucu vitrin mekânlarında tasarımcının, gün ışığına oranla yapay ışığı daha yoğun ve 

etkili bir şekilde kullandığı görülmüştür. O nedenle çalışma alanı olan vitrinde yapay aydınlatma 

tasarımı mercek altına alınmış, vitrinlerin gün ışığı altındaki görünümleri kapsam dışında bırakıl-

mıştır.  
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 Mimari mekânlarda ve dolayısı ile vitrinlerde temel tasarım elemanları 2 ve/veya 3 boyutlu olarak 

yer alır. Tasarımcı bu ögeleri çok çeşitli malzemeler (boya, ahşap, metal, plastik..vb) ile var ede 

bilir. Çalışma kapsamında vitrin kurgusunda sadece ışık ile yaratılan tasarım ögeleri incelenmiştir.  

 Çalışmada tüm temel tasarım ögeleri ve ilkeleri ele alınmamış, bu konuda literatür üzerinden bir 

seçki yapılmıştır.  

 Çalışmada vitrin örnekleri üzerinden görsel tespitler yapılmış, görsel donelerin vitrinin anlamsal 

boyutuna etkisi, kapsam dışında bırakılmıştır. 

ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ   

Çalışmanın; belli bir problem alanı özelinde literatürde var olduğu, yapılan ön okumalar ile belirlenen 

boşluğu doldurmaya yönelik olduğundan ve elde edilen kuramsal bilgiler, deneysel araştırmalar ile yeni 

bilgi üretimine katkı vere bileceğinden “Temel Araştırmalar” gurubunda olduğu söylene bilir. Çalışma 

4 aşamadan oluşmaktadır. Öncelikle literatür incelemeleri sonucu vitrin olgusu ve aydınlatma tasarımı 

ile ilişkisi mercek altına alınarak konu kuramsal bir çerçeveye oturtulmuş, çalışmanın amacı ve kapsamı 

ifade edilmiştir. İkinci olarak; araştırma soruları ve araştırma materyalleri, veri toplama ve analiz tek-

nikleri ile incelenecek olan örneklem belirlenmiştir. Üçüncü aşamada tasarım enstrümanları (tasarım 

elemanları ve ilkeleri) bağlamında, örneklem olarak belirlenen vitrin projelerinin görsel analizleri yapıl-

mış ve son olarak, bulgular tartışılarak sonuç ortaya koyulmuştur. Çalışmanın sonucunda vitrin tasarı-

mında aydınlatma ile beraber hangi kurguda hangi tasarım ilkelerinin ve tasarım ögelerinin ağırlıklı 

olarak tercih edildiği sistematik olarak sıralanmıştır. Çalışmanın metodolojisi aşağıda verilen araştırma 

deseni ile özetlenmiştir (Şekil 1).  
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Şekil 1. Araştırma Deseni 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Hazırlık aşamasında öncelikle araştırma soruları ortaya koyulmuş ve aşağıda ifade edilmiştir. 

1. Tasarımcılar bazı vitrin kurgularında tasarım ögelerinin ve ilkelerinin tercihleri açısından ortak bir 

eğilim gösteriyor mu?  

2. Vitrin kurgularının her birinde en sık kullanılan öge/ler ve ilke/ler hangileridir? 

3. Vitrin kurguları arasında en sık kullanılan öge/ler ve ilke/ler hangileridir?  

4. Vitrin kurgularının her birinde en az kullanılan öge/ler ve ilke/ler hangileridir? 

5. Vitrin kurguları arasında en az kullanılan öge/ler ve ilke/ler hangileridir? 

6. Vitrin kurgularının her birinde kullanılmayan öge/ler ve ilke/ler var mıdır? Varsa hangileridir? 

7. Vitrin kurgularının hiç birinde kullanılmayan öge/ler ve ilke/ler var mıdır? Varsa hangileridir? 

8. Vitrin kurgularının tamamında kullanılan öge/ler ve ilke/ler var mıdır? Varsa hangileridir? 

Araştırma soruları oluşturulurken ve bu sorulara cevap ararken, araştırma materyalleri olarak; bilimsel 

araştırmalar, makaleler, tezler, kitaplar ve bildirilerden yararlanılmıştır. Araştırma verilerinin internet 

üzerinden toplanmasının ve görsel analiz yapılarak irdelenmesinin uygun olacağı düşünülmüştür.     

Çalışmanın örneklemini; literatürde kurgusuna dair bilgilerin bulunduğu, aydınlatma tasarımının daha 

kolay okuna bileceği, gece görünüşlerine ulaşılan 60 farklı markaya ait 105 adet perakende zincir ma-

ğaza vitrini tasarımı oluşturmaktadır. Örneklem belirlendikten sonra ilk etapta vitrinler kurgularına göre 

1. Literatür Aşaması 

2. Hazırlık Aşaması  

 Veri toplama ve analiz tekniklerinin belirlenmesi 

 Araştırma materyallerinin belirlenmesi 

3. Uygulama Aşaması 

 Kuramsal çerçevenin oluşturulması 

 Araştırma sorularının ifade edilmesi 

 Araştırma örnekleminin belirlenmesi 

  

 Çalışmanın amacının ve kapsamının ifade edilmesi 

4 Sonlandırma Aşaması 

 Örneklemin sınıflandırılması 

  

 Çalışmada aranacak tasarım enstrümanlarının belirlenmesi 

  

 Örneklem üzerinden görsel analiz yapılması 

  

 Bulguların ve sonuçların ifade edilmesi 
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sınıflandırılmıştır (bkz Tablo 3).  Bu işlem için bir vitrin tasarımının kurgusu belirlenirken, çalışmanın 

örneklemini oluşturan vitrin projelerinin künyelerinde sözü edilen kavramlardan yola çıkılmıştır. Diğer 

taraftan, çalışmanın örnekleminde yer alan tüm vitrin tasarımları, yapılan sınıflandırmada yer almamış-

tır. Aynı kurguya sahip en az 4 mağaza olması durumunda, o kurgudaki vitrin tasarımları incelenmek 

üzere çalışmaya dâhil edilmiştir. 

Tablo 3. Çalışma Kapsamında İncelenen Markaların vitrin kurguları ve vitrin sayıları 

K
u

rg
u

 

 

Marka 

 

S
ay

ı 

K
u
rg

u
 

Marka 

S
ay

ı 

K
u
rg

u
 

Marka 

S
ay

ı 

M
ü

zi
k

 

Wako 3 

Y
en

iy
ıl

 

Make it happy 1 

D
u

y
g
u

 

Joseph Fashion 1 

Follie Follie 1 Life is a gift 1 Virtuosa 1 

Bergdorf 1 Kırkwood 1  Selfridges 2 

İl
lü

zy
o
n

 

Printemps 1 Calvın Kleın 1 Phobia Windows 1 

Montblanc 1 Folli Follie 1 Karl Lagerfeld 1 

Adidas 1 Harvey Nichols 1 L’endroit 1 

Alexander Wang 1 Wako 1 Escada 1 

Roaring Wild 1 De Bijenkorf 2 Annaritan 1 

A
n

la
tı

 

Wako 1 Lafayette Calinore 1 Zara 1 

Calvin Klein 1 Jimmy Choo 1 

D
o
ğ

a
 

Uniqlo 2 

Fendi 1 Selfridges 2 River Island 1 

Tiffany&Co. 1 Hackett 1 Stella Mccartney 1 

Selfridges 1 Jk İguatemi 1 Harvey Nichols 1 
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Saks Fifth A. 1 

D
u

y
g

u
 

Nıke 2 Dior Avenue 1 

Lafayette 2 Adıdas 3 TSUM 1 

T
ea

tr
a
l 

Adidas 1 Seıbu Ikebukuro 1 KENZO 1 

Serapian 1 John Lewis &Part-

ner 

1 Gucci 2 

Harvey Nichols 1 Chloe 1 Hermes 2 

Lanvin 1 Harrods 1 H&M 1 

Bergdorf Goodman 1 Channel 1 John Lewis 1 

Bally 1 Calvin Klein 1 Monclear 2 

K
ü

lt
ü

r
 

Brasil 1 Hermes 1 Zara 2 

Lanvin 1 Kenzo 1 Selfridges 1 

Zara 1 Louis Vuitton 2 Nike 1 

Harvey Nichols 1 Wako 2 Seibu Ikebukuro 1 

İsetan 1 Louboutin 1 Gant 1 

Nespresso 1 Hennesy 1 Harvest Fashion 1 

Adidas 1 Alexander 

Mcqueen 

1 Nordstorm 1 

Seibu Shibuya 1 Miu Miu 1 Lafayatte 1 

Karl Lagerfeld 1 Michael Kors 1 

 

  

 

Yapılan sınıflandırma ile ifade edilen vitrin kurgularına nasıl ulaşıldığı aşağıda ifade edilmiştir.  
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 Proje yaklaşımları hakkında ulaşılan içeriğe bakıldığında Rock, Klasik ve Jazz müzik konseptleri 

olan, ‘Müzik Önemlidir‘ sloganı ve ‘Senfoni’ teması içeren vitrin örnekleri “müzik” kurgusu baş-

lığı altında toplanmıştır.  

 Proje yaklaşımları hakkında ulaşılan içeriğe bakıldığında doğrudan yanılsama hedefli kurgular ol-

duğunun ifade edildiği vitrin örnekleri “illüzyon” kurgusu başlığı altında toplanmıştır.  

 Proje yaklaşımları hakkında ulaşılan içeriğe göre kurgularında roman, masal, şiir gibi edebi eserle-

rin varlığının söz konusu olduğu vitrin örnekleri “anlatı” kurgusu başlığı altında toplanmıştır.  

 Proje yaklaşımları hakkında ulaşılan içerik çerçevesinde kurgularında doğrudan “doğa” kelimesi 

geçen vitrin örnekleri “doğa” kurgusu başlığı altında toplanmıştır.  

 Proje yaklaşımları hakkında ulaşılan içeriğe bakıldığında konsept olarak yeni yıl / noel temalı vitrin 

örnekleri “yeni yıl” kurgusu başlığı altında toplanmıştır.  

 Proje yaklaşımları hakkında ulaşılan içeriğe göre kurgularında bir sahneyi bir eylemi canlandırması, 

anlatması amaçlanan, bazen de mankenlerle canlandırılma yapıldığı belirtilen vitrin örnekleri “te-

atral” kurgusu başlığı altında toplanmıştır.  

 Duygu kelime anlamı olarak belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı 

izlenim, önsezi olarak tanımlanmaktadır (URL1). Bu bakış açısı ile Proje yaklaşımları hakkında 

ulaşılan içeriğe bakıldığında korku, aşk, sevgi, heyecan, mutluluk, dinamizm, sonsuzluk, sınırsızlık, 

zamansızlık, mizah gibi insanın iç dünyasında izlenim uyandıran kavramların proje kurgusunda 

tema olarak belirtildiği vitrin örnekleri “duygu” kurgusu başlığı altında toplanmıştır.  

 Kültür, halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü olarak tanımlanabilir (URL1 ). 

Bu bakış açısı ile Proje yaklaşımları hakkında ulaşılan içeriğe bakıldığında sanat, ülke tarihi..vb 

yöreye ve topluma özgü maddi ve manevi olguları ifade edilen vitrin örnekleri, “kültür” kurgusu 

başlığı altında toplanmıştır.  

Belirlenen vitrin tasarımları, kurgularına göre sınıflandırıldıktan sonra, vitrinlerin görsel analizinde ara-

nacak olan tasarım enstrümanları belirlenmiştir. Bu işlem için konu ile ilgili bilgiler barındıran 6 farklı 

yazılı kaynak taranmıştır. Tasarım enstrümanlarının tamamı çalışmaya dahil edilmemiş, kaynaklarda 

ortak olarak veya çoğunlukla ele alınan tasarım ögeleri (bkz Tablo: 4) ve ilkeleri (bkz Tablo: 5), çalış-

maya dâhil edilmiştir.   
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Tablo 4. Vitrin kurgularında aranacak tasarım ögelerini belirlemek için farklı kaynaklar üze-

rinden yapılan kaynak taraması 

1.Tasarım Öge-

leri 

(Grafik Tasa-

rım ve İç 

Mekân, Erkan 

Aydıntan, Ayşe 

Sağsöz) 

2.Tasarım Öge-

leri 

(Kullanıcı De-

neyimi Tasa-

rımı, Anadolu 

Üniversitesi) 

3.Tasarım Öge-

leri 

(Görsel İletişim 

Tasarımı, Ata-

türk Üniversi-

tesi) 

4.Tasarım Öge-

leri 

(Grafik Tasa-

rım Medya ve 

İletişim İstan-

bul Üniversi-

tesi) 

5.Tasarım Öge-

leri 

(Biçim, Mekân 

ve Düzen, 

Frank Ching) 

6.Tasarım Öge-

leri 

(İç Mekân Ta-

sarımı, Frank 

Ching) 

1.Nokta 1.Nokta 1.Nokta 1.Nokta 1.Nokta 1.Nokta 

2.Çizgi 2.Çizgi 2.Çizgi 2.Çizgi 2.Çizgi 2.Çizgi 

3.Biçim 3.Biçim 3.Biçim 3. Şekil 3.Biçim 3.Biçim 

4.Form 4.Form 4.Form 4.Hacim/Form 4.Hacim/Form 4.Hacim 

5.Doku 5. Doku 5. Doku 5. Doku 5.Düzlem 5. Doku 

6.Renk 6. Renk  6. Renk  6. Düzlem  6.Oran / Ölçü 6. Renk  

7.Ölçü 7. Ölçü  7. Ölçü 7. Ölçü/Boyut  7. Düzlem  

8.Yön 8.Tipografi 8.Tipografi 8.Yön  8. Şekil  

9.Aralık   9.Konum  9.Işık 

   10.Boşluk   

   11.Ağırlık   

   12.İşlev   
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Tablo 5. Vitrin kurgularında aranacak tasarım ilkelerini belirlemek için farklı kaynaklar üze-

rinden yapılan kaynak taraması 

1.Tasarım İlkeleri 

(Grafik Tasarım ve İç 

Mekân, Erkan Aydıntan, 

Ayşe Sağsöz) 

2.Tasarım İl-

keleri 

( Kullanıcı De-

neyimi Tasa-

rımı, 

Anadolu 

Üniversitesi ) 

3.Tasarım İl-

keleri 

( Görsel İle-

tişim Tasa-

rımı, 

Atatürk 

Üniversitesi 

) 

4.Tasarım İlke-

leri 

( Grafik Tasa-

rım Medya ve 

İletişim İstanbul 

Üniversitesi) 

5.Tasarım İl-

keleri 

(Biçim, 

Mekân ve Dü-

zen, Frank 

Ching) 

6.Tasarım İl-

keleri 

(İç Mekân 

Tasarımı, 

Frank 

Ching) 

 

1.Denge 1.Denge 1.Denge 1.Denge  1.Eksen 1.Denge 

2.Görsel devamlılık (sü-

reklilik) 

2. Devamlılık 2. Vurgu 2.Tekrar/hare-

ket 

2.Tekrar 2.Ritim 

3.Orantısal İlişki 3.Ritim 3. Oran ve 

ölçek 

3. Hiza 3. Ritim 3.Oran 

4.Görsel Hiyerarşi 4.Hiyerarşi 4. Hiyerarşi 4.Görsel Hiye-

rarşi 

4.Hiyerarşi 4.Vurgu 

5.Görsel Bütünlük (bir-

lik) 

5.Bütünlük 5. Birlik 5. Bütünlük/ 

uyum 

5.Datum 5.Bütünlük 

ve çeşitlilik 

 6.Yakınlık 6.Basitlik 6. Karşıtlık 6. Simetri 6. Uyum 

 7.Benzerlik 7.Benzerlik 7. Benzerlik 7.Dönüş-

türme 

7. Ölçek 

 8. Vurgu  8. Yakınlık   

 9.Simetri  9.Tamamlama   

 10.Şekil-zemin  10.Simetri   

 11.Tamam-

lama 

 11.Süreklilik   

 

Bu bakış açısı ile çalışma kapsamında ele alınan tasarım ögeleri “nokta, çizgi, biçim, form, doku, renk 

ve ölçü” olurken tasarım ilkeleri; “denge, tekrar, ritim, oran, hiyerarşi, vurgu, bütünlük, süreklilik, 

benzerlik, simetri” olmuştur. 
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İncelenen vitrin kurgularında aydınlatma etkisi ile oluşan görüntülerin hangi tasarım ögesi olarak değer-

lendirileceğine karar verirken dikkate alınan  noktalar aşağıda sıralanmıştır.  

 Bir çizginin iki ucu, iki çizginin kesişimi, bir yüzeyin köşeleri olarak da ifade edilen nokta, merkez 

algısı oluşturur. (Ching, 2002). Buna göre yönsüz ve merkez algısı veren, biçim olarak ifade edile-

meyecek kadar küçük aydınlatma etkileri, “nokta” olarak belirlenmiştir.  

 Çizgi kalınlık ve uzunluk ile ifade edilebilir ancak bir boyutu yoktur (Ching,2002). Buna göre uzun-

luk algısı veren, biçim olarak ifade edilemeyecek kadar dar aydınlatma etkisi, “çizgi” olarak belir-

lenmiştir. 

 İki boyutlu algılanan veya üçüncü boyutu ilk anda algılamayan, çizgisel, planer ya da volümetrik 

etki veren, bulunduğu yüzeyle kontrast gözüken, şekil algısı yaratan grafik ögeler biçim olarak ta-

nımlanmaktadır (Aydıntan ve Sağsöz,2009).Buna göre çalışmada uzunluk ve genişlik algısı veren, 

derinlik algısının oluşmadığı aydınlatma etkisi, “biçim” olarak belirlenmiştir. 

 Bir hacmin formu, onun sınırlarını belirleyen çizgi ve düzlemlerin biçimleri ve karşılıklı ilişkileri 

ile tanımlanır (Polat, 2019). Buna göre uzunluk, genişlik ve derinlik algısı veren üç boyutlu aydın-

latma etkisi, “form” olarak belirlenmiştir. 

 Tekrarlanan elemanların görsel olarak bir bütün oluşturacak şekilde bir arada bulunmasıyla oluşan 

yüzey özelliği doku olarak tanımlanır  (Aydıntan ve Sağsöz,2009). Buna göre çalışmada, bir takım 

birimlerden oluşan yüzey aydınlatma etkisi, “doku” olarak belirlenmiştir. 

 Işık ve renk olgularının birbirinden ayırarak incelenmesi olanaksızdır (Çınar ve Çetindağ,2009:103-

104). Işığın beynimizde oluşturduğu renk duyumu eğer vitrin kompozisyonunda başat bir role sa-

hipse söz konusu aydınlatma etkisi, görsel analizde “renk” olarak tespit edilmiştir.  

 Her biçimin fiziksel göstergesi olarak nicelik bakımından ortaya konulabilen bir ölçüsü vardır. (Ka-

lay,2019; Güngör, 1972). Görsel alanda bulunan biçimler arasında boyutsal bir karşılaştırma isteği 

/ duygusu uyandıran aydınlatma etkisi, “ölçü” olarak belirlenmiştir. 

Çalışma çerçevesinde seçilen tasarım ögeleri ve ilkeleri, incelenen her bir vitrin kurgusu içindeki aydın-

latma tasarımı görselleri üzerinde aranmıştır. Doğrudan ve / veya dolaylı aydınlatma etkisi ile oluşan 

vitrin kurgularında hangi tasarım öğelerinin ve ilkelerinin kullanıldığına karar verirken, ilk anda göze 

çarpan ve görsel alanda başat bir role sahip olduğu düşüncesini uyandıran tasarım enstrümanları dikkate 

alınmıştır. Bu bakış açısı ile yapılan incelemelere örneklemek yararlı olacaktır (bkz Tablo 6).  
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Tablo 6. Görsel analiz tablosu örneği 

 

Marka Adı/ Logo:  

 

 

VİTRİN 

Yeri: İtalya 

Kurgusu: Doğa 

Türü: Kapalı Vitrin 

Aydınlatma Türü: Doğrudan Aydınlatma 

Vitrin Ön Görünüş 

 

 

                                 Vitrin Görsel Analizi 

 

 

1 1  

              

T
E

S
P

İT
L

E
R

 

Tasarım Öğeleri:  

 Doku(A1):Dairesel bi-

rimlerden oluşmuştur. 

 Biçim (A2): Dikdört-

gen biçimlidir. 

 Ölçü (C [1-2]): Biçimler arası 

büyük ölçü farkı vardır. 

Tasarım İlkeleri: 

 Simetri (B1): Eksensel 

simetri söz konusudur. 

 Denge (B1): Simetrik denge 

söz konusudur. 

 Oran (C [1/2]): Biçimlerin 

ölçü açısından mukayesesi söz 

konusudur. 

  

                                                            
1 Görsel 1: https://tr.pinterest.com/pin/544794886180230997/  (E.T. 30.04.2021) 

https://tr.pinterest.com/pin/544794886180230997/
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BULGULAR  

Her bir vitrin tasarımı kurgusunda yer aldığı tespit edilen tasarım enstrümanları (tasarım ilkeleri ve öge-

leri) tablo ile ifade edilmiştir (bkz Tablo: 7). Buna göre vitrin kurgusu oluşturulurken en sık kullanılan 

ögenin %48 oranında “renk” olduğu görülmüştür. Beraberinde sırasıyla “çizgi, biçim, doku, form, ölçü 

ve nokta” yer almaktadır. Bu tasarım elemanları %52 oranla “bütünlük” ilkesi ile kompozisyona dâhil 

edilmiştir. Beraberinde sırasıyla “tekrar, denge, vurgu, simetri, oran, süreklilik, benzerlik, ritim ve hiye-

rarşi” ilkelerinin kullanıldığı görülmüştür.  

Tablo 7. Vitrin kurgularında tasarım ilkeleri ve elemanlarının sayısal analizi 

Konsept 

M
a
ğ
a
z
a
  

S
a
y
ıs

ı 

Temel Tasarım İlkeleri Temel Tasarım Ögeleri 

 

O
R

A
N

 

R
İT

İM
 

T
E

K
R

A
R

 

S
Ü

R
E

K
L

İL
İK

  

H
İY

E
R

A
R

Ş
İ 

B
Ü

T
Ü

N
L

Ü
K

 

B
E

N
Z

E
R

L
İK

 

V
U

R
G

U
 

D
E

N
G

E
 

S
İM

E
T

R
İ 

  
  
  

Ç
İZ

G
İ 

N
O

K
T

A
 

R
E

N
K

 

D
O

K
U

 

B
İÇ

İM
 

F
O

R
M

 

Ö
L

Ç
Ü

 

Müzik 5 1 - 3 2 - 2 1 - 1 1 2 - 4 - 3 - - 

Yüzde %  20 - 60 40 - 40 20 - 20 20 40 - 80 - 60 - - 

İllüzyon 5 1 - 1 2 2 2 - 1 2 1 3 - 3 1 3 - - 

Yüzde %  20 - 20 40 40 40 - 20 40 20 60 - 60 20 60 - - 

Anlatı 8 - - 1 - 1 4 - 3 3 1 2 - 7 - 3 2 1 

Yüzde %  - - 12 - 12 50 - 37 37 12 25 - 87 - 37 25 12 

Doğa 25 4 1 8 3 1 11 2 6 9 4 14 - 11 5 8 2 4 

Yüzde %  16 4 32 12 4 44 8 24 36 16 56 - 44 20 32 8 16 

Yeni Yıl 15 2 - 7 1 - 8 1 3 8 3 7 1 4 1 8 2 1 

Yüzde %  13 - 47 7 - 53 7 20 53 20 47 7 27 7 53 13 7 

Teatral 6 2 - 3 1 - 1 1 2 3 2 3 - 3 1 1 2 2 

Yüzde %  33 - 50 17 - 17 17 33 50 33 50 - 50 17 17 33 33 

Duygu 32 - 4 12 3 - 19 4 7 9 7 14 1 16 6 10 1 - 

Yüzde %  - 12 37 9 - 59 12 22 28 22 44 3 50 19 31 3 - 

Kültür 9 2 - 5 - - 8 2 2 3 1 1 1 4 1 6 2 1 

Yüzde %  22 - 55 - - 88 22 22 33 11 11 11 44 11 66 22 11 

Toplam 105 12 5 40 12 4 55 11 24 38 20 46 3 52 15 42 11 9 

Yüzde %  11 5 38 11 4 52 10 23 36 19 44 3 48 14 40 10 8 

 

Çalışma kapsamında belirlenen kurgular ayrı ayrı incelendiğinde farklı veriler elde edilmiştir. Müzik 

kurgusunda ağırlıklı olarak “tekrar” ilkesi ve “renk” ögesi kullanılmıştır. İllüzyon konseptinde ağırlıklı 
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olarak “hiyerarşi”, “bütünlük”, “denge” ve “süreklilik” ilkeleri ile “çizgi”, “renk” ve “biçim” ögesi kul-

lanılmıştır. Anlatı kurgusunda ağırlıklı olarak “bütünlük” ilkesi ve “renk” ögesi kullanılmıştır. Doğa 

kurgusu ağırlıklı olarak “bütünlük” ilkesi ve “çizgi” ögesi ile oluşturulmuştur. Yeni yıl kurgusunda ağır-

lıklı olarak “denge” ve “bütünlük” ilkesi ile  “biçim” ögesi kullanılmıştır. Teatral kurgusunda “tekrar” 

ve “denge” ilkeleri ile “çizgi” ve “renk” ögeleri kullanılmıştır. Duygu kurgusu ağırlıklı olarak “bütün-

lük” ilkesi “renk” ögesi ile oluşturulmuştur. Son olarak kültür kurgusu ise “bütünlük” ilkesi ile  “biçim” 

ögeleri kullanılmıştır.  

Vitrin kurgularının tümünde tasarım ilkelerinin kullanım sıklığı incelendiğinde en fazla tercih edilen 

ilkenin %52 oranla “bütünlük” ilkesi olduğu görülmüştür. Daha sonra, % 38 oranında “tekrar”, %36 

oranında “denge ”, %23 oranında “vurgu”, %19 oranında “simetri” ,%11 oranında “oran” ve “sürekli-

lik”, %10 oranında “benzerlik” ,%5 oranında “ritim” ve en az %4 oranında “hiyerarşi” ilkelerinin ağır-

lıkta tercih edildiği tespit edilmiştir.  

Tasarım ögelerinin kullanım sıklığı incelendiğinde ise en fazla tercih edilen ilkenin %48 oranla “renk” 

ögesi olduğu görülmüştür. Daha sonra, %44 oranında “çizgi”, %40 oranında “biçim”, %14 oranında 

“doku”, %10 oranında “form”, %8 oranında “ölçü” ve % 3 oranında “nokta” ögelerinin tercih edildiği 

tespit edilmiştir. 

SONUÇ 

Çalışma çerçevesinde yapılan kaynak incelemelerinde özetle; vitrinlerin temel amacının ürünü sergile-

mek ve müşterilerin dikkatlerini çekerek alışveriş yapma potansiyellerini artırmak olduğu, vitrin aydın-

latmasının, vitrin kurgusunun önemli bir parçasını oluşturduğu bilgilerine ulaşılmıştır.  

Çalışma sonucunda, araştırma soruları çerçevesinde aranan cevaplara ulaşılmıştır. Buna göre: öncelikle 

tasarımcıların, bazı vitrin kurgularında tasarım ögelerini ve ilkelerini tercihleri açısından ortak bir eğilim 

gösterdikleri ve bu eğilimin incelenen kurgularda ne yönlerde olduğu belirlenmiştir. Çalışmada ele alı-

nan 8 farklı vitrin kurgusu için söz konusu eğilimlerde çeşitlilik olduğu göze çarpmaktadır. Diğer taraf-

tan, her bir vitrin kurgusunda tasarım öge/leri ve ilke/lerinin kullanım sıklığı belirlenerek ifade edilmiştir 

(bkz Grafik 1).  
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Grafik 1. Vitrin kurgularında en sık ve en az kullanılan öge/ler ve ilke/ler 

 

Grafik üzerinden okunabilecek ve araştırma sorularına karşılık gelen cevaplar maddeler halinde sıralan-

mıştır. Buna göre: 

 Hangi tasarım enstrümanının hangi kurguda daha çok kullanıldığına bakıldığında; “Çizgi” 

ögesinin en çok “illüzyon” kurgusunda, “nokta”  ve “biçim” ögesinin en çok “kültür”, “renk” 

ögesinin en çok “anlatı”, “doku” ögesi en çok “illüzyon” ve “doğa”, “form” ve “ölçü” ögesinin en 

çok “teatral” kurgularında bulunduğu görülmüştür. Benzer şekilde hangi tasarım ilkesinin hangi 

kurguda daha sık kullanıldığına bakıldığında ise; “bütünlük” ve “benzerlik” ilkelerinin en çok 

“kültür” kurgusunda, “oran” ve “simetri” ilkelerinin en çok “teatral” , “ritim” ilkesinin en çok 

“duygu”, “tekrar” ilkesinin en çok “müzik”, “süreklilik” ilkesinin en çok “müzik” ve “illüzyon”, 

“hiyerarşi” ilkesinin en çok “illüzyon”, “vurgu” ilkesinin en çok “anlatı”, “denge” ilkesinin ise en 

çok “yeniyıl” kurgularında tercih edildiği tespit edilmiştir. 

 Diğer taraftan vitrin kurguları arasında en sık kullanılan tasarım öge/leri ve ilke/lerinin han-

gileri olduğuna bakıldığında; “bütünlük” , “tekrar” ve “denge” ilkelerinin diğer ilkelere oranla ve 

“renk”, “çizgi” ve “biçim” ögelerinin diğer tasarım ögelerine oranla daha sık kullanıldığı 

görülmüştür. 

 Ayrıca hangi tasarım enstrümanının hangi kurguda daha az kullanıldığına bakıldığında 

“çizgi”ögesinin en az “kültür” kurgusunda, “nokta” ve “form” ögelerinin “duygu”, “renk”, “doku” 

ve “ölçü” ögelerinin en az “yeniyıl”, “biçim” ögesinin en az “teatral” kurgularında bulunduğu 

görülmüştür.Benzer şekilde hangi tasarım ilkesinin hangi kurguda daha az kullanıldığına 

bakıldığında ise “oran”, “süreklilik” ve “benzerlik” ilkelerinin en az “yeniyıl” kurgusunda, “ritim” 

ve “hiyerarşi” ilkelerinin en az “doğa” , “tekrar” ilkesinin en az “anlatı”, “bütünlük” ilkesinin en az 
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“teatral”, “vurgu” ilkesinin en az “illüzyon”, denge ilkesinin en az “müzik” ve “simetri” ilkesinin 

ise en az “kültür” kurgularında tercih edildiği tespit edilmiştir. 

 Vitrin kurguları arasında en az kullanılan tasarım öge/ler ve ilke/lerin hangileri olduğuna ba-

kıldığında; “hiyerarşi ve ritim” ilkelerinin diğer ilkelere oranla ve “ölçü, nokta” ögelerinin diğer 

tasarım ögelerine oranla daha az kullanıldığı görülmektedir. 

 Hangi tasarım ilkelerinin hangi kurguda kullanılmadığına bakıldığında; “Oran” ilkesinin 

“anlatı ve duygu” kurgularında; “ritim” ilkesinin “müzik,illüzyon,anlatı,yeni yıl,teatral ve kültür” 

kurgularında; “ süreklilik” ilkesinin “anlatı ve kültür” kurgularında; “hiyerarşi” ilkesinin 

“müzik,yeni yıl, teatral,duygu ve kültür” kurgularında; “benzerlik” ilkesinin “illüzyon ve anlatı” 

kurgularında, son olarak “vurgu” ilkesinin ise “müzik” kurgusunda kullanılmadığı tespit 

edilmiştir.Benzer şekilde hangi tasarım ögesinin hangi kurguda kullanılmadına bakıldığında 

ise; “nokta” ögesinin “ müzik,illüzyon,anlatı,doğa ve teatral” kurgularında; “doku” ögesinin “ 

müzik ve anlatı” kurgularında; “form” ögesinin “ müzik ve illüzyon” kurgularında,ölçü ögesinin 

“müzik,illüzyon ve duygu” kurgularında yer almadığı tespit edilmiştir.  

 Vitrin kurgularının hiçbirinde yer almayan öge/ler ve ilke/lerin varlığı sorgulandığında; ça-

lışma kapsamında belirlenen bütün tasarım ögelerinin ve ilkelerinin en az 1 kurguda yer aldığı, 

hiçbir kurguda yer almayan öge ve ilkelerin olmadığı görülmüştür. 

 Vitrin kurgularının tamamında kullanılan öge/ler ve ilke/lerin varlığı sorgulandığında; 

“Renk, çizgi ve biçim” ögelerine bütün kurgularda yer verildiği, benzer şekilde “tekrar”, “bütün-

lük”, “denge” ilkelerinin incelenen bütün vitrin kurgularında tercih edildiği görülmüştür. 

Tecrübeye dayalı olarak yapılan bu tercihlerin, hedeflenen kurguyu oluşturmada etkin olacağı ve vitrini 

kullanıcıyı yönlendirme amacına ulaştıracağı düşüncesi, aynı veya benzer bir kurgu üzerinde çalışan bir 

başka tasarımcı için önemli bir veri teşkil ede bilir. 

Temel tasarım öge ve ilkelerinin, çalışma çerçevesinde yoğunlukla kullanıldığı tespit edilen vitrin kur-

gularına nasıl etki ettiği ve buradan elde edilecek çıkarımların tasarımcı için farklı vitrin kurguları adına 

girdi oluşturup oluşturamayacağı bir başka araştırma konusu olarak ele alına bilir. Bu açıdan çalışmanın, 

vitrin aydınlatma tasarımının geleceğine ışık tutacak yenilikçi (inovatif), deneysel araştırmalara katkı 

vermesi beklenmektedir.  
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KENTLERİN FENOMENOLOJİK İLİŞKİLER BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 

Dila EVLİYAOĞLU 

İstanbul Rumeli Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, İstanbul / Türkiye 

Öz: Kentler sadece fonksiyonu doğrultusunda içinde bireylerin eylemlerini sürdürmesine olanak tanıyan 

hacimler değildir. Kent; algı, bellek, deneyim ve düşüncelerin varlığı ile de bütünleşerek somut sınırların 

ötesinde soyut sınırlara da sahip olabilmektedir. Kentsel mekanlar kullanıcıları tarafından algılanış bi-

çimlerine göre şekillenmektedirler. Kant “Mekân zihindedir” görüşü ile mekanların soyut ve sezgisel 

kavramlar olduğunu belirtmektedir. Edward Soja ise mekân için “hem gerçek, hem sahtedir” ifadesini 

kullanmaktadır. Kütlesel ve tasarımsal özellikleri bağlamında algılanabilir oluşları kentsel mekanları 

gerçek yaparken, mekanların duyusal, psikolojik, deneyimsel, kültürel, ekonomik, sosyal ve ahlaki ol-

gularla da algılanabilir oluşu kentsel mekanları daha öznel kılmaktadır. Bu öznellik durumu kentlerin 

farklı bireyler üzerindeki algısını ve yorumlamasını farklılaştıracaktır. Bu durum sonucunda da her bi-

reyin zihninde canlandırarak deneyimlediği gerçek kent olgusu, bir diğeri için sahte olarak yorumlana-

bilecektir. Kentler, içinde yaşayan bireylerle anlam kazanıp yaşamaktadırlar. Bireylerin kentsel dene-

yimleri, kentsel imgeler ve dinamikler ile birleşerek kentin kolektif belleğin ürettiği alanlar olarak algı-

lanmasını sağlamaktadırlar. Bu şekilde oluşan kentsel bellek ile de her bireyin zihninde oluşan kent 

imgeleri ve kimliği çeşitlilik gösterebilecektir. Kişisel deneyim, zevk ve algıların ötesinde ise kentlerin 

ve yapıların formu, konumu, tasarım ve işlevleri algılanmalarında oldukça yüksek etkiye sahip olmak-

tadır. Kentlerin dillerinin ve kimliklerinin oluşumu coğrafi, kültürel, siyasi ve toplumsal dinamiklerle 

ilişkili olabilmekte ve bu dinamikler ışığında şekillenmektedir. Türkiye ele alındığında, coğrafi konumu 

dolayısıyla tarihsel süreçte çok fazla ve çeşitli medeniyetlere, kültürlere ev sahipliği yapmış olması, 

farklı bölgelerinde farklı iklimsel ve kültürel koşullara sahip olması sebebi ile zengin bir mimariye sahip 

olduğu görülmektedir. Bu sebepler bağlamında, bu çalışma ile Türkiye’nin kentsel imgeye sahip olabi-

lecek nitelikteki kentleri fenomenolojik ilişkiler bağlamında mimari form, algı ve deneyim açılarından 

değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Fenomenoloji, Kentsel İmge, Algı, Deneyim 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Kentler sadece fonksiyonu doğrultusunda içinde bireylerin eylemlerini sürdürmesine olanak tanıyan ha-

cimler değildir. Kent; algı, bellek, deneyim ve düşüncelerin varlığı ile de bütünleşerek somut sınırların 

ötesinde soyut sınırlara da sahip olabilmektedir. Kentlerin fenomenolojik bağlamda deneyimlenmesi 

kullanıcıların algılarında daha net yer edecek, her kullanıcının mekanları, çevreyi ve kenti daha özgün 

deneyimlemesine sebep olabilecektir. Bu bağlamda, mimari şekilden çok zihinsel ve duyusal bir olguya 

dönüşmeli ve bu boyutta ele alınmalıdır. Çünkü mimari yapılar ve yapıların ve çevrelerin bileşiminden 

oluşan kentler salt formlar olarak değil, içindeki kullanıcıların varlıkları ve eylemleri ile anlam kazan-

dıkları kavramlar şeklinde ele alınmalıdır. Tasarımcı, yapıların, çevrelerin ve kentlerin kullanıcıların 

düşünsel ve algısal deneyimlerinin yapı içerisindeki devinimini sağlayabilecek koşulları yerine getir-

meyi üstlenmelidir. Bu koşullarda tasarlanmış olan yapılarda, çevrelerde ve de kentlerde her kullanıcı 

yapı içerisinde kendi olayını, kendi özgün deneyimini yaratabilecektir. Mimari, günlük yaşamın kirli-

temiz kalıntılarının, doğanın, insanın izinin yansıdığı, her türlü bedensel eylem ilişkisine açık ve kişile-
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rin beklentilerini sağlamalıdır. Kent ölçeğinde kişilerin beklentilerini fenomenolojik bağlamda karşıla-

yabilmek için de öncelikle kent kimliğine, sosyal ve kültürel değerlere, coğrafi özelliklere, sonrasında 

bu kavramlara ek olarak da fenomenolojinin getirisi olan tasarımın felsefi boyutta ele alınması düşün-

cesine sadık kalınarak tasarımlar ve düzenlemeler yapılmalıdır. İçiçe geçmiş bu kavramlar ışığında bir 

kentin kimliğini, dokusunu, formunu, mimari mekanlarını algılamak sadece “görünen” üzerinden yo-

rumlamak, sadece tasarlanmış bir şeyi algılamaktır. Oysa bir kent duyusal ve düşünsel boyutta, tüm 

fenomenolojik parametreler ışığında algılandığında yapılar, çevre ve kent, o noktada salt tasarım ögesi 

olmaktan çıkıp, mimari bir zevk unsuru, yaşanmışlığı olan ve algılanıp deneyimlenebilir olma anlamı 

kazanacaktır. Kentler sadece kartezyen bir mekan olarak tanımlanamazlar. Kentlerin belli geometrileri, 

belli geometrik düzen ilişkileri, mekanlarının sadece yapı nesnesi olduğu alanlar olarak değerlendiril-

mesi değil, fenomenolojik açıdan değerlendirilmesi önemlidir. Bu yaklaşımla, kentle birebir ilişkiden 

doğacak ve bu ilişki sayesinde, kentle, mekanla karşılaşma sonucunda izleyicide oluşan algılar daha 

fazla önem kazanmaya, kent daha anlamlandırılabilir, hissedilebilir, yaşanabilir bir “yer” olmaya başla-

yacaktır. 

AMAÇ 

Kentler, içinde yaşayan bireylerle anlam kazanıp yaşamaktadırlar. Bireylerin kentsel deneyimleri, kent-

sel imgeler ve dinamikler ile birleşerek kentin kolektif belleğin ürettiği alanlar olarak algılanmasını sağ-

lamaktadırlar. Bu şekilde oluşan kentsel bellek ile de her bireyin zihninde oluşan kent imgeleri ve kim-

liği çeşitlilik gösterebilecektir. Kişisel deneyim, zevk ve algıların ötesinde ise kentlerin ve yapıların 

formu, konumu, tasarım ve işlevleri algılanmalarında oldukça yüksek etkiye sahip olmaktadır. Kentlerin 

dillerinin ve kimliklerinin oluşumu coğrafi, kültürel, siyasi ve toplumsal dinamiklerle ilişkili olabil-

mekte ve bu dinamikler ışığında şekillenmektedir. Bu anlamda bu çalışma ile kentlerin fenomenolojik 

ilişkiler bağlamında incelenerek, kullanıcılarına yaşatabileceği deneyimler, algılarında bırakabilecekleri 

izler belirlenmeye çalışılmıştır. 

KAPSAM 

Türkiye, coğrafi konumu dolayısıyla tarihsel süreçte çok fazla ve çeşitli medeniyetlere, kültürlere ev 

sahipliği yapmış olması, farklı bölgelerinde farklı iklimsel ve kültürel koşullara sahip olması sebebi ile 

belirli karakteristik özellikleri ile bir kent kimliğine sahip olan kentleri odak noktasında ele alarak, ça-

lışmanın kapsamı olarak belirlenmiştir. 

YÖNTEM 

Çalışma sürecinde ilk olarak çalışma konusu ile ilgili literatür taraması yapılmıştır. Türkiye’de bulunan 

belli karakteristik özellikleri ve kent kimlikleri olan kentler ele alınarak; yapılandırılmış fiziksel çevre-

lerinin ve yapılarının fenomenolojik bağlamda sahip olduğu ve/veya olmadığı özellikler ele alınarak 

incelenmiştir. 
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BULGULAR 

Türkiye ele alındığında, coğrafi konumu dolayısıyla tarihsel süreçte çok fazla ve çeşitli medeniyetlere, 

kültürlere ev sahipliği yapmış olması, farklı bölgelerinde farklı iklimsel ve kültürel koşullara sahip ol-

ması sebebi ile zengin bir mimariye sahip olduğu görülmektedir. Türkiye mimarlığı Anadolu’daki Türk 

yerleşmeleri ile başlayıp, Selçuklu, Osmanlı ve ardından da Cumhuriyet dönemi yapıtlarıyla sürerek 

günümüze ulaşan mimarlığı kapsamaktadır (Hasol, 1992). Cumhuriyet dönemi mimarlığı ile birlikte 

mimaride yeni bir kimlik arayışının ortaya çıktığı görülmektedir. Gelişen teknoloji ile birlikte zaman 

içerisinde çağdaş formlar ortaya çıkmaya, yapıların ve kentlerin siluetleri değişmeye başlamıştır. Özel-

likle metropollerde artan nüfus, hızlanan hayat, karmaşa ve sürekli bir yerlere yetişme çabası ile yapılar, 

çevreler ve de kişiler fenomenolojik düşünceden kopmuş durumdalardır. Mimari, duygulardan arındı-

rılmış şekilde mekanikleşmeye ve formüllerle örülmeye başlamıştır. Gökdelenlerin, devasa mimari ya-

pıların, işlevleri, işleyişleri, standartları ve tasarımları birbirine benzer yapıların Türkiye’nin kentlerinde 

başrolde olmaları, yapıları ve kentleri öznellikten uzaklaştırmaktadır. Türkiye’nin sahip olduğu tarihi, 

coğrafi ve iklimsel çeşitliliğin avantajı ne yazık ki günümüz mimarisine yansıtılamamakta, birbirine 

oldukça benzer, seri üretim ürünü gibi algılanan yapılar, çevreler ve kentler tasarlanmaktadır. Ulaşım 

aksları, meydanlar, erişim ögeleri, kamusal ve özel yapılar, kentsel donatı elemanları esneklik ve çeşit-

lilikten uzak, standartlaşma ögeleri olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Günümüzde Türkiye mimarisinin 

karakteristik özelliğini ‘betonlaşma’ oluşturmaya başlamıştır. Bu durum da yine kentlerin fenomenolo-

jik bağlamından koparılmışlığının göstergesi olmaktadır. Mimari sadece ‘nesne’ olarak algılanan, kul-

lanıcıları ile arasında bir ilişki kurulamayan, hislerden ve etkileşimden uzak, salt formlardan ve somut 

sınırlardan oluşan kartezyen düşüncenin ürünü olmuş haldedir. Türkiye mimarisinin özellikle büyük 

şehirlerde geçmişte sahip olduğu karakteristik özelliklerini kaybetmesinin sebepleri artan nüfus sonu-

cunda oluşan aşırı ve çarpık kentleşmedir. Yüksek yapılar ve çarpık kentleşme yalnızca kentlerin silu-

etlerini değil, bireyler tarafından algılanmalarını da değiştirerek etkilemektedir. Yapıların çevreleri ile 

doğa ile olan uyumları, doğa olaylarının yapı kütleleri ve cephelerinde oluşan yansımaları, tarihi yapılar 

ile olan sentezi, algılanmalarında duyuların harekete geçmesini sağlamaktadır. Bu bağlamda İstanbul 

ele alındığında, aşırı nüfus ve çarpık kentleşmenin kentin siluetini bozduğu görülmektedir. Yapıların 

formlarının uyumsuzluğu, tarihi yapıları gölgede bırakan ölçeklerde yapılaşmaların oluşu, malzeme se-

çimleri, konumları gibi etkenler kentin siluetinin algılanmasını olumsuz etkilemeyerek algıda karmaşa 

ve görüntü kirliliği oluşturmaktadır. Kapadokya ele alındığında, turizm bölgesinin tarihi ve doğal for-

munun yeni yapılaşma ile sentezlenmemesi sonucunda öznel form korunarak kent siluetinin yapılaşma 

sürecinden olumsuz etkilenmesi önlenmiştir. Doğa ile bütünleşen Kapadokya, fenomenolijik bağlamda 

bireylerin çevreden haz almalarına olanak sağlamaktadır. Ülkenin her bölgesinin farklı iklim koşullarına 

ve farklı hammadlere sahip olması avantajını, her bölgenin karakteristik mimari dokusunu bölgede bu-

lunan iklim ile coğrafi koşullara uygun olan malzemelerle tasarlamak ve sürdürülebilirliğini sağlamak, 

yapıların, çevrelerin ve kentlerin daha öznel, daha anlamlı, iz bırakan ve kentsel kimliğinin ve imgele-

rinin daha kuvvetli ve öznel olmasını mümkün kılabilecektir. Mimaride bu tarz bir yaklaşım yerine, 

özgünlükten uzak, sadece işlev odaklı geometrik formlar dışında herhangi bir anlam, his ve değer yük-

lenmeyen tasarımlar ve işleyişler tercih edilmektedir. Bu durum, karakteristik mimari yapılara sahip 

olan kentlerde daha fazla göze batmaktadır. Mardin, Safranbolu gibi kentlerde, kentlerin eski, tarihi, 

kültürel dokuya sahip mimarisi artan nüfus ve büyüyen kentleşme ile birlikte muhafaza edilerek, tasarım 
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bütünlüğü oluşturularak, yeni yapılaşmalarda da eski ruhun malzeme, form, estetik parametrelerine sa-

dık kalınarak tasarlanmadığı ve yapılandırılmadığı için kentler eski şehir ve yeni şehir merkezi olarak 

bölünmüş durumdadır. Eski şehir olarak tanımlanan kısımlar fenomenolojik bağlamda algılanabilirken, 

yeni şehir formları hissiyattan uzak, çeşitli geometrik formlarla oluşturulmuş beton yığınları olarak ço-

ğalmaya ve genişlemeye devam etmektedir. Türkiye’nin birçok kenti, modernleşme adı altında yok edil-

miş ya da yok edilmek üzeredir. Yoğun nüfus, yoğun ulaşım aksları, yoğun betonlaşma ile kentlerin 

kendilerine has doğal ve karakteristik yapıları zarar görmüş durumdadır. Metropollerde bu durumun 

daha fazla olduğu görülmekte ve metropoller bitmek bilmeyen inşaatları ile adeta devasa bir ‘şantiye’ 

algısı yaratmaktadır. Tarihin, kültürün yok edildiği kentlerde yapılaşmalar kentlerin kimliği ile uyumsuz 

hale gelmektedir. Bu durumun sonuçlarından birisi de kişilerin kentlerde, çevrelerde ve yapılarda flanör 

olarak gezmelerinin engelleniyor olmasıdır. Özgün tasarımların azlığı, yapı, çevre, tarih, doku, estetik 

olguların bütünsellik ya da uyum içerisinde olamaması, çarpık kentleşme, tüketim alışkanlıkları, hızla-

nan hayat temposu gibi koşullar ile kişiler sadece ‘yetişmek’ ve ‘kalmak’ odaklı yaşamaktadırlar. Fla-

nörlüğün bu sebeplerle gerçekleştirilemiyor olmasıyla kişilerin çevreleri, mimariyi keşfetme, yaşama ve 

hissetme arzuları da kaybolmaya başlamaktadır. Mimari, duygusal hazları harekete geçirecek davetkar 

bir konumdan uzaklaşmaya başlamaktadır. Kent ölçeğine ek olarak, konutlar da mimari yapılaşmada 

modernleşme ve teknolojik gelişmelerle beraber afaki yapılara dönüşmüşlerdir. Popüler kültürün daya-

tımı olan ürünlerin herkesçe tercih ediliyor olması, ihtiyaçların ötesinde moda olan konum, plan, işleyiş 

ve tasarımların hakim olduğu, yaşamaktan ziyade satın alınarak tüketilen, hissedilmeyen, salt geometrik 

formlardan oluşan, içinde algıların ve isteklerin değil salt eylemlerin gerçekleştirilmesinin önemli ol-

duğu kartezyen düşüncenin hüküm sürdüğü tüketim imajlarına evrilmiş durumdadır. Fenomenolojik dü-

şünceden bağımsız olarak tasarlanan konutlar, yapılar, çevreler ve kentler tüketim ögesi haline gelerek 

öznellikten uzaklaşarak ‘nesne’ formunda kalmaktadırlar. Konut iç tasarımlarına bakıldığında da içinde 

yaşayan kişilerin zevklerini yansıtmak yerine toplumun moda algısı altında dayattığı tasarım ögeleriyle 

donatıldığı görülmektedir. Özgünlükten uzak, ruhu olmayan, kişiyi yansıtmayan konut iç mekanları ki-

şiye zevk ve konfor sunması gereken yaşam hacimleri iken; ruhsuz, kişinin zevk ve düşüncelerinden 

bağımsız, modern çağın seri üretim ürünleri ile donatılan showroomlara dönüşmüşlerdir. Bu durum ko-

nutları ‘yaşanan’ mekanlardan ‘kalınan’ mekanlara taşımaktadır. Gelişen imkanlar doğrultusunda geç-

mişten kopuk ve bağımsız şekilde tasarlanan yapılar ve çevreler Türkiye mimarisinin endüstriyel üretim 

ürünleri gibi algılanmasına sebep olmaktadır. Popüler kültürün gerekliliği olan moda olana sahip olma 

arzusu ile bireyler kendi ihtiyaçlarını, istek ve zevklerini sorgulamadan, öncelikleri arasına almadan, 

kendilerine, değerlerine, isteklerine yabancılaşarak, birbirinin neredeyse aynısı olan ‘copy-paste’ ürün-

lere, mekanlara, konutlara ve de kentlere sahip olarak, kendi öznelliklerinden uzaklaşarak nesnel bir 

hayatta yaşamaktalar. Günümüz mimarisinin bu şekilde gelişmeye devam etmesi, algılardan, estetikten, 

tarihi dokunun ruhundan uzak, sadece kentte mevcut olan boşlukları doldurmak ve rant sağlamak ama-

cıyla hissiz şekilde fabrikasyon ögelerin rastgele formlarla rastgele konumlandırılarak yapılması, kent-

leri ve yapıları doğadan, çevreden, tarihten ve kişilerden uzak, bağsız ve köksüz hale getirmeye devam 

edecektir. Yapılaşmaya ve çevre düzenlemesine tasarım aşamasındayken anlam katılması, salt geomet-

rik formlardan oluşturulmaması, ülkenin geçmişiyle, karakteristik mimari dokularıyla, kültürel ve sosyal 

özellikleriyle ele alınması ülkenin mimarisinin daha özgün, daha sanatsal, daha estetik ve daha çeşitli 

şekilde algılanmasını sağlayacaktır. 
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SONUÇ 

Mimari, yaşamın içinden gelmekte, insanla beraber yaşamakta ve yaşlanmaktadır. Dolayısıyla insan ya-

şamının her anında bulunmaktadır. Mimari sadece görünenle kalmamalı, yaşanılan, hissedilen, tüm du-

yularla algılanan bir deneyim olarak ele alınmalıdır. Mimari, bulunduğu fiziki çevreyle, çevrenin kültü-

rüyle, sosyal yapısıyla birlikte insanlarla bağ kurar ve daha sonra da sahip olduğu formlar, boşluklar, 

oranlar, sesler, ışık ve renkler, malzeme ve dokular, koku ve tatların varlığıyla da biçimlenir. Bu var 

oluş, her kişinin görebildiği, anlayabildiği, hissedebildiği boyutta öznelleşerek, her farklı kişinin farklı 

algısal süreciyle de farklı anlamlarla yeniden üretilir. Mimari, sadece görsel ve fiziksel boyutta tasarım-

sal ve işlevsel yönden deneyimlenmemelidir. 

Kent ise sadece fonksiyonu doğrultusunda içinde bireylerin eylemlerini sürdürmesine olanak tanıyan bir 

hacim değildir. Kent algı, bellek, deneyim ve düşüncelerin varlığı ile de bütünleşerek somut sınırların 

ötesinde soyut sınırlara da sahip olabilmektedir. Kentler kullanıcıları tarafından algılanış biçimlerine 

göre şekillenmektedirler. Kant “Mekân zihindedir” görüşü ile mekanların soyut ve sezgisel kavramlar 

olduğunu belirtmektedir. Kütlesel ve tasarımsal özellikleri bağlamında algılanabilir oluşları kentleri ger-

çek yaparken, kentlerin duyusal, psikolojik, deneyimsel, kültürel, ekonomik, sosyal, coğrafi ve ahlaki 

olgularla da algılanabilir oluşu kentleri daha öznel kılmaktadır. Bu öznellik durumu kentlerin farklı bi-

reyler üzerindeki algısını ve yorumlamasını farklılaştıracaktır. 

Kişilerin mimari ile etkileşime geçtikleri andan itibaren mimari, kişilere mekanlarda, kentlerde eylem 

olanağı vererek, bedensel deneyim yaşamalarını sağlamalıdır. Kentlerin geometrik ve fiziksel sınırları 

dışında, kişilerin sahici deneyimler yaşamalarına olanak vermesi, mimari mekanları yaşanılan mekan-

lara dönüştürecektir. Mimarinin, mekanların, çevrelerin ve kentlerin ruhunun eylemle olan ilişkisi her 

kullanıcı tarafından hissedilmelidir. Tasarımlar, anlamdan ve duyulardan kopuk, nesneleştirilmiş olarak 

tasarlanmamalı, boşluk algısının doluluğuyla kişilere farklı deneyimler sunmalı ve yeniden üretilmesine 

olanak sağlamalıdır. Bu sayede sınırlar içine hapsolmuş, belli kurallara bağlı kalarak tasarlanmış, somut, 

duyusallıktan ve anlamsallıktan uzak, sadece izleyici ve kullanıcı olarak içlerinden geçilip gidilen tasa-

rımların ötesinde; her kullanıcıyla anlamı farklılaşan, farklı deneyimlere olanak sağlayan, yaşayan ve 

yaşatan tasarımlar yapılabilmesi sağlanabilecektir. 
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Abstract: Urban sprawl has become a noteworthy characteristic of urban development worldwide in 

the last decades. Recently the "compact city" model has come to agenda as an antithesis for urban sprawl 

in order to reduce the economic, environmental and social disadvantages of urban sprawl. Although the 

concept of compact city seems as a new issue in field of city planning, scrutinizing historical fabric of 

some cities reveals critical clues about the roots of this concept. Yazd city located in central part of Iran 

with a rich historical and cultural background and an idiosyncratic architecture and city fabric is a sig-

nificant example of compact city. The city has always been known for its unique compact urban fabric 

and adaptability of its architecture and city planning to the region`s hot and arid climate. The city, 

however, has gradually misplaced its consistency in its physical and social context because of the rapid 

population growth and uncontrolled urbanization which has led to urban sprawl and loss of compact 

urban form within several decades. The resulting urban sprawl has caused various problems that are still 

unsolved. This study aims to analyze the characteristic of the city`s historical fabric to extract successful 

urban design principles adopted based on deep knowledge about the climatic and natural features of the 

region. The findings of this research reveal how traditional urban patterns can inspire planners to make 

cities more sustainable. 

Keywords: Compact City, Urban Sprawl, Yazd, Historical Urban Fabric 

INTRODUCTION and THEORETICAL FRAMEWORK  

A considerable number of Iranian cities are located in peripheral areas of deserts. Accordingly, they 

have to deal with difficulties of arid and hot climate.  Vernacular architecture and city planning in the 

desert is the consequence of experience-based knowledge acquired through trial and error over time and 

often handed down through the generations in a long process of construction, the local climate repre-

sentation, materials, sensibilities, and style of life. vernacular architecture has many lessons for those 

seeking sustainable forms ( Monshizade, 2009).  

Yazd city is one of the most significant cities of this area. Yazd city’s old fabric owns a rich vernacular 

architecture and a valuable urban fabric. The old urban fabric and architectural style of the city is inte-

restingly compatible with climate, geographic and social characteristic of the city. However, within se-

veral decades inconsistent interferes to the city’s original fabric and implementation of inappropriate 

master plans in specific areas not only has caused serious environmental damages but also has negatively 

affected architecture and original design of the city. Some of these damages are development with least 

densification which leads to demolition of agricultural lands around the city and urban sprawl, particu-

larly in city borders. Urban sprawl in a city with such a difficult climatic conditions and limited agricul-

tural lands together with more economical costs, causes more irreparable consequences. 
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Sustainability theories has entered to the field of architecture and urban design from several decades 

ago. Parallel to international literature on this issue, the concept of sustainability has also entered to 

Iranian architecture and urban studies. Therefore, many Iranian researchers has tried to investigate the 

roots of such a challenge in Iranian rich traditional urban fabric and architecture (Farnian , 2016).   

AIM of the STUDY 

The aim of this research is to investigate theoretical basis about the role of compact city form as a rather 

new model of sustainable urban form and investigate the local and traditional urban fabric of Yazd city 

from view of compact city model in order to investigate the extent to which this city is compatible with 

principles of compact city. 

SCOPE of the STUDY 

Urban sprawl has become a remarkable characteristic of urban development worldwide. The features of 

urban sprawl may vary in significant ways according to specific geographical and historical features of 

each city. Yazd city (Figure 1) is chosen as case study of this research since it has experienced a very 

fast urban growth as a middle-sized city of a developing country (Zanganeh Shahraki, et al., 2011). 

Accordingly, such a city being famous for its unique compact urban form has gradually lost its cohesion 

in its physical fabric as well as its social context and has faced consequences of urban sprawl conside-

rably. This study firstly defines the concept of compact city which is proposed as an antithesis for urban 

sprawl to put Yazd city historical fabric in context of compact city principles. Then the main characte-

ristics of traditional Iranian cities located in hot and arid region, their qualities and the way they have 

ensured adaptability to difficult climate of the region is discussed. Since, considering the inherent values 

of traditional urban fabric can be a complement to the modern planning and design techniques and can 

contribute to achieve to more sustainable cities (Ayyoob Sharifi & Murayama, 2013). Later, the current 

situation of Yazd city and the way rapid growth has led to urban sprawl and how the city have lost its 

previous functionality and integrity to climate is explained. 

 

Fig. 1. Location of study area 

METHOD  

The general aim of the study is to examine the compact city concept as a sustainable urban approach 

through historical urban fabric of Yazd city. For this purpose, a case study analysis is chosen as method 

of this study. In addition to inclusive literature review on problems caused by urban sprawl, compact 
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city concept, historical fabric of Yazd city is scrutinized through direct observation method and analyzed 

via data obtained from Municipality of the city. In this context, the issue is scrutinized through three 

dimensions:  

1. The definition and indicators of compact city concept 

2. Urban growth and urban sprawl in Yazd city 

3.  Historical Urban Fabric of Yazd city 

COMPACT CITY  

After the damages caused by urban sprawl was revealed various urban forms have come to agenda of 

city planning under the concept of sustainable cities which offer many advantages such as preventing 

urban sprawl, protecting nature, contributing to the effective and efficient use of infrastructure. Compact 

city has been proposed as one of the most significant sustainable city models, as a model that presents 

solutions to the negative effects of urban sprawl. In the literature, the compact city phenomenon has 

been discussed since the late 1970s and early 1980s (Scheurer , 2007). However, considering this model 

as a sustainability research subject coincides with the 1990s. ‘compact city’ has been perceived as a 

sustainable urban concept in the field of urban planning. compact city positively affects urban quality 

of life (QOL), particularly in the economic, social and environmental aspects (Churchman, 1999). 

There are three commonly considered key characteristics of a compact city: (a) high density; (b) mixed 

land-use; and (c) sustainable transport that provides high accessibility to local services and jobs to pro-

mote non-motorized transportation modes particularly walking and biking (Burton, 2000; Burton 2002). 

HISTORICAL URBAN FABRIC of YAZD CITY  

Slow and contemplative development of cities throughout centuries in central part of Iran with arid and 

hot climate has created an exceptional condition for dwellers of these areas to match their lifestyle and 

living environment according to the geographic, climatic and environmental requirements of the area. 

Mankind’s settlement in arid and hot area can be possible only in condition of smartly and efficiently 

utilization of local and natural resources and potentials of the area. Hot and burning sun rays, extreme 

difference between the day heat and night are some of the most crucial climatic problems of such an 

area (Tavasoli, 1987).  

The researches in architecture and urban studies have demonstrated that the vernacular architecture of 

middle east traditional cities is in harmony with their environmental and local conditions (Golan, 1995). 

The main purpose in designing various parts for a city with such an arid and hot climate should be in a 

way to minimize the negative effects of extreme sunrays and hot winds to provide people with a rather 

pleasant urban environment in which they can walk, do their shopping and other daily affairs. That is to 

say that an appropriate and successful architecture and urban design will prevent people from being 

isolated and unsocial due to difficult climatic conditions. Accordingly, the orientation of city, the dis-

tance between buildings, the width of streets and their design, and the form of buildings are very influ-

ential in dealing with climatic conditions. Looking at arial photos of the historical fabric of Yazd de-

monstrates that the general image of compact city can be seen as the most prominent indicators of Yazd`s 

urban form (Figure 2).  Generally, the most significant characteristics of historical urban fabric of Yazd 

can be mentioned as follows:  
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1)  Being in harmony with nature and natural topography of the region   

2)  Spatial regularity: Conceptual regularity shapes spatial regularity and form of the city as well. This 

arrangement consists of similarity, contrast, unity and homogeneity. Such well-formed conceptual sys-

tem has formed systematic and regular urban spaces in Yazd and it affects human’s perception conside-

rably. The most significant point in spatial regularity of old zone is unity and continuity of all urban 

elements (Tavasoli,1987). 

3)  Visual and aesthetics quality: artistic and visual qualities can be observed in all parts of the historical 

fabric of the city as well as historical buildings. Rhythm, movement, unity and harmony are the most 

prominent aesthetic value of city`s historical fabric (Tavakoli , 2005). 

 

Figure 2. Arial photo of yazd historical fabric 

4) Orientation: General orientation of city and urban form contributes to utilizing natural potentials of 

the region appropriately. Organization of city blocks in order to minimize exposure to sunrays and to 

maximize protection from sandy hot storms blown from desert. 

5) compact urban fabric and covered passages and alleys: climate is one of the most influential factors 

in morphology of a city. In Yazd the buildings are constructed closely to each other and the spaces 

between buildings consists of narrow alleys and passages majorly covered by belt-shaped constructions 

called `Sabat` (Figure 3). Such a compact urban form protects damages of extreme hot storms and pro-

vide shadow to moderate hot weather for walkers. Moreover, narrow alleys and `Sabats` provide a cor-

ridor for pleasing breeze ventilating naturally the passages. 

 

Figure 3. An example of sabat 
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URBAN GROWTH and URBAN SPRAWL in YAZD CITY 

The first master plan of Yazd was enacted in 1966. Estimating the population growth rate of 2.5% and 

the population density of 100 persons per hectare, this plan calculated that the city would occupy some 

1750 ha of land in 1992. However, the invulnerable area amounted to 3079 hectares in 1987 (Munici-

pality of Yazd, 2005). Comparation of this growth number with the foreseen area in Master plan revealed 

a critical risk of urban sprawl in this period. The second master plan of city was prepared in 1993. 

Recognizing the problems caused by the previous master plans, in the new master plan a large amount 

of unused and vacant lands inside the city were added to the development plan. This plan aimed to 

prevent development of the city in the fringes and had majorly adopted infill development approach. 

However, during implementation process the boundaries envisioned in the master plan were disobeyed 

again in the following years. In the latest master plan of Yazd city being enacted in 2005 the foreseen 

urban area of city for 2020 was set at 13,415 hectares. However, already by 2021 this number has been 

noticeably surpassed. In total, the estimated projections of all master plans have been defeated by the 

dynamics of urban growth caused by the high number of immigrants in need of low-cost residential 

areas in the city` peripheral area (Zanganeh Shahraki, et al., 2011). Figure 3 illustrates administrative 

boundaries of Yazd`s four master plans prepared in different years. 

 

Figure 4. Administrative boundaries of yazd city in 1975, 1987,2000 and 2009 (Zanganeh 

Shahraki, et al., 2011) 

RUSULTS 

Studying the historical fabric of city demonstrates that the architectural and city planning characteristics 

of the city- before rapid urban growth and uncontrolled urbanization initiated about 1980s- are conside-

rably compatible with new paradigms of sustainability and compact city. Therefore, the major problem 

leading to such a problem is estimated as lack of necessary enforcement about ‘implementation of master 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0197397511000130#bib45
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0197397511000130#bib45
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plans and controlling urban growth. The analysis of Yazd city’s tradional fabric demonstrates that it 

considerably ensures the principles of sustainablity and compact city model. Accordingly based on 

lessons taken from study of Yazd historical fabric principles that can contribute to an adaptive design in 

similar climatic conditions can be mentioned as: 

1) Residential neighborhoods should be designed in a way that the distance between residential units 

and essential facilities (primary schools, grocery, markets and so on) get minimized  

2) The sidewalks should be designed in a way that provide shadow and natura ventilation in alleys to 

encourage walking  

3) The orientation of city and the buildings should be in a way to minimize exposure to sunrays and 

maximize shadow  

4) Utilizing brownfields and void sites within city through infill development in order to achieve more 

compact cities. 

CONCLUSION 

One of the most significant features of Iranian traditional cities is that vernacular architecture of each 

region has always tended to respond to climatic conditions of the region and their design is based on 

facilitating human comfort by using strategies which lower energy consumption. These strategies due 

to their integration to nature and lessoning energy consumption accomplish the goals of sustainability 

(Shoarian Sattari & Moosavi, 2013). Finally, it is concluded that urban planners should consider the 

evolution of the city in the context of time and lessons learned from their ancestors` previous experiences 

which are accumulated throughout long centuries. Utilizing inherent values of traditional urban forms 

will shed light to the modern planning and design methods and will also facilitate more sustainable 

cities.  
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İSTANBUL’DA TOPLU ULAŞIMIN ENTEGRASYONUN TASARIMI  

Mustafa ÇİZMECİOĞLU 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul / Türkiye  

Öz: Şehirleşme birlikte yaşamanın sağlanmasıdır ki toplu ulaşım bunun en tipik örneklerinden biridir. 

Toplu ulaşım,  mobilite ve hareketliliğinin sağlandığı,  damarlar da akan kan gibi afet durumunda da bir 

çıkış konumundadır.  Şehir ve bölgeler tasarlanırken insanımızı önceleyen ve o bölgelerin ruhuna uygun 

ulaşım sistemlerinin tam entegrasyonu ve yeniden tasarlanması gereklidir. Tarihi ve kültürel zenginlik-

leri ile 15 milyondan fazla insanın yaşadığı, ‘Dünya’nın İncisi ve Türkiye’nin Kalbi’ olan, Asya ile 

Avrupa Kıtası arasında köprü konumundaki İstanbul’un bir numaralı sorunu hala ulaşımdır.  İstanbul’da 

karayolu ağı ile toplu taşıma sistemlerinin yaygınlığı günümüzde tercih edilen olsa da, yakın gelecekte 

raylı sistem ana omurgası çerçevesinde toplu ulaşımın yeniden planlaması ve tüm modların bu omurgaya 

zaman, sefer, hat, güzergah ve ücret(bilet) entegrasyonu ile bağlanması sağlanacaktır. Ancak yapılan 

gelişmelere karşın entegrasyon çalışmalarına ilişkin ihtiyacın yeterince karşılanamamasından dolayı şi-

kayetler olabildiğince gelmekte ve yaşanan sorunlar birbiri ardına dizilmektedir. İstanbul halkının toplu 

taşımaya ilişkin şikayetlerini esas alarak ele aldığım Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün çalışma 

alanı içeresindeki ticari araçlara (ticari taksi, minibüs, dolmuş, servis) yönelik denetim çalışmalarından 

edinilen bilgiler ve vatandaşlarımızın yolculuk deneyimlerinin detaylandırılarak İstanbul’da vatandaş-

larımızın evinden iş yerine güvenlik, konfor, en az iş gücü kaybı ve zamanla gidebilmesi için entegras-

yon çalışmalarına yönelik bir tasarım modelinin  yapılması öngörülmektedir. Planlanan bu tasarım mo-

delinde  İstanbul genelinde özellikle Anadolu yakasında vatandaştan gelen ticari toplu taşıma araçlarıyla 

ilgili ticari araçlar(ticari taksi, minibüs, dolmuş, servis) yönelik denetim çalışmalarındaki olumsuzluk-

ların ve şikayetlerin en aza indirilmesi, çözümün hızlandırılması, eğitim ve uygulamaların yaygınlaştı-

rılması hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Toplu Taşıma, Entegrasyon, Tasarımı 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Şehirleşme birlikte yaşamanın sağlanmasıdır ki toplu ulaşım bunun en tipik örneklerinden biridir. Toplu 

ulaşım,  mobilite ve hareketliliğinin sağlandığı,  damarlar da akan kan gibi afet durumunda da bir çıkış 

konumundadır. 

Bilgi çağını yaşadığımız ve dünyanın alabildiğine değiştiği bir süreçte kamu kurum ve kuruluşlarının 

digitalleşme sürecindeki aksaklıklar İstanbul trafiği gibi kuşkusuz veri trafiğini de içinden çıkılmaz bir 

boyuta sokmaktadır. Digitalleşme sürecindeki hızlı değişiklikler özellikle toplumun en temel yapısı olan 

aileden başlamak üzere tüm kesimleri doğrudan etkileyelerek sosyal, ekonomik ve siyasal sonuçlar do-

ğurabilmekte gayri yasal bir çok durumlara sebep olarak toplum sağlığını etkileyebilmektedir. 

AMAÇ  

İstanbul’da son yıllarda yapılan yatırımlarla metro, metrobüs, Marmararay, Avrasya Tüneli, Yavuz Sul-

tan Selim ve Osman Gazi Köprüleri, Servis otobüsleri ve Ring Servis Araçları, Şehir Hatları Vapur 

Seferleri, Motorlar ve Deniz Otobüsü ile toplu taşımacılık oldukça gelişme kaydetmiş olmasına rağmen, 

toplu taşıma araçları arasında entegrasyon yeterince sağlanamamıştır. 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

 

79 

Bu çalışmada, İstanbul genelinde vatandaşımızın en az iş gücü kaybı, zaman, güvenlik ve konforla evin-

den iş yerine gidebilmesi için toplu ulaşım araçları arasında nasıl bir entegrasyon sistemi kurulabileceği 

tartışılmaktadır. 

Ulaşım sistemlerini birbinden ayrı düşünmek hayatın doğal akışına aykırıdır ki bu sebeple entegrasyonu 

sağlamış bir ulaşım sistemi ideal olabilir. Hele İstanbul gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir 

şehirden bahsediyorsak onu kendine has özellikleriyle değerlendirmek gerekir. İstanbulun hava ulaşı-

mındaki potansiyeli ve transfer merkezi olma durumu onun bu konumunu daha pekiştirecektir. 

Bu güzel şehrimiz için toplu taşımacılıkta modern çözümler gerekmektedir. Toplu taşımacılık maalesef 

istenen seviyede gelişmemiştir. Yapılan onca iyileşmeye rağmen metrobüs gibi köklü olmayan pansu-

man çözümler ile bu sorunun çözümü mümkün değildir. Sistemlerin entegre edilerek insan odaklı çö-

zümlerin gerçekleştirilmesi taşıtların değil inşalara öncelik verilmesi gereklidir.(Transist,2012) 

KAPSAM 

Toplumların gelişmişlik düzeyini ifade eden en önemli ölçütlerden biri de sürdürülebilir ulaşım sistem-

leridir. Sürdürülebilir kalkınmanın da en önemli etkenlerinden biri olan toplu ulaşım sistemleri, gelişmiş 

toplumlar tarafından desteklenmekte ve vatandaşlar tarafından maksimum seviyede kullanılması teşvik 

edilmektedir. Bu çerçevede, erişilebilir, güvenli, konforlu, çevre dostu, ekonomik ve sürdürülebilir bir 

ulaşım sistemi kurmak adına Belediye Meclisimizin 18.11.2004 tarih ve 911 sayılı kararı ile 5216 Sayılı 

Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesinin (f) ve (p) fıkralarındaki görevleri yapmak üzere Toplu 

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü kurulmuştur. Müdürlüğümüz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları 

dâhilinde, ulaşım ana planı doğrultusunda çalışmalarını sürdürerek, toplu ulaşım ve taşıma hizmetlerini, 

ilgili birimlerle koordineli olarak yürütmekte ve bu amaçla gerekli tesisleri kurma, kurdurma, işletme 

veya işlettirme hizmetlerini planlamaktadır. Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü 

toplu taşıma araçları ile minibüs ve taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını, 

durak yerlerini belirlemekte ve denetlemekte, bu araçlara çalışma ruhsatı ve güzergâh kullanım izin 

belgesi vermektedir. Toplu ulaşım sistemleri arasında hat planlaması, hat optimizasyonu yapmaktadır. 

Ulaşım modlarının entegrasyonunu sağlamak amacıyla planlama yapmakta ve ilgili kurumlar arasında 

koordinasyonu sağlamaktadır. Müdürlüğümüz tarafından, kentin toplu ulaşım analizleri yapılmakta ve 

ulaşım ihtiyaçlarının konforlu, hızlı ve sürekli olarak ideal toplu ulaşım modlarıyla yapılmasına yönelik 

inceleme, araştırma, etüt ve arazi çalışması için gerektiğinde sivil toplum örgütleri ve üniversitelerden 

destek alınarak toplu ulaşımla ilgili her türlü araştırma geliştirme çalışmaları yürütülmektedir.(İBB) 

İSTANBUL ULAŞIMININ MEVCUT DURUMU 

Türkiye’nin kalbi olan, Asya ile Avrupa kıtası arasında köprü konumundaki İstanbul’un bir numaralı 

sorunu hala ulaşımdır. İstanbul’da karayolu ağı ile toplu taşıma sistemlerinin yaygınlığı günümüzde 

tercih edilen olsa da, yakın gelecekte raylı sistem ana omurgası çerçevesinde toplu ulaşımın yeniden 

planlaması ve tüm modların bu omurgaya zaman, sefer, hat, güzergah ve ücret(bilet) entegrasyonu ile 

bağlanması sağlanacaktır. Ancak yapılan gelişmelere karşın entegrasyon çalışmalarına ilişkin ihtiyacın 

yeterince karşılanamamasından dolayı şikayetler olabildiğince gelmekte ve yaşanan sorunlar birbiri ar-

dına dizilmektedir. 
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İstanbul halkının toplu taşımaya ilişkin şikayetlerini esas alarak ele aldığım Toplu Ulaşım Hizmetleri 

Müdürlüğünün çalışma alanı içeresindeki ticari araçlara (ticari taksi, minibüs, dolmuş, servis) yönelik 

denetim çalışmalarından edinilen bilgiler ve vatandaşlarımızın yolculuk deneyimlerinin detaylandırıla-

rak İstanbul’da vatandaşlarımızın evinden iş yerine güvenlik, konfor, en az iş gücü kaybı ve zamanla 

gidebilmesi için entegrasyon çalışmalarının çözümü kritik önem arzetmektedir. 

İSTANBUL DA TOPLU TAŞIMACILIK ve YAPILABİLECEKLER 

İstanbul’da yoğunluğu artan hava yolu taşımacılığının ve gittikçe yaygınlaşan raylı sistemin entegras-

yonu konusunda çalışmalar yapılması ve İstanbul’a özgün modellerin gelişmesi büyük önem arz etmek-

tedir. Türkiye’de toplu taşımacılık 2023 hedefleri doğrultusunda Toplu Ulaşım Sisteminin hedefi en-

tegre sürdürülebilir insan odaklı bir sistem geliştirmeyi bunu yaparken güzergah ve zaman entegrasyonu, 

ana –ara  ulaşım modlarının belirlenmesi, lisans ve mevzuat entegrasyonu, ücret, rotasyon ve gelir ha-

vuzunun entegrasyonu ve güzergah planlamasının düzenlemesi olarak planlamaktadır. 

 

Şekil 1. İstanbul’da toplu ulaşım sisteminin hedefi 

İstanbul’da karar verici ve uygulayıcı yerel yönetim, verileri analiz etmek, sorunları tahmin etmek ve 

kaynakları koordine etmek için sürekli daha etkili yöntemler bulmalıdır. Metrobüs, metro, hafif raylı ve 

otobüs sistemlerinin motorsuz ulaşım (yürüme ve bisiklet) ile entegrasyonu kentçi toplu taşımadaki ya-

şam kalitesi, üretkenlik, sağlık ve güvenlik gibi pek çok alanda olumlu etkiler yaratma potansiyeline 

sahiptir. Bu etkiler, yolculuk sürelerinin ölçülmesi, çevre, kamu sağlığı, güvenlik, kentsel gelişim gibi 

alanlar üzerindeki etkileri incelenmelidir. Aktif yolculuk bileşenleri olarak bilinen yürüme ve bisiklet 

ile ulaşıma bakarsak, bisiklet ise son yıllarda daha popüler hale gelen bir ulaşım şeklidir.  

Dünyanın endüstri 4.0 gibi sistemleri tartıştığı, teknolojinin alabildiğine geliştiği, ulaşım sistemlerinin 

en güvenirlerinden olan hava ulaşımının büyük bir marka olarak tüm sistemleri etkilediği ülkemizin 

geldiği nokta itibariyle “hava yolunu halkın yolu yapma” idealini tüm vatandaşlara ulaştırarak taksiye 

binme fiyatına uçağa bindiğimiz bugünün dünyasında büyük bir değişimi hep birlikte yaşıyoruz. 2016 

yılında EGM kayıtlarına göre Türkiye'de oluşan trafik kazalarının maddi bilançosunun 39 milyar lira 

dır. Kuşkusuz bu durum ulaşım sistemlerindeki güvenliğin ekonomi ile yakın ilişkisini ortaya koymak-

tadır. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi nin ulaşım da yapmış yatırımların oranı Tablo’ 1 de görünmekte olup 

bu oran diğer sektörlerle ulaşımın ilişkisini ortaya koymaktadır. 
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Tablo  1 . İstanbul’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) ve bağlı kuruluşlarının 2016 yılı 

bütçesinin sektörel dağılımı (Transist, 2017) 

Sektörler  Yatırım Oranı% 

Ulaşım 49 

Çevre 35 

Kültür/Turizm 3 

Sağlık/Sosyal Hizmetler 7 

Afet 6 

Toplam  100 

 

İstanbul’da karayolu ağı ile toplu taşıma sistemlerinin yaygınlığı günümüzde tercih edilen olsa da, yakın 

gelecekte raylı sistem ana omurgası çerçevesinde toplu ulaşımın yeniden planlaması ve tüm modların 

bu omurgaya zaman, sefer, hat, güzergah ve ücret(bilet) entegrasyonu ile bağlanması sağlanacaktır(2). 

Tablo  2 . İstanbul’da toplu ulaşım araç sayıları (Tuhim, 2018) 

Taksi  17.395 

Taksi- Dolmuş 572 

Minibüs  6460 

Servis Aracı 57.625 

Özel Halk Otobüsü 2.154 

İETT Otobüs 2.427 

Otobüs A.Ş. (Erguvan Oto-

büs) 

1.074 

Metrobüs 610 

Toplam 88.317 
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Tablo  3 . İstanbul toplum ulaşımda taşınan günlük yolcu sayıları (TRANSİST,2017) 

Tablo 3 ‘de  İstanbul’da Ulaşımda Raylı Sistem, Karayolu ve Denizyolu Taşımacılığının dağılımı gö-

rülmektedir. İstanbul’un ulaşım oranlarına bakıldığında %5 oranın üç tarafı denizlerle çevrili anlamlı 

bir seviyede olmadığı görülmektedir. 

BULGULAR 

İstanbul da karar verici ve uygulayıcı yerel yönetim, verileri analiz etmek, sorunları tahmin etmek ve 

kaynakları koordine etmek için sürekli daha etkili yöntemler bulmalıdır. Metrobüs, metro, hafif raylı ve 

otobüs sistemlerinin motorsuz ulaşım(yürüme ve bisiklet) ile entegrasyonu kentçi toplu taşımadaki ya-

şam kalitesi, üretkenlik, sağlık ve güvenlik gibi pek çok alanda olumlu etkiler yaratma potansiyeline 

sahiptir. Bu etkiler, yolculuk sürelerinin ölçülmesi, çevre, kamu sağlığı, güvenlik, kentsel gelişim gibi 

alanlar üzerindeki etkileri incelenmelidir. Aktif yolculuk bileşenleri olarak bilinen yürüme ve bisiklet 

ile ulaşıma bakarsak, bisiklet ise son yıllarda daha popüler hale gelen bir ulaşım şeklidir. 

Bisiklete binmek toplu taşımada olduğu gibi bir dizi avantajı da getirir: yaş ve gelir fark etmeksizin 

hareklilik, sağlığa yararlıdır, maliyet etkindir, çevre dostudur, gürültü miktarını azaltır ve özel motorlu 

ulaşım şekillerine kıyasla daha az olan gerektirir. Sürdürülebilir ulaşım konusunda önemli çalışmaları 

bulunan Kolombiya’nın Bogota şehrinde gelecekte akıllı kentlerin anahtar bileşenlerinin, aktif yolculuk- 

yürüme ve bisiklet-ve entegre toplu taşıma sistemlerinin alacağı savunulmaktadır. 

Tablo 4. Hava ve raylı sistem ilişkisi 

 Pazar(Şehir) Hava ve Raylı Sistem İlişkisi 

Rekabet A Şehir Merkezi-B Şehir Merkezi İkame 

İşbirliği A Şehri Havalimanı -A Şehir Merkezi Tamamlayıcı 

Entegrasyon A Şehri Havalimanı -B Şehir Merkezi İkame/Tamamlayıcı 
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Rekabet, işbirliği ve entegrasyonun ayrı ayrı ve birlikte alınacağı bu model gelişmiş ülke uygulamala-

rında görülmektedir . Tablo 4 ‘de hava ve  raylı sistem ilişkisi görülmektedir.  

İstanbul’da yoğunluğu artan  hava yolu taşımacılığının ve gittikçe yaygınlaşan raylı sistemin entegras-

yonu  konusunda çalışmalar yapılması ve İstanbul’a özgün modellerin  gelişmesi büyük önem arz et-

mektedir . Havayolu – Raylı Sistem entegrasyonun planlaması yapılırken ekonomik, toplumsal ve eko-

lojik faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Havayolu – Raylı Sistem entegrasyonunun yolcular tara-

fından tercih edilir ve uygulanabilir olmasının temel kriteri ortaya çıkacak yeni taşıma faaliyetinin daha 

ekonomik olması gerekir. 

Ayrıca, yatırım giderlerinin paylaşılması, bölgesel ekonomik gelişime katkıda bulunması hedeflenmeli-

dir. Toplumsal açıdan ele alındığında havayolu – Raylı Sistem entegre taşımacılığı sunulan hizmetin 

konforunu ve kalitesini yükseltmeli, her yaş ve eğitim düzeyinden insanın yararlanabileceği kolaylıklar 

sağlamalıdır. Ekolojik açıdan ise mümkün olan en alt düzeyde enerji tüketimi yapılarak, çevreye en 

zararın verileceği tasıma operasyonları gerçekleştirilmelidir. Bu hedefleri göz önünde bulundurarak 

planlanan entegre taşımacılık faaliyeti toplum ve çevre açısından faydalı, yolcu ve taşıyıcılar açısından 

da tercih edilebilir olacaktır. 

Yolcu taşımacılığında entegrasyona gitmenin çeşitli adımları bulunmaktadır. Öncelikle her iki tasıma 

moduna ait yasal otoritelerin mevzuat uyumunu yapmaları gerekmektedir. Hangi taşıma modlarının en-

tegre edileceğine karar verilmesinin ardından, entegrasyona dahil olacak tasıma modlarının altyapıları-

nın ne şekilde uyumlaştırılacağı tespit edilmelidir. Tüm bu planlamalar yapılırken ortaya konulan yeni 

uygulamanın çevreye duyarlı, topluma fayda sağlayacak bir çerçevede kalmasına özen gösterilmelidir. 

Özellikle ulaştırmanın toplumsal gelişim üzerindeki rolünün ön plana çıkarıldığı AB entegre taşımacılık 

planlamalarında, sera gazları salımı, enerji tüketimi, gürültü konularının da birer planlama kriteri olarak 

değerlendirilmesi söz konusudur. 

SONUÇ 

Toplu Ulaşım Hizmet Kalite Değelendirme sistemi(TUDES) kapsamında sistemin bileşeni olan unsurlar 

tekrar gözden geçirilmeli ve entegrasyon sağlanmalıdır. Bu kapsamda alt yapı çalışmaları ve eğitim 

faaliyetlerin yapılması ve yaygınlaştırması büyük önem arz etmektedir. 

Altyapı Çalışmaları; 

 Ulaşımı etkileyen  parametreler (zaman, enerji tüketimi, fiyat, konfor, güvenlik vb) 

 Toplu Ulaşım araçlarının tanıtımı, 

 Ulaşım araçlarının çalışma mekanizmasının öğretilmesi, 

 Entegrasyon ve Ulaşım 

 Ulaşımı etkileyen  parametreler (zaman, enerji tüketimi, fiyat, konfor, güvenlik vb) 

 Ulaşım da paydaşların  (Ulaştırma Bakanlığı, İBB, STK, Odalar, Eğitim Kurumları, Toplum vb. 

işbirliğinin önemi, 

 Bakanlığın Yerel yönetimlerle  işbirliğinin önemi, 
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Eğitim Çalışmaları; 

 Ulaşım probleminin milli bir anlayışla çözülmesi,  

 Özellikle gençlerin ve çocukların ulaşım araçlarının tasarımına yönlendirilerek Yerli, Milli Tasarım 

ve Üretimin Geliştirilmesi,  

 Öncelikle kara ve deniz taksiyi kullanarak Teknofest ‘de olduğu  gibi uzay  taksinin hedef olarak 

gösterilmesi  önemlidir.  

 « Ağaç yaş iken eğilir» atasözünün gereği  olarak bu projenin kurgusu kapsamında çocukların ula-

şım ve entegrasyon eğitiminin okul öncesi çağdan itibaren başlaması için gerekli çalışmalar yapıl-

malıdır. 

 Okullarda Milli Eğitim   ve İçişleri Bakanlığı işbirliği ile çocuklar için trafik dersi konulduğu gibi 

ulaşım ve entegrasyon eğitimi için de ders konulmalıdır. 

 Çocuklar için Minyatür(oyuncak)  ulaşım araçlarının  tasarım ve üretimi yapılarak, çocuklara tek-

nolojiyi  sevdirerek , eğlendirirken , oynarken ulaşım ve entegrasyon kavramı  öğretilmelidir. 

 Bu amaca yönelik  animasyon ve çizgi filmler hazırlanarak, çocukların ve gençlerin sanal dünyadan 

çıkarak  gerçek dünyaya  yönelik olarak nasıl çözüm üretebilecekleri konusunda kafa yormaları  

sağlanmalıdır. 
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GELENEKSEL MİMARLIĞIN SÜRDÜRÜLEBİLİR İKLİMSEL TASARIMI ÜZERİNE BİR 

ÇALIŞMA: İRAN’IN SOĞUK İKLİM BÖLGESİ YAPILARI 

Saide Selin ERAY 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Patnos MYO, Mimarlık ve Şehircilik Bölümü, Ağrı / Türkiye 

Öz: Günümüzde enerji krizi dünyanın en büyük sorunlarından biri haline gelmiştir.  Bu nedenle, başka 

bilim dallarında olduğu gibi, mimarlık bilim dalı ’da enerji bakımından daha etkin yapılar tasarlamak 

üzerine çalışmalar yaparak bu sorunun azaltılmasına katkıda bulunmaktadır.  İklimsel mimari, yerel ik-

lim ve coğrafya özelliklere uyumlu olarak tasarlanan yapıların enerji bakımından daha etkin olmaları 

nedeniyle kritik bir öneme sahiptir. Bu kavram kent ölçeğinde kentin topografya biçimine uyumu ve yer 

seçimi, bina aralıkları, yönlendirme, kütlelerin organizasyonu gibi konuları kapsar iken yapı bazında, 

bir binanın doğal ısınması ve havalanmasını destekleyen tasarımlar, binanın formu, binanın iç mekân 

organizasyonu ve elemanları, binanın plan biçimi ve yönü, kapı ve pencere gibi cephe boşlukları, bina-

nın duvarları, çatısı ve yapı malzemeleri gibi konuları kapsamaktadır. Tüm bu kriterler göz önünde bu-

lundurulduğunda iklimsel mimari stratejilerinin İran’ın geleneksel yapılarında uygulanmış olduğu gö-

rünmektedir. Iran bulunduğu coğrafya konumu nedeniyle farklı iklimlere sahip olan bir ülkedir. Her 

bölgenin yerel iklimsel özelliklerine uygun geleneksel mimari yöntemleri geliştirilmiştir. Bu çalışmada, 

İran’ın soğuk iklime sahip olan bölgelerindeki geleneksel mimari özelliklerinin incelenmesi hedeflen-

mektedir. Bu doğrultuda, soğuk iklim ile ilgili olan mimari çözümler ve iklimsel şartların yarattığı so-

runları çözmek için kullanılan yöntemler çeşitli önemli tarihi yapı örnekleri üzerinden analiz edilmiştir. 

Araştırmanın sonucunda ortaya çıkarılan geleneksel mimari yöntemleri ve kullanılmış olan mimari öge-

lerinden çıkarılan tasarım çıktıları, günümüz soğuk iklimli kentlerdeki mimarlığa katkı sağlayabilecek 

niteliktedir. 

Anahtar Kelimeler: Geleneksel, İklimsel, Soğuk İklim, Sürdürebilir Mimarlık 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE   

Soğuk iklimli bölgelerde önemli oranda enerji, yapıların ısıtılması için harcanmaktadır. İran’da günü-

müz yapıların tasarımında enerji etkinliğinin göz ardı edilmesi büyük enerji kaybına neden olmaktadır. 

Halbuki ülkenin farklı bölgelerindeki geleneksel yapıların tasarımına bakıldığında iklimsel tasarımın ön 

plana çıktığı bariz şekilde görünmektedir.  

Sürdürülebilir mimarlık kavramı başlığı altında ele alınan iklimsel mimarlık doğayla uyumlu ve doğaya 

zarar vermeden ve kirletmeden doğaya ait unsurları yaşadığımız mekanlara yansıtarak, gelişen teknoloji 

ve malzemelerin günümüz yapılarında uygun biçimde uyarlanması gerektiğini savunmaktadır.  Gele-

neksel yapıların bu bağlamda incelenmesi, İran’ın geleneksel yapılarının bu konu da değerli tasarım 

stratejilerine sahip olduğunu göstermektedir (Farnian, 2016). Bu tasarımlar yüzyıllar içerisinde birikmiş 

deneyimlerin ve kültürel ve sosyal altyapının mimarlığa yansıtılması sayılmaktadır. Böylelikle, doğayı 

ve bulundukları çevreyi iyi tanıyarak  ve yerel potansiyelleri mimarlıkta en iyi şekilde kullanarak iklim-

sel ve çevresel olumsuzlukları doğru mimari yaklaşımlarla indirgeyerek konforlu yapılar ortaya çıkar-

dıkları görünmektedir (Asımgil, 2016). 
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AMAÇ 

İran bulunduğu coğrafya konumu nedeniyle farklı iklimlere sahip olan bir ülkedir. Her bölgenin yerel 

iklimsel özelliklerine uygun geleneksel mimari stratejileri geliştirilmiştir. Bu çalışmada, İran’ın soğuk 

iklime sahip olan bölgelerindeki geleneksel mimari özelliklerinin incelenmesi hedeflenmektedir. Bu 

doğrultuda, soğuk iklim ile ilgili olan mimari çözümler ve iklimsel şartların yarattığı sorunları çözmek 

için kullanılan yöntemler çeşitli önemli tarihi yapı örnekleri üzerinden analiz edilmiştir. 

KAPSAM 

İklimsel mimari, yerel iklim ve coğrafya özelliklere uyumlu olarak tasarlanan yapıların enerji bakımın-

dan daha etkin olmaları nedeniyle kritik bir öneme sahiptir. Bu kavram kent ölçeğinde kentin topografya 

biçimine uyumu ve yer seçimi, bina aralıkları, yönlendirme, kütlelerin organizasyonu gibi konuları kap-

sar iken yapı bazında, bir binanın doğal ısınması ve havalanmasını destekleyen tasarımlar, binanın 

formu, binanın iç mekân organizasyonu ve elemanları, binanın plan biçimi ve yönü, kapı ve pencere 

gibi cephe boşlukları, binanın duvarları, çatısı ve yapı malzemeleri gibi konuları kapsamaktadır 

(Nikpour, et al., 2018). Tüm bu kriterler göz önünde bulundurulduğunda iklimsel mimari stratejilerinin 

İran’ın geleneksel yapılarında uygulanmış olduğu görünmektedir. Bu doğrultuda, mevcut araştırma ilk 

önce İran’ın soğuk bölgelerine hakim olan iklim koşulları açıklayarak bu koşulların geleneksel mimar-

lığa yansımalarını araştırmaktadır. Daha sonra bu soğuk iklimli bölgelerde kentlerin konumlandırılma 

biçimcileri ve geleneksel yapıların genel özellikleri iklimsel koşullar bağlamında irdelenmiştir.  

1  YÖNTEM 

Literatür taraması sonucu elde edilen geleneksel mimaride ki iklimsel tasarım kriterlerine dayanarak 

gözlem ve örnek inceleme yöntemleriyle olumsuz iklimsel şartlarının uyumlu mimari çözümler ile bir-

likte sağladığı konforlu tasarım çıktıları irdelenmektedir. Bu doğrultuda İran’ın soğuk bölgesindeki ha-

kim iklimsel koşullardan kısaca bahsettikten sonra bu bölgedeki geleneksel mimari yaklaşımları ilk önce 

kent ölçeğinde genel tasarım özellikleri ve daha sonra yapı bazında mimari özellikler başlıkları altında 

tartışılmaktadır.  

İRAN SOĞUK BÖLGESİNDE İKLİM ÖZELLİKLERİ 

Alborz ve Zagros sıradağları Hazar Denizin alt bölgelerinden başlayarak İran’ın merkezi bölgeleri kuzey 

ve batıda Mezopotamya bölgesine kadar uzanmaktadır. Bu nedenle önemli bir bölge soğuk hava etkisine 

maruz kalmaktadır. Bu bölgenin iklimsel özellikleri şu şekildedir: Şiddetli soğuk kış ve ılıman yaz; 

Gündüz ve gece arasındaki aşırı sıcaklık farkı, Yoğun Kar yağışları ve Düşük nem. Kuzey ve kuzeybatı 

bölgelerinde kar yağışı batı güney bölgelerine kıyasla daha fazladır. Buna rağmen bu bölgede nem oranı 

düşüktür. Bunun nedeni ise batı sıradağlarının nemli rüzgarların bu bölgeye nüfuz etmesini önlemesidir 

(Ghobadian, 2003). Şekil 1 İran’ın iklim haritasını göstermektedir. 
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Şekil. İran iklim haritası (Alizade Govarchin Ghale , 2014) 

SOĞUK İKLİMLİ BÖLGELERİN KENT PLANLAMA ÖZELLİKLERİ 

Soğuk ve dağlık bölgelerde kentin ilk kuruluşundan kent dokusu şiddetli soğuk havalar ile baş edecek 

koşulların göz önünde bulundurularak geliştirilmiştir. Bu bölgenin kentsel ve kırsal doklarının başlıca 

özellikleri şu şekilde tanımlanabilir: 

1. Kompakt ve yoğun doku: Böylelikle sıcak yerleşim alanları ile dış soğuk ortam arasındaki temas 

yüzeyini azaltılarak ısı kaybı ve soğuk hava akımı önlenmiş olur. 

2. Küçük ve kapalı alanlar: sokaklar düzeninde birbirini çevreleyen yapılar ve kentsel alanları soğuk 

rüzgarlardan koruyacak şekilde tasarlanması   

3. Güneşten en fazla yararlanabilecek yönde kentin konumlanması: bu faktör soğuk bölge kentlerinin 

kuruluşunda en önemli belirleyici faktörlerden biri olmuştur.  

4. Binaların yan yana konumlandırılması: yapılar arası ortak duvarların bulunması binalardaki ısı kay-

bını indirgemekte önemli rol oynar.  

 5. Kentin konumlandırılması ve yönü: soğuk iklimli kentlerin kurulduğu bölge genellikle yüksekliklerin 

ortası ve güneye doğru eğimli bir şekildedir.  

YAPI ÖZELLİKLERİ 

İran soğuk iklimli bölgesindeki geleneksel yapıların özellikleri, binaların planı ve yönü, iç mekan ör-

gütlenmesi, kapı ve pencereleri, duvarları, çatısı ve yapı malzemeleri başlıkları altında ele alınmaktadır. 

BİNALARIN PLANI VE YÖNÜ 

 Soğuk ve dağlık bölgede kent yapısı gibi binalar da kompakt bir plana ve dokuya sahiptir. Bina oluşu-

munda dış yüzeyi minimum da tutmak, dış muhit ile teması minimize etmek ve ısı kaybını azaltmak için 

daha az dış yüzeye sahip olan küp veya kübik dikdörtgen formları kullanılmıştır (Ghobadian, 2003). 

Binaların konumlandırılması ise 20 derece batı ile 45 derece doğuya yönelerek kuzey-güney ekseni bo-

yunca yapılmıştır (Ghahramanpouri & Sedaghat Nia, 2010). Binaların yönlenmesinde bölgedeki etkin 

soğuk rüzgârın etkisini azaltmak ve güneşin ısısından faydalanmak amaçlanmıştır. 
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İÇ MEKAN ÖRGÜTLENME 

Iran soğuk iklimli bölgelerinde geleneksel ev yapılar genellikle orta avlulu ve içe dönük bir mimari 

taraza sahiptir. Yapı içerisinde farklı mevsimlerde kullanım bulan odalar mevcuttur. Kış günlerinde gü-

nün daha uzun saatleri gün ışığına maruz kalan odalar “kış odası” diye adlandırılır ve aile fertlerinin 

soğuk kış günlerinde ağırlıklı olarak vakit geçirdiği alanlar bu kısımda yer alır. Avlunun daha az güneş 

aldığı yönünde ise “yaz odaları” yer alır ve bu odalar sıcak yaz günlerinde daha ılıman ve serin bir 

ortama sahip olur. Ayrıca avlunun bu cephesinde erzak deposu ve kiler gibi birimlere yer verilmektedir. 

Odaların kat yükseklikleri insan ergonomisine uyumlu fakat mümkün oldukça kısa yapılmıştır. Kat yük-

sekliğinin düşük olması uzun kış günlerinde odaların daha hızlı ve verimli bir şekilde ısınmasını sağla-

mıştır.  Odaların iç örgütlenmesinde ise İran geleneksel evlerine özgün olan ve “kürsü” adı verilen ısıtma 

unsuruna çoğu örnekte rastlanmaktadır (Şekil 1).  

 

Figure 2. Isıtma unsuruna olan “Kürsü” Örneği 

Bu sistemde zemin katta bulunan odanın orta kısmında bir delik açılarak dışarda yakılan kömür ‘den 

veya mutfakta yemek pişirmek için kullanılan ateşten közler alınarak bu delik içine konulur ve üzerine 

küçük bir masa tarzında donatı yerleştirerek üzeri kalın yün yorganlar ile örtülür. Böylelikle uzun kış 

gecelerinde aile fertleri bu kürsü çevresinde toplanıp sıcak bir ortamda vakit geçirebiliyordu. Birçok 

geleneksel ev örneğinde mutfak gibi ısı üreten mekanlara sıcak bölgelerin aksine binanın iç kısmında 

yer verildiği gözlemlenmiştir. Böylelikle, mutfakta yanan ocağın ısısı iç mekanın ısınmasını destekle-

meye yardımcı olmuştur.   

KAPI ve PENCERELER 

  Soğuk iklimi bölgelerde ısı kaybını azaltmak adına mümkün oldukça düşük sayıda kapı ve pencereler 

kullanmaya ve boyutlarının küçük olmasına özen gösterilmiştir. Ayrıca sıcak iklimli bölgelerde odaların 

doğrudan eyvan ve avluya açılmalarının aksine olduğu kadar odaların kapısı avluya açılmamaktadır ve 

odalar arası kapılar kullanılarak ısının iç mekanda tutulması sağlanmıştır. Kapı ve pencere gibi cephe 

boşlukları soğuk iklimde iki yönden öneme sahiptir: 1) güneş ışının bina içine girmesini sağlayarak 

doğal ısınma sağlanması; 2) içerdeki ısının dışarıya sızmasına sebep olması. Birinci yönü olumlu iken 

ikincisi olumsuz etki yaratmaktadır. Bu nedenle, İran geleneksel yapı örneklerine bakıldığında cam kul-
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lanımına başlamadan önceki dönemlere ait örneklerde pencereler küçük ebatta ve çift cidarlı ahşap mal-

zemeden yapıldığı görünmektedir. Ayrıca sık örülmüş ahşap parmaklıklar kar ve yağmurun içeriye gir-

mesini engellemiştir. Cam’ın mimarlıkta kullanımıyla daha büyük ahşap çerçeveli pencere örnekleri 

görünmektedir (Şekil 3). 

 

Şekil 3. Behnam geleneksel evi, Tebriz İran 

BİNANIN DUVARLARI 

  Soğuk iklimli bölgelerdeki yapılarda oldukça kalın ve hacimli duvarlar kullanılmıştır. Kalın duvar 

İran’ın sıcak bölgelerindeki yapılarda da kullanılmıştır (Farnian, 2016). Fakat, sıcak bölgelerde kalın 

duvarlar dışardaki sıcağın yapı içerisine girmesini engeller iken soğuk iklimlerde çeşitli yöntemler ile 

ısıtılmış olan iç mekanın ısısının dışarıya aktarılmamasını sağlamıştır. Duvar yapı malzemesi olarak 

sıcak iklimlerde kerpiç duvarlar yaygın iken soğuk bölgelerde ağırlıklı olarak taş ve tuğla kullanılmıştır 

( Pirnia, 2004). 

BİNANIN ÇATISI 

Kuzey dağlı bölgeler ve yağmur yağışının fazla olduğu kesimlerde yağmur sularının yapıya nüfuz et-

mesini engellemek için geleneksel yapıların üst örtüsünde ağırlıklı olarak eğimli çatılar kullanılmıştır. 

Batı ve özellikle kuzey batı bölgelerde ise düz çatılar tercih edilmiştir. Bu yapı geleneği halen Tebriz, 

Ardabil vb. soğuk iklimli kentlerde modern binalarda da sürdürülmektedir ve bu kentlerde ağırlıklı ola-

rak düz çatılar kullanılmaktadır. Düz çatı tercih edilmesinin ana sebebi kış günlerinde kar tabakasının 

çatı üzerinde oturmasıyla karın iyi bir ısı yalıtım olmasıdır. Kış günlerinde kar tabakasının çatıya otur-

masıyla bina içindeki ısı kaybının engellendiği düşünülmektedir. Bunun yansıra güneşli günlerde düz 

Çatının daha fazla gün ışınlarına maruz kalması ve binanın ısınmasında etkili olmasıdır (Şekil 4).. 
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Şekil 4. Soğuk iklimli bölgede bir köy yerleşiminde düz çatı örneği 

 YAPI MALZEMELERİ 

Birçok bölgenin geleneksel mimari temelinde olduğu gibi soğuk iklimli bölgelerdeki yapılarda kullanı-

lan yapı malzemeleri bölgedeki mevcut kaynaklardan temin edilmiştir. Ağırlıklı olarak dağlı olan bu 

kesimlerde bölgedeki taş ocaklarından çıkarılıp işlenen taş malzeme kullanılmıştır. Taş soğuk hava ko-

şullarında dayanıklı bir malzeme olmanın yansıra ısı kaybını önlemek konusunda da uygun bir malzeme 

sayılır. Ağaçların daha zor yetiştiği bu bölgede ise ahşap yapılar çok nadirdir ve ahşap malzeme daha 

çok kapı, pencere, tavan direklerinde taşıyıcı öğe, süslemeler ve iç donatılarda kullanılmıştır. Daha geç 

dönemlerde ise tuğla duvarlar ön plana çıkmıştır. Bu tarz yapılarda da binanın temelinde yine de taş 

kullanılmıştır ( Pirnia, 2004). 

 BULGULAR 

İrdelemeler sonucu soğuk iklimli kentlerdeki geleneksel yapılara dahil tespit edilen benimsenmiş tasa-

rım ilkelerine dayanarak günümüz soğuk iklimli kentlerin mimari ve kentsel tasarımlarında dikkate alın-

ması gereken prensipler bu şekildedir: 

- Mümkün oldukça ortak duvarlar kullanmak ve kompakt bir doku oluşturmak  

- Binaları güneş ısısını en fazla şekilde alabileceği yönde konumlandırmak 

- Isı iletkenliği düşük yapı malzemeleri kullanarak daha az enerji harcayarak yapıyı ısıtarak hem eko-

nomiye katkıda bulunmak hem de çevresel zararları indirgemek 

- Mümkün oldukça yerel malzemelerin yapılarda değerlendirilmesine öncelik tanınarak taşıma için 

harcanan masrafları indirgemek 

SONUÇ 

Günümüzde, mimarlık disiplini pratik, ekonomik ve sürdürebilir bir yaklaşıma sahip olması gerekmek-

tedir. Bu bakış açısı çerçevesinde mimari tasarımlarda geleneksel ve iklimsel özelliklerin dikkate alın-

ması sürdürebilir mimari anlayışının önemli bir parçası sayılmaktadır. Bu ifade geleneksel mimarinin 

yöntemlerini birebir kullanmak anlamına gelmez. Ancak inşaat teknolojisinde yeni kazanımları, yeni 

teknolojik malzemeler ve mimarlıkta yeni bakış açıları yörenin yerel ve geleneksel mimarisinin değer-

leriyle harmanlanmaları ve bu değerlere saygılı olmaları daha çevreye duyarlı ve sürdürebilir yapıların 
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ortaya çıkmasına neden olacaktır. Bu çalışmanın çerçevesinde ele alınan İran mimarisi kapsamında 

İran'daki her bölgenin yerel mimarisinin her zaman daha az enerji tüketimi ile bölgenin iklimsel zorluk-

larını çözmeye ve doğaya en az zararla insan rahatlığının sağlanmaya çalışıldığı görünmektedir. En son 

olarak, geleneksel mimari yöntemleri ve ögeleri günümüz teknolojisiyle doğru bir biçimde birleşerek 

daha sürdürebilir binalar ve kentlerin tasarlanmasına sağlaya bileceği düşünülmektedir.  
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KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNDE MONTE CARLO SİMÜLASYONU İLE SÜRE 

PLANLAMASI  

Oktay TEKİN 1, Serhat BAŞDOĞAN 2 

1Kırklareli Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Kırklareli / Türkiye 
2Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İstanbul / Türkiye 

Öz: Doğal afet, savaş, yangın, göç ve plansız bir şekilde sanayileşme gibi olaylar yaşadığımız kentleri 

zaman içerisinde çeşitli şekillerde tahrip etmektedir. Bunun sonucunda da kentlerin; sosyal, ekonomik 

ve fiziksel dokuları birtakım zararlar görmektedir. Bu kentler için çözüm önerileri olarak kentsel dönü-

şüm projeleri karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde özellikle, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların 

Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2012 yılında yürürlüğe girmesi ile yaygınlaşan kentsel dönüşüm 

projeleri; çok boyutlu, çok aktörlü, uzun ve karmaşık süreçlerden oluşan bir yapıya sahiptir. Bu projeler 

yapısı gereği, projenin hedeflenen tamamlanma süresini etkileyen birçok risk ve belirsizlik durumu ile 

karakterize edilirler. Risk ve belirsizlik durumları hesaba katılmayan projelerde süre aşımı problemleri 

meydana gelmektedir. Hedeflenen sürelerin aşılması ise; planlanan maliyetinin üzerine çıkılması, proje 

paydaşları arasında anlaşmazlıkların yaşanması, yüklenicilerin ve yerel halkın mağdur olması gibi bir-

çok yeni problemlere sebep olmaktadır. Bu yüzden kentsel dönüşüm projelerinde risk ve belirsizlikleri 

hesaba katan gerçekçi bir süre planlaması çalışmalarının yapılmasına ihtiyaç vardır. Risk ve belirsizlik-

leri istatiksel yapısı sayesinde hesaba katan ve proje yöneticilerine birçok yararlı çıktı sağlayan olasılık-

sal bir süre planlaması yöntemi olan Monte Carlo Simülasyonu, bu ihtiyacın karşılanmasında önemli rol 

oynamaktadır. Bu çalışma kapsamında, kentsel dönüşüm projeleri, süre planlaması ve Monte Carlo Si-

mülasyonu konuları hakkında literatür araştırmaları yapılmıştır. Yapılan bu araştırmalardan yola çıkarak 

elde edinilen bilgiler, kentsel dönüşüm projelerindeki süre aşımı problemine çözüm olmak ve hem aka-

demide hem de sektörde yer alan ilgili kişileri bu konuda bilgilendirmek amacıyla çeşitli başlıklar altında 

açıklanmıştır. Ardından, toparlayıcı nitelikte bir sonuç yazılarak çalışma sonlandırılmıştır. Not: Bu ça-

lışma ilk sırada yer alan yazarın yüksek lisans tezinden üretilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kentsel Dönüşüm Projeleri, Süre Planlaması, Monte Carlo Simülasyonu 

GİRİŞ  

Ekonomi, sosyoloji, politika gibi birçok alanda çalışmalar yapan kişiler tarafından araştırılan kentsel 

dönüşüm projeleri; 2012 yılında, Kentsel Dönüşüm Kanunu olarak bilinen 6306 sayılı Afet Riski Altın-

daki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra, ülkemizde en çok 

konuşulan ve tartışılan konulardan birisi olmuştur. 

İnşaat sektörünün bir parçası olan ve doğası gereği karmaşık süreçlerden oluşan kentsel dönüşüm pro-

jelerinde, dış faktörlerden ve kendi yapısından kaynaklanan birtakım risk ile belirsizlik unsurları bulun-

maktadır. Bu projelerde, risk ve belirsizlik unsurlarını göz önünde bulundurmadan süre planlamasının 

yapılması ya da herhangi bir süre planlamasının yapılmaması ise hatalı tahminlere yol açarak temelde 

süre aşımı sorunu olmak üzere birçok yeni probleme sebep olmaktadır. Kentsel dönüşüm projelerinde 

bu problemlerin oluşmasını engellemek için, değişken durumları hesaba katan düzgün bir süre planla-

ması çalışmasının yapılmasına ihtiyaç vardır. Bu bağlamda; kentsel dönüşüm projelerinin genel yapısı 

ve özellikleri, kentsel dönüşüm projelerinin süre planlaması ihtiyacı, süre planlamasının genel yapısı ve 
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özellikleri, süre planlaması yöntemleri ve bu yöntemler arasından da Monte Carlo Simülasyonu çalışma 

kapsamında incelenecek olan konu başlıklarıdır. 

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ 

Kentsel Dönüşüm Projelerinin Genel Yapısı ve Özellikleri 

Hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki araştırmacıların çalışmalarına konu olan kentsel dönüşüm pro-

jeleri; değişime uğrayacak alanda fiziksel, sosyal, ekonomik ve çevresel olarak sürekli bir gelişme sağ-

lamaya ve kentsel sorunlara çözüm bulmaya çalışan kapsamlı bir eylemler bütünü olarak tanımlanmak-

tadır (Roberts ve Skyes, 2000). 

Kentsel alanlardaki farklı problemleri gidermek amacıyla oluşturulan çözüm önerileri, kentsel dönüşüm 

projeleri için; kentsel koruma, kentsel yenileme, eski haline getirme, yeniden canlandırma, yeniden olu-

şum, soylulaştırma, yeniden geliştirme ve düzenleme gibi çeşitli uygulama biçimi sınıflandırmalarına 

yol açmıştır (Kütükçüoğlu, 2015). Kentsel bölgelerin fiziksel olarak iyileştirilmesi, konut stoklarının 

sayısının arttırılması, dönüşüm alanındaki sosyal, kültürel ve ekonomik koşulların düzeltilmesi, yerel 

halkın katılımı, yasal ve yönetsel organlarla uyum içinde olma gibi konuların bu projelerin temel amaç-

ları haline gelmesi ise kentsel dönüşüm projelerinin sosyal, fiziksel, ekonomik ve yönetsel olmak üzere 

çok boyutlu bir yapıya sahip olmasına neden olmuştur (Özdemir, 2019). Kentsel dönüşüm projelerinden 

doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen kişi sayısının çok olması da kamu sektörü, özel sektör, yerel halk 

ve gönüllü gruplar gibi çok farklı nitelikteki aktör gruplarına ait kişilerin bu projelerde yer almasına 

sebep olmuştur. Bu aktör gruplarının kimlerden oluştuğu kentsel dönüşüm projesinin amacına, niteli-

ğine, mekânsal ölçeğine ve diğer özelliklerine göre farklılık gösterse de genel olarak üniversiteler, em-

niyet birimleri, bölgesel ve merkezi yönetim temsilcileri kamu sektörünü, yatırımcılar, finans kuruluşları 

ve inşaat şirketleri özel sektörü, mülk sahipleri ve kiracılar yerel halkı, dernekler, kâr amacı taşımayan 

kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri gönüllü grupları oluşturmaktadır (Ayar, 2019). 

Kentsel dönüşüm projelerinin aşamaları ise yapısı gereği, inşaat sektöründeki diğer projelerden farklıdır. 

İnşaat sektöründeki standart projeler; planlama ve fizibilite evresi, tasarım evresi, yapım evresi ve yapım 

sonrası evre olmak üzere 4 temel aşamadan oluşurken; kentsel dönüşüm projeleri sırasıyla; belediyeye 

başvuru, lisanslı firmalara başvuru, risk tespit raporunun hazırlanması, risk tespit raporunun incelenmesi 

ve onaylanması, tapuya ve maliklere bildirim, itiraz süreci, riskli yapıların yıktırılması talebi, yıkım 

süreci ve kontrolü, ortak karar protokolü ve yüklenici seçimi, proje sözleşmesinin oluşturulması, proje-

lendirme süreci, ruhsatlandırma süreci, inşaat süreci, iskan belgesinin alımı gibi uzun ve karmaşık ola-

bilen süreçlerden oluşmaktadır (Hanoğlu, 2019). 

Kentsel Dönüşüm Projelerinin Süre Planlaması İhtiyacı 

Kentsel dönüşüm projelerinde çok boyutlu, çok aktörlü ve çeşitli uygulama biçimlerine sahip karmaşık 

süreçlerden kaynaklanan; projenin süre, maliyet ve kalite hedeflerine ulaşmasını engelleyen, bu proje-

lere özgü birçok risk ve belirsizlik durumu vardır. Bu durumlardan bazıları aşağıdaki gibidir (Akko-

yunlu, 2015); 

 Boş arazide yapılan inşaat projelerine göre fazladan yıkım işlemlerinin yapılması gerektiği için, ek 

sorunların ortayı çıkması.  
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 Paydaşların her birinin farklı taleplerde bulunması ve ön teklif projelerinin sürekli olarak değişime 

uğraması. 

 Projeye onay vermeyen maliklerin bulunması ve kamulaştırma sürecinde zaman kaybedilmesi. 

 Anlaşma yapılması gereken işveren sayısının çok fazla olması gibi sebepler yüzünden yapılan an-

laşmaların çok uzun sürmesi. 

 Dönüşüm esnasında imar durumunda değişikliklerin meydana gelmesi. 

 Özellikle plansız ve kaçak yapılaşmaların olduğu bölgelerde altyapı sistemlerinin projelendirilmesi 

konusunda problemlerin ortaya çıkması. 

 Ruhsat almak için proje dosyasında bulunması gereken evrakların temininde uzun süreçlerin yaşan-

ması. 

Hem yukarıda yazılan risk ve belirsizlikler hem de genel inşaat projelerine özgü olan risk ve belirsizlik-

ler dikkate alınmadan ve bütüncül bir süre planlaması çalışmaları yapılmadan projeye başlanırsa; süre 

aşımları gibi temel sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Projelerin süre olarak çok uzaması da uzlaşma orta-

mını ortadan kaldırarak kaosa ve maliyet aşımlarına neden olabilmektedir. Bu yüzden vakitin nakit ol-

duğu kentsel dönüşüm projelerinde risk ve belirsizlikleri hesaba katan, düzgün ve gerçekçi sonuçlar 

veren bir süre planlaması yapılmalıdır (Chantaravarapan vd., 2004). 

SÜRE PLANLAMASI 

Süre Planlamasının Genel Yapısı ve Özellikleri 

İngilizcesi “scheduling” olan Türkçe’de “çizelgeleme” anlamına gelen süre planlaması; yapılacak olan 

işin ne zaman ve nerede gerçekleştirileceğini tahmin etmek için matematiksel hesaplamalar, organizas-

yon, zamanlama ve disiplin gerektiren yinelemeli bir süreçtir (Baldwin ve Bordoli, 2014). 

Standart bir süre planlaması süreci sırasıyla; iş kırılım yapısının oluşturulması, aktivitelerin tanımlan-

ması, aktivitelerin sıralanması, aktivite kaynaklarının tahmin edilmesi, aktivite sürelerinin tahmin edil-

mesi, zaman çizelgesinin geliştirilmesi ve zaman çizelgesinin kontrolü aşamalarından oluşmaktadır. İş 

kırılım yapısının oluşturulması aşaması, projede varılmak istenen hedefleri belirgin bir hale getirmek 

için süre planlamasıyla ilgili izlenecek olan yöntemin belirlenmesi ve proje kapsamının tanımlanması 

sürecidir. Bu süreçte, iş kapsamı hiyerarşik olarak küçük ve yönetilebilir bileşenlere ayrıştırılır. Aktivi-

telerin tanımlanması aşaması, projeyi tamamlamak için yerine getirilmesi gereken faaliyetlerin tespit 

edilmesi sürecidir. Aktivitelerin sıralanması aşaması, projede yer alan aktivitelerin detaylı bir şekilde 

incelenerek ve en yüksek verimi elde etmek için projenin bütün sınırlamalarını dikkate alarak, aktiviteler 

arasındaki mantıksal bağlantıların tespit edilmesi ve belgelenmesi sürecidir. Aktivite kaynaklarının tah-

min edilmesi aşaması, projede yer alan aktiviteleri tamamlamak için gerekli olan insan, ekipman, mal-

zeme, araç ve gereçlerin miktarını, türlerini ve özelliklerini tespit etme sürecidir. Aktivite sürelerinin 

tahmin edilmesi aşaması, mevcut kaynaklara göre, projede yer alan tüm aktivitelerin tamamlanması için 

ihtiyaç duyulan sürelerin; ay, hafta, gün, saat ve dakika cinsinden tahmin edilmesi sürecidir. Zaman 

çizelgesinin geliştirilmesi aşaması, aktivite sıralamalarını, aktivite sürelerini, ihtiyaç duyulan kaynakları 

ve çizelge kısıtlarını analiz ederek proje zaman çizelgesinin oluşturulması sürecidir. Zaman çizelgesinin 
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kontrolü aşaması ise, projede gerçekleşen ilerlemeyi kaydedip düzenlemek amacıyla proje durumunun 

takip edilmesi ve çizelge üzerindeki değişikliklerin yönetilmesi sürecidir2. 

Süre Planlaması Yöntemleri  

Süre planlaması; proje yönetiminin hayati bir parçasıdır. Daha iyi süre planlaması çalışmaları yapabil-

mek için deterministik ve olasılıksal olmak üzere birçok farklı yöntem geliştirilmiştir. Süre planlaması 

konusunda geçmiş verilerin bulunduğu, birçok faktörün bilindiği, kesinlik durumunun hakim olduğu, 

kaynağa bağlı ve doğru zaman tahminlerine dayanan, genellikle küçük boyutlu standart projelerde de-

terministik yöntemler tercih edilmektedir. Ağ Diyagramları ve Çubuk Diyagramları proje çizelgelerini 

görüntüleme ve analiz etmede yaygın bir şekilde kullanılan deterministik yöntemlere örnektir (Yan, 

2012). 

Deterministik yöntemler, aktivitelerin önceden belirlenmiş bir süreye sahip olduğunu ve bu sürelerin 

planlama aşamasından itibaren bilindiğini varsayarlar. Bu basit yaklaşım, proje yöneticilerinin belirsiz-

liği görmezden geldiği anlamına gelir. Risk, öngörülemeyen olay, deneyimsizlik ve verimlilik gibi et-

menler nedeniyle; deterministik yöntemler kullanılarak hazırlanan orijinal çizelgenin gerçek proje per-

formansına göre önemli düzeyde farklılıklar göstermesi muhtemeldir. Bu nedenle yöneticiler, belirsiz-

liği dikkate alan yöntemler kullanmak zorundadırlar (Marco, 2018). 

Proje zaman çizelgesi ve bütçesindeki belirsizliğin değerlendirilmesi ihtiyacı ve istatistiksel modelle-

medeki ilerlemeler; projelerin yönetimi ve kontrolünde olasılıksal yöntemlerin sıklıkla kullanılmasına 

yol açmıştır. Olasılıksal yöntemlerde riskler; olasılıksal sonuçları olan stokastik süreçler olarak ele alı-

nır. Olasılıksal metotlar ile oluşturulan çizelgeler, proje planına gerçekçi bir bakış sunarak proje yöne-

ticilerinin; belirsizliği ve bu belirsizliğin plan üzerindeki etkisini tahmin etmelerine yardımcı olurlar. 

Program Değerlendirme ve Gözden Geçirme Tekniği, Grafik Değerlendirme ve Gözden Geçirme Tek-

niği ve Monte Carlo Simülasyonu, proje çizelgelerini görüntüleme ve analiz etmede yaygın olarak kul-

lanılan olasılıksal yöntemlerdir (Naidu ve Angadi, 2018). Sağladığı birçok avantaj sayesinde, diğer yön-

temlere göre daha faydalı olan Monte Carlo Simülasyonu bu çalışma kapsamında detaylı bir şekilde 

incelenecek olan yöntemdir.  

MONTE CARLO SİMÜLASYONU (MCS) 

Tanımı 

“MCS” olarak kısaltılan Monte Carlo Simülasyonu; sayısal sonuçlar elde etmek için, tekrarlanan rast-

gele örneklemler ile belirlenen, kapsamlı bir stokastik benzetim metodudur. Proje yönetimi literatüründe 

ise Monte Carlo Simülasyonu; olası toplam proje maliyetinin veya tamamlanma tarihinin dağılımını 

hesaplamak için olası maliyetlerin veya sürelerin olasılık dağılımlarından rastgele seçilen girdi değerle-

rini kullanarak proje maliyetini veya zamanlamasını birçok kez hesaplayan veya yineleyen bir teknik 

olarak tanımlanmaktadır. Bu metot; istenilen güvenirlik derecesine bağlı olarak çok sayıda yinelemeler 

yoluyla proje çıktılarının ihtimalini, tüm birleşik belirsiz olaylar için olasılıklı yaklaşıma dayalı olarak 

verir (Avlijaš, 2018). 

                                                            
2 https://readgur.com/doc/488116/proje-zaman-y%C3%B6netimi-seda-%C3%A7atal  

https://readgur.com/doc/488116/proje-zaman-y%C3%B6netimi-seda-%C3%A7atal
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Çalışma Mantığı ve Aşamaları 

Monte Carlo Simülasyonun çalışma mantığı ve aşamaları oldukça basittir. İlk olarak standart bir süre 

planlaması yönteminde olduğu gibi, iş kırılım yapısı oluştulur. Ardından projede yer alması gereken 

aktiviteler tanımlanır. Daha sonra birbirleriyle olan öncelik ve bağımlılık ilişkilerine göre aktiviteler 

sıralanır ve bir proje ağı oluşturulur. Buraya kadar olan her şey diğer yöntemlerde olduğu gibidir. 

Ardından bu veriler Monte Carlo Simülasyonu ile süre planlaması yapmak için tercih edilen bilgisayar 

programı aracına girilir. Bundan sonraki adım eldeki kaynaklara, tarihsel verilere veya uzman 

görüşlerine dayanarak her bir proje aktivitesi için uygun olasılık dağılımının seçilmesi ve varsayılan 

aktivite sürelerinin belirlenmesidir. 

Monte Carlo Simülasyonunda her aktivite için, iyimser, en olası ve kötümser olmak üzere üç süre tah-

mini yapılır. Süre tahminleri ne kadar iyiyse simülasyon sonuçları da o kadar iyidir. Bu nedenle iyimser, 

kötümser ve en olası değerler, proje yönetiminde yüksek miktarda deneyim gerektiren iyi bir muhakeme 

ile tahmin edilmelidir. Aktivite sürelerini belirlerken olasılık dağılımı hakkında uygun bir seçim yapıl-

ması konusu da dikkat edilmesi gereken konulardan biridir. Ne tür bir olasılık dağılım fonksiyonu kul-

lanılacağı genellikle problemin fiziksel davranışı ile ilgilidir. Genel olarak; tekdüze dağılım, ayrık dağı-

lım, üçgen dağılım, üstel dağılım, normal dağılım, lognormal dağılım, beta dağılım gibi çeşitli olasılık 

dağılımları kullanılır (Barraza, 2011). Bu işlem tamamlandıktan sonra da belirlenen olasılık dağılımları 

ve tahmini aktivite süre değerleri örnek bir bilgisayar programı arayüzüne girilir. Ardından bu 

parametrelere göre, oluşturulan ağı her seferinde yineleyerek tekrar oluşturan ve simüle eden yineleme 

sayısı belirlenir. Daha sonra belirlenen bu sayı da programa girilir ve simülasyon çalıştırılır. Program 

her bir yinelemede, belirlenen olasılık dağılımları ile süre parametrelerine göre rastgele değerler seçer 

ve her bir aktivitenin beklenen tamamlanma süresini tespit eder. Yinelemelerin sonunda program, tablo 

ve grafik biçiminde birçok yararlı çıktı üretir. Çıktıların duyarlılığı simülasyonda kullanılan denemelerin 

sayısına bağlıdır. Deneme sayısı arttıkça duyarlılık da artar (Kong vd., 2015).  

Monte Carlo Simülasyonu sonucunda elde edilen en önemli çıktılardan biri, bir dizi proje tamamlanma 

tarihlerinin olasılığını gösteren, tamamlanma olasılığı grafikleridir. Bu grafikler sayesinde proje yöne-

ticileri projenin kaç günde ne kadar olasılıkla tamamlanacağı bilgisini çok kolay bir şekilde elde edebilir. 

Monte Carlo Simülasyonunun bize sunduğu diğer bir çıktı, ingilice ismi “scatter diagram” olan dağılım 

diyagramlarıdır. Bu diyagramlar sayesinde, toplam proje süresi ile bireysel aktivite süresi arasındaki 

karşılıklı bağımlılık, korelasyon değerleri ile kolay bir şekilde okunabilir. Toplam proje süresi 

üzerindeki en büyük etki, en yüksek korelasyon değerine sahip olan aktivitelerden kaynaklandığı için 

bu aktiviteler proje yürütülürken yakından izlenmelidir (Avlijaš, 2018). Belirli bir aktivitenin kritik 

yolda olduğu gerçekleşmelerin sayısının bütün yineleme sayısına oranı olarak tanımlanan, kritiklik in-

dekslerini gösteren tablo ve grafiklerde de Monte Carlo Simülasyonunda elde edilen çıktılardandır. Bu 

çıktılar, proje izleme ve kontrolünde çok yararlıdırlar. Yüksek kritiklik indeks değerine sahip bir aktive, 

projenin çizelge gerisinde kalmamasını sağlamak amacıyla mutlaka yakından izlenmelidir (Barraza, 

2011). 
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Yapıldığı Araç ve Programlar 

Yakın zamana kadar, projeler için Monte Carlo Simülasyonu yapabilen yazılım ve donanım aracı bul-

mak zordu. Bilgi işlem gücünde önemli gelişmeler ile simülasyon yazılımı eklentilerinin popüler proje 

yönetimi çizelgeleme araçlarına dahil edilmesi, bu sorunu ortadan kaldırmıştır. Günümüzde Monte 

Carlo Simülasyonları; proje yönetimi yazılım paketlerinden biriyle, proje risk analizinde uzmanlaşmış 

yazılımlarla veya bazı simülasyon eklentileriyle yapılabilmektedir. Risk+, @Risk, Crystal Ball, MS Pro-

ject, Primavera, PertMaster ve Polaris yaygın olarak kullanılan araç ve yazılımlardır. Bu araç ve yazı-

lımlar, proje çıktılarını çok pratik bir şekilde sunabilmektedirler (Kwak ve Ingall, 2009). 

Sınırlamaları ve Dezavantajları 

Monte Carlo Simülasyonlarında yaşanan sorunlardan birisi; gereken yeterli veri kıtlığı nedeniyle tüm 

aktivitelerin süresini modellemek için, kullanıcılar tarafından genellikle beta veya üçgen şeklinde tek 

bir dağılımın kullanılması ve uygun olasılık dağılımının seçilememesi konusudur. Aktivite süresi 

dağılımı yetersizse, simülasyon sonuçları da yetersiz olacaktır. Geçmişte benzer projelerden elde edilen 

veriler ve deneyimler; doğru olasılık dağılımını elde etmek ve zaman tahminlerindeki belirsizliği 

azaltmak için önemli varlıklardır. Ancak, bu veriler her zaman mevcut değildir. Bu nedenle, proje yö-

neticisi hem tahminleri gözden geçirirken hem de bu tahminleri modellemek için olasılık dağılımlarını 

seçerken çok dikkatli olmalıdır (Avlijaš, 2018). 

Avantajları ve Kullanım Sebepleri 

Özellikle çizelge ağında birden çok yol ile dallanma gibi karmaşık ilişkiler söz konusu olduğunda yararlı 

bir yöntem olan Monte Carlo Simülasyonunun proje yönetiminde kullanılmasının temel nedeni, proje 

belirsizliğinin potansiyel etkilerini anlamaya ve ölçmeye çalışırken son derece güçlü bir araç olmasıdır. 

Sağladığı avantajları ve diğer kullanım sebepleri ise aşağıdaki gibidir (Marco, 2018); 

 Projenin; daha verimli bir şekilde modellenmesine izin verir ve farklı senaryolara göre esnek bir 

çözüm yöntemi sağlar.  

 Karar vericilerin gerçekçi bir proje tamamlama süresi seçmelerine yardımcı olabilecek doğrudan 

görsel bilgi sağlar. 

 Her bir aktivitenin kritik olma olasılığını gösterir. 

 Binlerce kez yineleme yaparak ve alt kritik yolların proje süresi üzerindeki etkisini göz önünde 

bulundurarak kritik yoldaki potansiyel değişiklikleri dikkate alır ve birleşme yanlılığı sorununun 

üstesinden gelir. 

 Sonuçları nicel olarak sunduğu için proje yöneticilerinin, argümanlarını üst yönetime anlaşılır bir 

şekilde iletmelerini sağlar.  

 Projenin belirli bir zaman diliminde tamamlanma olasılığının kolay bir şekilde bulunmasını sağlar. 

 Diğer yöntemler kullanılarak sonuçları ancak aylar sonra alınabilecek büyük karmaşık problemlerin 

çözümünde oldukça hızlıdır. 

 Basit bir eğitimle kullanımı ve anlaşılması daha kolaydır. 
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AMAÇ  

Bu çalışmanın ana amacı; risk ve belirsizlikleri hesaba katan olasılıksal bir yöntem olan Monte Carlo 

Simülasyonu ile süre planlaması çalışması yaparak Kentsel dönüşüm projelerindeki hatalı süre tahmini 

ve süre aşımı probleminin giderilmesine katkı sağlamaktır. Çalışma kapsamında ulaşılmak istenen alt 

amaçlar ise aşağıdaki gibidir; 

 Süre aşımı probleminin doğrudan veya dolaylı olarak sebep olduğu; yeni problemlerin önlenmesine 

yardımcı olmak. 

 Kentsel dönüşüm projelerinde gerçeğe yakın sonuçlar veren düzgün bir süre planlaması çalışması-

nın yapılması gerektiğini vurgulamak. 

 Kamuda veya özel sektörde kentsel dönüşüm projelerinin planlama kısmında faaliyet gösteren aktör 

ve yetkilileri bilgilendirip teşvik etmek. 

 Akademik anlamda; Monte Carlo Simülasyonu, süre planlaması, kentsel dönüşüm projeleri gibi 

konu başlıkları altında çalışmalar yapan kişilerin araştırmalarına katkı sağlamak. 

KAPSAM 

Çalışmanın kapsamı, belirlenen problem ile amacın dışına çok fazla çıkmamak adına; çeşitli proje türleri 

arasından kentsel dönüşüm projeleri ve çok sayıdaki proje yönetimi bilgi alanlarından da süre planlaması 

bilgi alanı olarak sınırlandırılmıştır. Çeşitli süre planlaması yöntemleri arasından ise bu projelerde yer 

alan sorunun giderilmesi konusunda en çok faydayı sağlayacak yöntem olan Monte Carlo Simülasyonu 

üzerinde detaylı bir şekilde araştırmalar yapılmıştır. 

YÖNTEM 

Çalışmanın metodolojisi etaplar halinde oluşturulmuştur. İlk adım; problemin tespitidir. Kentsel dönü-

şüm projelerinin süresinin yaygın bir biçimde hatalı tahmin edilmesi ve bunun sonucunda da süre aşımı 

sorunlarının ortaya çıkması çalışmanın ana problemi olarak belirlenmiştir. İkinci adım; araştırma soru-

sunun belirlenmesidir. Bu bağlamda, “Kentsel dönüşüm projelerinde Monte Carlo Simülasyonu ile süre 

planlaması çalışmaları yapmak hatalı tahminlere çözüm olur mu?” sorusu tayin edilmiştir. Üçüncü adım; 

araştırma konusunun belirlenmesidir. Tespit edilen problem ve araştırma sorusu ile ilişkili olarak tezin 

başlığını da oluşturan “Kentsel Dönüşüm Projelerinde Monte Carlo Simülasyonu ile Süre Planlaması” 

konusu araştırılmak üzere kararlaştırılmıştır. Dördüncü adım; araştırma planının oluşturulmasıdır. İlk 

olarak kentsel dönüşüm projeleri ve süre planlaması ana başlıkları adı altında bir plan oluşturulmuştur. 

Ancak bu tek seferlik bir işlem değildir. İlerleyen süreçte Literatür araştırmaları yapıldıkça buralardan 

elde edilen geri beslemeler ile düzeltmeler yapılarak planının son halini alması sağlanmıştır. Beşinci 

adım; literatür araştırmasıdır. Hazırlanan araştırma planında yer alan konulara göre, kentsel dönüşüm 

projeleri, süre planlaması ve Monte Carlo Simülasyonu genel konu başlıkları altında çeşitli kaynaklar 

üzerinden literatür araştırmaları yapılmıştır. Buradan elde edilen veriler doğrultusunda çalışmanın teorik 

çerçevesi oluşturulmuştur. Altıncı adım; çıkarımda bulunmadır. Araştırmalardan elde edilen veriler göz 

önünde bulundurularak çalışma konusu ile ilişkili genel bir değerlendirme yapılmış ve çıkarımda bulu-

nulmuştur. 
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SONUÇ 

Risk ve belirsizliklerin çok fazla olduğu, iç ve dış pek çok unsurun etkilediği kentsel dönüşüm projele-

rinde; risk ve belirsizlikler dikkate alınmadan süre planlaması çalışmaları yapılırsa ya da süre planlaması 

çalışmaları hiç yapılmazsa, projenin tamamlanma tarihinin uzaması gibi problemler ortaya çıkmaktadır. 

Bu projelerde tamamlanma süresinin uzaması; paydaşlar arası kaos ortamının yaratılmasına, maliyet 

aşımlarının meydana gelmesine, niteliksiz sonuç ürününün üretilmesine ve benzeri birçok yeni proble-

min doğmasına sebep olmaktadır. Bu yüzden bu projelerde Monte Carlo Simülasyonu gibi olasılıksal 

yöntemler kullanılarak risk ve belirsizlik durumlarını hesaba katan bir süre planlaması çalışması yapıl-

malı ve süreçler bu programa göre yönetilmelidir. 

Monte Carlo Simülasyonu; projenin verimli bir şekilde modellenmesine izin vererek daha gerçekçi 

sonuçların elde edilmesine yardımcı olur ve kritik yol raporu, aktivite kritiklik dağılımı diyagramı, proje 

tamamlanma süresinin gerçekleşme olasılığı grafiği gibi proje yöneticilerin karar vermesini kolaylaştı-

ran birçok yararlı nicel ve görsel çıktı sağlar. Bu yüzden kentsel dönüşüm projeleri gibi değişken 

durumların çok fazla yaşanabilidiği projelerin süre planlaması sürecinde, Çubuk Diyagramı ve Ağ 

Diyagramı gibi deterministik veya PERT ve GERT gibi simülasyon olmayan stokastik yaklaşımlar 

yerine Monte Carlo Simülasyonunun kullanılması daha faydalı olacaktır. Ancak yöntemin pratik kulla-

nışlılığı göz önüne alındığında proje yönetimi ve süre planlaması alanlarında ne yazık ki hala yeteri 

kadar yaygın bir kullanıma sahip değildir. Özellikle ülkemizde süre planlaması çalışmalarında neredeyse 

hiç kullanılmamaktadır. Bunun başlıca nedeni, birçok proje yöneticisinin üstesinden gelmek istemediği 

simülasyonların istatistiksel yapısıdır. 

Proje yöneticilerinin Monte Carlo Simülasyonunu kullanma konusundaki isteksizliklerinin üstesinden 

gelmek için mevcut ve potansiyel süre planlaması eğitim ve öğretim programlarının verilmesine ihtiyaç 

vardır. Böylece, proje yöneticilerinin uygulamak için ihtiyaç duydukları istatistiki bilginin oldukça az 

olduğunu ve bu yöntemin kullanımının nispeten kolay olduğunu anlamaları sağlanacaktır. Proje yöne-

timi süreçlerini ve pratikliklerini uygulayan iş organizasyonları da Monte Carlo Simülasyonunun değe-

rini anlamalıdır. Monte Carlo Simülasyonunun değeri anlaşılırsa daha fazla proje yöneticisi; organizas-

yonlarındaki projelerde Monte Carlo Simülasyonunun kullanımını teşvik edecektir. Bilgisayar gücü ve 

yazılım araçları gelişmeye devam ettikçe ve yöneticiler Monte Carlo Simülasyonunun projelerine pra-

tikçe uygulanabildiğini fark ettikçe, yöntem projeler için daha popüler bir hale gelecektir. Bu sayede, 

özellikle kentsel dönüşüm projeleri gibi; risklerin, belirsizliklerin ve değişken durumların yaygın olduğu 

projelerde, süre aşımı problemlerinin çözülmesine önemli ölçüde katkı sağlanacaktır. 
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Abstract: Nowadays, technology and innovation are advancing very fast. This evolution and progress 

should be followed by continuous monitoring and new technologies. However, while making these imp-

rovements, sustainability should never be put aside and handled properly. The main research problem 

of this study is that today's cities, architectural programs and forms of management do not respond 

adequately to the development of technology and innovation. City of Antalya in Turkey with a Medi-

terranean climate was chosen to create the challenge for the problem of natural ventilation and the land 

selected for the project has been defined as a technology development area in the regulation plan. The 

project, Antalya Technology and Innovation Center, aims to achieve the rapid development of techno-

logy and innovation in cities while providing natural ventilation and energy efficiency.  The goal of the 

center is to meet citizens, artists, technologists, business and public sector organizations for creating 

new ideas, tools and technologies. This center will be also serving as community center, an awareness 

museum of technology and user experience center for people to participate and experience the process 

of innovation and technology. In this study, case study method is used as a main methodology. Başak-

şehir Living Lab Technology and Innovation Center by Istanbul Design Factory and Teknopark İstanbul 

by Tabanlioglu Architects are examined for better understanding. 

Keywords: Architectural Design, Technology and Innovation Center, Natural Ventilation, Courtyard 

Effect 

INTRODUCTION and THEORETICAL FRAMEWORK 

Technology and innovation are progressing at a very fast pace these days. Continuous monitoring and 

emerging technology should be used to track this evolution and growth. However, when making these 

improvements, the importance of sustainability should never be overlooked. According the main rese-

arch problem of this study, architectural programs and forms of management will be studied for the 

development of technology and innovation. 

Different climatic conditions bring changes in architectural solutions. These changes also vary depen-

ding on the environment. It is necessary to carry out studies and researches on the climate of the envi-

ronment before starting the design. The project proposes the design of Antalya Living Lab Technology 

and Innovation Center as continuation of existing technology development area in Antalya/Turkey, 

which has Mediterranean Climate and it gives a challenge for the problem of natural ventilation. Various 

renewable energy technologies can be used for passive air conditioning, and different design choices 

can be made. Many of the solutions are passive air-conditioning with the use of solar and wind power, 

including natural ventilation. 
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Throughout this analysis, the systems where natural ventilation, which is accomplished by the use of 

passive solar and wind energy systems, is achieved by providing the effect of courtyard, gallery or atrium 

with in structures.  

PURPOSE 

Nowadays, cities and building purposes cannot keep pace with the advancement and presenting of tech-

nology. While making these improvements, sustainability should never be put aside and handled pro-

perly. In areas such as the Mediterranean climate, which receive high annual solar and solar radiation 

for a long time, there are problems with natural ventilation. The purpose of this study is to design a 

center that can follow rapidly developing and evolving technology and work on it and to provide neces-

sary solutions according to the climate. 

SCOPE 

This paper was written in order to create a design brief as a result of the research made to design a 

technology and innovation center in context of Antalya. This study starts with a literature review and is 

supported by case studies and supported by interviews in order to ensure that the examples are unders-

tood thoroughly. Since this design brief is in the Antalya context, solutions in the local area will be 

investigated and will affect the form and functioning of the project. 

METHOD 

Deductive approach method  

The study begins by identifying research problems. These problems lead the study to the main aspects 

and research questions. The main aspects identified in this study are as follows; natural ventilation in 

Mediterranean climate by courtyard affect, and design of technology and innovation center.  

Case study method 

Case study method is adapted by Başakşehir Living Lab Technology and Innovation Center and Tekno-

park İstanbul in Istanbul/Turkey. In this study, Başakşehir Living Lab Technology and Innovation Cen-

ter was examined using case study method and it is first and only Technology and Innovation Center in 

Turkey approved by ENoLL (European Network of Living Labs). Its planning approach, values, advan-

tages and privileges are examined. Teknopark Istanbul project is another project which is examined as 

secondary case study. 

Interview method  

The method is used for better understanding and support for the study case of Başakşehir Living Lab 

Technology and Innovation Center and inspirational example of Teknopark Istanbul. Two people are 

interviewed for the case studies to understand the design concepts, functions and management systems. 

For the study case, Başakşehir Living Lab Technology and Innovation Center, Assist. Prof. Dr. Mehmet 

Emre Arslan is interviewed and for the secondary case study Project of Teknopark İstanbul, Gonca Arık 

Çalışkan (Research, Publication & Communcation / Associate) is interviewed. 
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FINDINGS 

A large part of the buildings' energy use is expended on heating, cooling, and ventilation systems that 

provide internal comfort requirements. The problem is that they consume fossil fuels like gas, coal, fuel 

oil. (Sev, 2009)  Being or designing sustainable should have never seen as complete unless we also start 

to create an awareness about sustainability, promote sustainability and educate the people about sustai-

nability. 

Regardless of the scale, making a healthy environment is a set of subsystems that meets the physical, 

social and economic needs of people at the highest level. (Ok, 2007) Natural / passive air conditioning, 

which is one of these subsystems, is also an important part of energy efficient design.  

Today's technological possibilities should be centrally located in buildings designed for sustainability, 

management and promoting, especially in technology and innovation centers. 

Case Study- Living Lab Başakşehir Technology and Innovation Center 

The aim of the study case is to explore about the idea of Living Lab and Technology and Innovation 

Center on its real place. This Center is the one and only example in Turkey. The study gave the idea of 

starting the project of Antalya Living Lab Technology and Innovation Center. The results obtained by 

examining the areas and operating systems in the project are the most important basis for the design 

guidelines of Antalya Living Lab Technology and Innovation Center. The three main zones in this Pro-

ject, room defining and their work systems, were greatly inspired. Inspired part of the room defining 

with their main zones are User Experience Center (seminar room, design experiment areas, 3D printing 

area), Incubator Center (work area, electronic laboratory, conference room, workshops and meeting ro-

oms.) and Social Space (green areas, use of top floor which serves social events). 

Başakşehir Technology and Innovation center is visited and necessary preliminary assessments are pro-

vided from Co-Founder Architect of Istanbul Design Factory, the company designed this project, Assist. 

Prof. Dr. Mehmet Emre Arslan was interviewed to reach deeper information about Başakşehir Living 

Lab Technology and Innovation center.  This building supports technology and innovation and motiva-

tes users and visitors to produce. Due to its structure and contents, it can also be said that it has the 

function of a cultural center of the future and a museum. With its nature it is a center which welcomes 

everyone. Beyond introducing new technologies to people, they support them for new inventions and 

designs and then bring them together with stakeholders to play a major role in the realization of their 

projects. 

Case Study- Teknopark İstanbul 

“TEKNOPARK, which will establish analog and human relations in the more digitalized world of the 

future, will be an important landmark for the foresight of environmental development with its high stan-

dard structuring.” (Tabanlioglu Architects, 2019) 

Teknopark project, which aims to operate in a broader perspective with common goals and created sy-

nergy in innovative production, blends indoor and outdoor spaces and brings urban life to office time 
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and space. The design, which embraces mixed-use structures in unity and emphasizes the symbolic na-

ture of the innovative approach, proposes a dynamic structure that is more interactive with shared faci-

lities and adds social life to its program. (Tabanlioglu Architects, 2019) 

With its innovative design that is functional in style, contemporary in style and sustainable in its com-

ponents, a campus, an office and living complex is aimed in an effective and direct communication, 

supporting research, creation and production in a contemporary environment that creates a strong be-

longing. (Aydın & Zoranic, 2020) 

Design Brief of Antalya Technology and Innovation Center 

The project proposes the design of Antalya Technology and Innovation Center as continuation of exis-

ting technology development area in Antalya/Turkey. The goal of the center is to meet citizens, artists, 

technologists, business and public sector organizations for creating new ideas, tools and technologies. 

Design Guidelines 

The guidelines of the project Technology and Innovation center will be prepared according to the fol-

lowings. Designing the first phase of the form of the project will be according to Mediterranean climate 

and vernacular architecture. Preparing and creating the functions of the places and zones will be mostly 

according to the knowledge from case studies.  

Implementing Mediterranean Vernacular Architecture Solutions 

Building layout: In Mediterranean climate, the efficient building layout is the one with a courtyard 

or patio. In order to minimize the surfaces which are exposed to sun, compact forms are chosen. 

Building envelope: Building skin is highly affected to the energy efficient design. That’s why external 

finishes are light and bright colors to protect envelope from absorbing the unwanted sun heat. 

Solar Protection: To protect the building skin from the sun, extension of the roof (roof overhangs) should 

be made. Smart roof will protect the roof from unwanted solar heat gain and will be closed partially by 

itself during the rainy days to not get so much rain inside of the building. Having trees on the east and 

west would solve the problem of unwanted angle of the sun.  

Courtyard with Vegetation and Water Structure: Arranging forms with courtyard providing shade 

and cool spaces on the design.in courtyards having water structures and vegetation helps for evapo-

rative cooling. They increase the air moisture by evaporation and cool it down.  

Green roof: Green roof provides cool roof by the vegetation on it. Vegetation will cool down the air 

before reaching the roof. It also provides good social area for people to spend time. 

Landscaping: Vegetation creates needed microclimate and it should be included to the design. Use of 

trees provides shade, cools down the air before reaching to building façade, barrier for the noise, reduces 

air pollution, etc. It should be highly considered for landscaping. (Fathy, 1986) 
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3.Main Sections 

The Project of Living Lab Technology and Innovation Center Project in Antalya, will have five main 

sections:  

Table 1: Main Sections of Living Lab Technology and Innovation Center 

SECTION CODE SECTION TYPE OF FLOOR SPACE 

1 User Experience Center Public 

2 Social Space Public & Semi Public 

3 Administration, Offices & Service Providers Private 

4 Game Center Semi Public & Private 

5 Incubator Center Semi Public & Private 

User experience Center: It is an environment where new technological products and services are sha-

red. It exhibits new products in the market and presents them to experience. 

Table 2. User Experience Center - Definition of Areas 

1 User Experience Center 
 

  
Design Experiment Area open area/ public 

  Recycled Modelling Area open area/ public 

  
Digital Experience Room enclosed area/ public 

  
Exhibition area semi-closed area/ public 

  
Conference Hall closed area/ public 

  
Foyer open area/ public 

  
Seminar Room enclosed area/semi public 

  
Green Design Awareness Area semi-closed area/ public 

 

Social Spaces: The social area includes public spaces or the places for socialization for the users and 

visitors of the center.  

  



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

 

107 

Table 3. Social spaces - definition of areas 

2 Social Space   

  Main Lobby open area/public 

  Secondary Lobby open area /public 

  Information Centerx2 open area /public 

  Cafe open area /public 

  Souvenir shop x2 enclosed area/public 

  Courtyards open area/public 

  Rooftop/ Social Event Area open area / public 

 

Administration, Offices & Service Providers: This area is the most private part of the center. It has its 

own entrance for the workers. 

Table 4. Administration, offices & service providers- definition of areas 

3 Administration& Offices 
  

  
Manager Office enclosed area/ private 

  
Meeting Room x3 enclosed area/ private 

  
Presentation Room semi closed/ semi public 

  Secretary semi closed/ semi public 

  
Service Providers Offices x3 enclosed area/ private 

  
Kitchenette open area/ private 

  
Wc F&M x4 enclosed area/ private 

 

Game Center: This is a design and development are for the Virtual Reality and games. It includes places 

for the designers, developers and experiencers.  
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Table 5. Game center - definiton of areas 

4 Game Center 
  

  
VR Experiment/ Gaming/ Exhibition Track enclosed area/ semi public 

  
VR Experiment &Gaming Room enclosed area/ semi public 

  
Gaming Room enclosed area/ semi public 

  
Game Development Area enclosed area/ private 

  
Game Design Area enclosed area/ private 

  
Terrace enclosed area/ private 

  
Workshop Room x2 enclosed area/ semi public 

  
Casual Study & Social Area  open area /semi public 

  
Open Terrace enclosed area/ semi public 

 

Incubator Center: It's an office, workspace, and laboratory atmosphere that provides innovative ideas 

for entrepreneurs and entrepreneurs with the appropriate hardware, software, and equipment.   

Table 6. Incubator Center - Definition of Areas 

5 Incubator Center 
  

 
workshop center Brainstorming Room x4 enclosed area/ semi public 

 
workshop center Workshop Room x4 enclosed area/ semi public 

 
workshop center Casual Study & Social Area  open area /semi public 

 
workshop center Food and Beverage Area open area /semi public 

 
workshop center Open Terrace enclosed area/ semi public 

 
workshop center Multipurpose Terrace enclosed area/semi-public 

 
quite area Coworking Area enclosed area/ semi public 

 
quite area Coworking Offices x4 enclosed area/ private 

 
quite area Work Station enclosed area/ semi public 

 
quite area Research Area x2 enclosed area/ semi public 

 
quite area Meeting Room x2 enclosed area/ semi public 

 
quite area Casual Study & Social Area  open area /semi public 
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lab area Robotics Lab enclosed area/ semi public 

 
lab area Multipurpose Lecture Room  enclosed area/ semi public 

 
lab area 3D Design, Scan and Printing Lab enclosed area/ semi public 

 
lab area Computer Lab enclosed area/ semi public 

 
lab area Green Building Design Strategies Lab enclosed area/ semi public 

 
lab area Prototyping Lab enclosed area/ semi public 

 
lab area Electronics Lab enclosed area/ semi public 

 
lab area Casual Study & Social Area  open area /semi public 

 
drone center Drone Tech. Development Lab enclosed area/ semi public 

 
drone center Drone Flying Field enclosed area/ semi public 

 

CONCLUSION 

Different disciplines’ responsibles should work in harmonious way to understand and answer the nature 

of the project, environment of the project and management of the project to satisfy all the needs. Being 

or designing sustainable should have never seen as complete unless we also start to create an awareness 

about sustainability, promote sustainability and educate the people about sustainability. To achieve these 

goals designers and investors need to understand the environment and climate of the project first. 

Different climatic conditions bring changes in architectural solutions. These changes also vary depen-

ding on the environment. It is necessary to carry out studies and researches on the climate of the envi-

ronment before starting the design. In terms of energy efficiency, the value of the courtyard and court-

yard effect generated in buildings for passive air conditioning.  

The city of Antalya in Turkey was chosen because it is in Mediterranean climate zone and it challenges 

in order to create better solutions. There are problems with natural ventilation in areas such as the Me-

diterranean climate, which has been receiving high annual solar and solar radiation for many years. In 

this study it has been researched and contributed to potential natural ventilation solutions without using 

mechanical systems in Mediterranean climate regions. 

Another main research topic of this study was that today's cities, architectural programs and forms of 

management do not adequately respond to the development of technology and innovation. Due to this 

problem, Başakşehir Living Lab Technology and Innovation Center has been examined as the most 

appropriate case study to recognize the concept of Living Laboratory and adaptation of it to the Tech-

nology and Innovation center. The study was supported by interviews to increase clarity for the case 

studies. 
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At the end of this work "Antalya Technology and Innovation Center" was created with a focus on tech-

nology and this management method was integrated into the building. With the Technology and Inno-

vation Center design, it is aimed to keep up with and contribute to the rapid development of technology 

and innovation.  

This paper is resulted as a design program which can be developed, adapted and applied for the specific 

projects in specific contexts. 
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RİZE ŞENYUVA KÖYÜNÜN TURİZM VE REKREASYON POTANSİYELİNİN 

BELİRLENMESİ 

Fatih BEKİRYAZICI1, Elif ŞATIROĞLU1, Bahriye ÇEMBERCİ1 

1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bö-

lümü, Rize / Türkiye 

Öz: Kentsel alanlarda artan nüfus, çarpık kentleşme, yoğun iş yaşamı, stres ve özellikle son zamanlarda 

pandemi gibi etkenler insanların dinlenebilecekleri kalabalıktan uzak sakin ve huzurlu alanlara olan ih-

tiyacını arttırmaktadır. Kırsal alanlar barındırdıkları doğal unsurlarla kent yaşamının olumsuzlukların-

dan insanların uzaklaşmasına olanak sağlamakta ve günümüzde sıklıkla tercih edilmektedir. Kırsal alan-

ların tercih edilme oranının artması, insan kullanımına sunulması; kırsal alanların korunması konusunu 

da zorunlu kılmıştır. Bu bağlamda son zamanlarda kırsal peyzaj planlama, kırsal alanların rekreasyon 

ve turizm potansiyelinin arttırılması, doğal hayatın ve kırsal alanların korunması gibi konular önem ka-

zanmakta ve bu konular ile ilgili yapılan çalışmalar artmaktadır. Bu çalışmada Gülez’in ormaniçi rekre-

asyon potansiyeli belirleme yöntemi kullanılarak Şenyuva Köyü rekreasyon potansiyeli belirlenmiştir. 

Rize ili Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Şenyuva Köyü son zamanlarda özellikle yaz aylarında barındır-

dığı doğal ve kültürel özellikleri nedeniyle tercih edilmektedir. Şenyuva Köyü mevcut rekreasyon po-

tansiyeli Gülez’in geliştirdiği yöntemdeki parametrelerin puanlamasıyla hesaplanarak %57 olarak bu-

lunmuştur ve rekreasyon potansiyeli orta olarak tespit edilmiştir. Orta olan rekreasyon potansiyelini ala-

nın koruma ve kullanım dengesini bozmadan ekosistemi herhangi bir şekilde tahrip etmeden, getirilecek 

öneriler ile arttırılabileceği düşünülmektedir. Köyde piknik yapılacak alanların oluşturulması, alanda 

bulunan dere kenarında insanların dinlenmeleri için noktalar oluşturulması, doğa yürüyüşü yapılabilecek 

rotaların belirlenmesi, foto safari ve biyoçeşitlilik gözlem alanları gibi etkinliklerin düzenlenmesi ile 

Şenyuva Köyü’nün rekreasyon potansiyeli arttırılabileceği önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kırsal Peyzaj, Rekreasyon Potansiyeli, Şenyuva Köyü, Rize 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Kentsel alanlardaki yoğun nüfus, insan kalabalığı, yeşil alanların azlığı, trafik yoğunluğu ve bunlara 

bağlı yoğun stres gibi çeşitli problemler nedeniyle insanların doğaya özlemi gittikçe artmaktadır. İnsan-

lar bu sorunlardan kaçmak için son yıllarda kırsal alanlara daha çok önem vermeye başlamış, rekreasyon 

amaçlı kırsal alan kullanımları gittikçe yaygınlaşan aktiviteler haline gelmiştir (Daş,2019). Özellikle son 

dönemlerde dünyayı küresel ölçekte etkileyen pandemi sebebiyle insanların kentsel alanlardan ve kala-

balık yerlerde uzakta dinlenme ve rekreasyon amaçlı zaman geçirme eğilimleri artmıştır. Tercih edilen 

kırsal alanlardan biri de barındıkları özelliklerle köy ölçeğindeki yerlerdir. Günümüzde ekoturizm un-

suru olarak tercih edilen köyler, insanların uzaklaştıkları doğa ile birlikte olmasını sağlamaktadır. 

Kırsal alanların ve faaliyetlerinin devamlılığı, kırsal kaynakların sürdürülebilirliğinin sağlanması, kırsal 

alandaki insanların ülke bütününde eşit haklara sahip olması, kentlere olan yığılmaların engellenmesi 

ve bu alanlara yakın kırsal yerleşmelerin dengeye oturtulması ihtiyacı doğmaktadır (Özdemir, 2015). 

Hem kırsal alanların korunması hem de bu alanlarda gerçekleşecek insan faaliyetlerinin düzenlenmesi 

için kırsal peyzaj planlama bir zorunluluk haline gelmektedir.  
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Kırsal alanların rekreasyon potansiyelinin değerlendirilmesi ve bu alanların kullanıcı ihtiyaçlarını kar-

şılayabilmeye uygun olarak daha nitelikli hale gelmesi açısından kırsal peyzaj planlama için önemli bir 

unsurdur. Kırsal alanların turizm ve rekreasyon potansiyelini belirlemek için birçok çalışmalar yapıl-

mıştır. Biz bu çalışmamızda Gülez’in 1990 yılında yaptığı “Ormaniçi rekreasyon potansiyeli değerlen-

dirme yöntemi” isimli yöntemi kullandık. Literatür incelendiğinde en çok kullanılan ve en tutarlı yön-

temlerden biri olarak bu metod karşımıza çıkmaktadır. Yeşil ve Beşli (2017), yaptığı çalışmada Ordu-

Boztepe’nin kent kimliğine katkısını Gülez yöntemini kullanarak ortaya koymuştur. Şimşek ve Korkut 

(2009), Tekirdağ ilinde kıyı şeridi rekreasyon çalışmasında da Gülez yöntemini kullanarak rekreasyon 

potansiyelini hesaplamıştır. Yine Akten (2003) Isparta ilindeki kent içi rekreasyon alanlarının rekreas-

yon potansiyelini belirlediği çalışmasında Gülez yöntemini kullanmıştır. Yapılan çalışmalar ışığında 

Gülez yönteminin sadece ormaniçi rekreasyon alanları için değil farklı özelliklerdeki rekreasyon alanları 

için de kullanılabileceği görülmektedir.  

AMAÇ 

Küresel ölçekte yapılan araştırmalar dünya üzerinde kentlerde yaşayan insanların kırsal alanlarda yaşa-

yan insanlardan daha fazla olduğunu göstermektedir. 2014 yılında dünya nüfusunun %54’ü kentlerde 

yaşamaktaydı, bu rakam 1950 yılında %30 iken, 2050 yılında yaklaşık %66 civarında olacağı tahmin 

edilmektedir (Bekiryazıcı,2015). 2018 verilerine göre ise dünya nüfusunun yaklaşık %55,3’ünün kentsel 

alanlarda yaşadığını görmekteyiz (UN, 2018). Bu veriler tüm dünyada yaşayan insanların yarısınından 

fazlasının kentsel alanlarda yaşadığını ve bu sayının her geçen artan bir veri olduğunu göstermektedir. 

Kentsel alanların gelişimi, kent ekosistemlerinin tahribatına neden olurken bir yandan da insanların gün-

delik yaşamın stresinden uzaklaşıp kırsal alanlara olan ihtiyacını arttırmaktadır. Bu noktada kentsel ya-

şam çevrelerine yakın, günü birlik ulaşımı kolay, fiziksel aktivite ve dinlenme imkanı yüksek kırsal 

rekreasyon alanları, insanların yaşam kalitesini arttırmak açısından çok önemli ve gereklidir. Bu çalış-

mada Rize gibi doğasıyla ön plana çıkan bir kentin, önemli turizm alanlarından biri olan Şenyuva 

Köyü’nün rekreasyon potansiyelinin belirlenmesi ve bu potansiyeli arttıracak öneriler geliştirmek amaç-

lanmıştır.   

KAPSAM 

Şenyuva köyü Rize iline 73 km, Çamlıhemşin ilçe merkezine 8 km uzaklıktadır. 801 m rakımda bulunan 

Şenyuva köyünün eski adı Çinçiva’dır1. Fırtına Vadisi Havzası üzerinde bulunan Şenyuva birçok doğal 

ve kültürel güzelliğe ev sahipliği yapmaktadır.  
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Şekil 1. Şenyuva köyü coğrafi konumu 

Rize İlinde, Doğu Karadeniz’e özgü ılıman bir iklim hüküm sürer. Bölgede her mevsim yağış izlenir. 

Sahil kesiminde kışlar ılık, yazlar sıcaktır (Yücesan,2009). 

Fırtına Vadisi, çeşitli vejetasyon tipleri ve flora zenginliğiyle diğer vadilerden belirgin bir farklılık ser-

giler. Doğu Karadeniz Bölgesi için yapılan flora çalışmalarının en kapsamlılarından biri olan Rize Flo-

rası adlı çalışmaya göre, Fırtına Vadisi'nde Rize’de dağılım gösteren bitki taksonlarının yarıdan fazlası-

nın Fırtına Vadisi’nde barındığı ve alanda orman, nemli dere, subalpin ve alpin gibi vejetasyon tipleri 

olduğu bildirilmektedir (Karacaoğlu,2007). 

Şenyuva Köyü’nün en önemli tarihsel unsuru Fırtına Deresi üzerinde bulunan ve köy ile aynı adı taşıyan 

Şenyuva Köprüsüdür. Kâgir olarak inşa edilen köprü iki mesnetli kemer köprüdür. Köprü, tek gözlü ve 

kemerlidir. Köprüde malzeme olarak moloz taş ve kesme taş kullanılmıştır. Kemer kısmında kesme taş 

malzeme kullanılırken diğer kısımlarında moloz taş kullanılmıştır. Bölgenin en eski köprülerinden olan 

köprü, 1696 yılında inşa edilmiştir. Köprünün uzunluğu 54 metre, genişliği ise 2 metredir2. 

 

Şekil 2. Şenyuva köprüsü ve fırtına deresi (Çemberci, 2021) 
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Şenyuva Köyü sahip olduğu doğal ve tarihi güzellikleri ile son zamanlarda insanların uğrak yeri olmuş-

tur. Bu durum kullanıcıların rekreasyonel faaliyetlerini karşılayacak elemanların ihtiyacını ortaya çıkar-

mıştır. Bunun sonucunda köyde insanların konaklamaları için pansiyonlar, ziyaretçiler için yöresel lez-

zetlerin sunulduğu kafeler, hediyelik eşyaların satın alınabildiği dükkanlar köyde bulunmaktadır. Aynı 

zamanda Fırtına Deresi üzerinde zipline etkinliği mevcuttur. Kullanıcıların araçlarını park edebileceği 

otopark alanı da mevcuttur. 

 

Şekil 3. Şenyuva köyündeki dükkanlar (Çemberci, 2021) 

 

Şekil 4. Şenyuva köyünde butik otel ve otopark (Çemberci, 2021) 
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Şekil 5.  Alanda bulunan çeşme, lavabo ve zipline (Çemberci, 2021) 

YÖNTEM 

Çalışma alanının rekreasyon potansiyelinin değerlendirilmesi için Gülez’in (1990) ormaniçi rekreasyon 

potansiyelinin saptanması için geliştirdiği değerlendirme yöntemi kullanılmıştır.  Bu değerlendirme 

yönteminde peyzaj değeri, iklim, ulaşılabilirlik, rekreatif kolaylık, olumsuz etkenler gibi parametreler 

ele alınarak, bu parametrelerin belirli bir puanlama sistemiyle puanlanması sonucu alanın rekreasyon 

potansiyeli hesaplanmaktadır. Bu yönteme göre; 

P + İ + U + RK + OSE = % RP 

P: Peyzaj Değeri, bir alanın rekreasyon potansiyelinin değerlendirilmesinde en önemli özelliktir. Bu 

öneminden dolayı yöntemde peyzaj değerine %35'lik bir dilim ayrılmıştır.  

İ: İklim verilerinin rekreasyon etkinlikleri üzerinde büyük bir etkisi olduğundan yöntemde iklim etkisi 

%25'lik bir yüzdelikte değerlendirilmektedir. 

U: Ulaşılabilirlik bir yerin rekreasyon potansiyelini etkileyen faktörlerden biridir. Alanın ulaşılabilir 

olması ve daha çok insanın o alana ulaşabiliyor olması rekreasyon potansiyelini arttırmaktadır. Yön-

temde ulaşılabilirlik %20’lik bir pay üzerinden değerlendirilmektedir. 
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RK: Rekreatif Kolaylıklar da rekreasyon potansiyelinin artmasına olumlu bir etki yapmaktadırlar. Pik-

nik masaları, çeşmeler, WC gibi kolaylıklar insanlar için bu alanı tercih etmede etkin rol oynamaktadır-

lar. Bu nedenle rekreatif kolaylıklar için %20’lik bir pay ayrılmıştır. 

OSE: Olumsuz Etkenler alanın tercih edilmesi açısından bir eksiklik olduğu için rekreasyon potansiye-

lini etkileyecektir. Rekreasyon potansiyeline negatif olarak etki edeceği için yöntemde eksi (-) olarak 

alınmıştır.  

RP: Rekreasyon Potansiyeli bütün yapılan değerlendirmeler sonucunda ortaya çıkan değerdir.  

Değerlendirme sonucunda çıkan değere göre alanın rekreasyon potansiyeli hesaplanmış olacaktır. Değer 

aralıkları Tablo 1‘deki gibidir.  

Tablo 1. Ormaniçi rekreasyon potansiyelinin değer aralıkları (Gülez, 1990) 

1. Ormaniçi Rekreasyon Potansiyeli Çok Düşük %30’dan az 

2. Ormaniçi Rekreasyon Potansiyeli Düşük %30-%45 

3. Ormaniçi Rekreasyon Potansiyeli Orta %46-%50 

4. Ormaniçi Rekreasyon Potansiyeli Yüksek %61-%75 

5. Ormaniçi Rekreasyon Potansiyeli Çok Yüksek %75’ten fazla 

 

BULGULAR 

Şenyuva Köyü’nün Peyzaj Değerinin Hesaplanması 

Çalışma Alanı büyüklüğü 3,6 hektar olarak belirlenmiştir. Alanın bitki örtüsü, çalı grupları ve seyrek 

ağaçlardan oluşmaktadır. Köyün ortasından geçen Fırtına Deresi’nin varlığı, alanın engebeli olmayışı 

yer yer düzlüklere sahip olması ve dere ile birlikte oluşan güzel görünüşler ile alanın puanlandırılması 

yapılmıştır. Alanda bulunan Şenyuva Köprüsü ve evlerin tarihi dokusunu koruması nedeniyle de diğer 

özellikler kategorisinde alana 4 puan verilmiştir. Puanlamalar toplandığında Peyzaj Değeri 35 puan üze-

rinden 21 puan olarak belirlenmiştir. 
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Tablo 2. Şenyuva köyü peyzaj değeri 

Peyzaj 

Değeri 

(P) 

Değeri Ögenin Özellik-

leri 

Maksimum 

Puan 

Açıklama 

2 Alanın Büyük-

lüğü 

4 10 ha.'dan büyük                                     

4 puan  

5-10 ha                                                    

3 puan  

1-5 ha                                                      

2 puan        0.5-1 ha                                                   

1 puan 

6 Bitki Örtüsü 8 Ağaçlık, çalılık, çayırlık                      

7-8 puan  

Yalnız ağaçlık ve çayırlık                    

6-7 puan 

Çalıl., çayırl., seyrek ağaç                   

5-6 puan 

Çayırlık, seyrek ağaçlık                       

4-5 puan 

Yalnız çalılık ve çayırlık                     

3-4 puan 

Çalılık, seyrek ağaçlık                         

3-4 puan  

Çayırlık, seyrek çalılık                        

2-3 puan 

Yalnız çayırlık                                     

1-3 puan 

4 Deniz, Göl, Akar-

sular 

8 Deniz kıyısı                                          

7-8 puan 

Göl kıyısı                                              

6-7 puan  
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Akarsu kıyısı                                        

4-5 puan 

Dereler                                                  

1-4 puan 

3 Yüzeysel Duman 5 Düz alan                                                  

5 puan  

Hafif dalgalı                                            

4 puan  

Az meyilli, yer yer düzlük                      

3 puan  

Az engebeli                                             

2 puan  

Orta engebeli                                           

1 puan 

2 Görsel Kalite 4 Panoramik görünümler                        

3-4 puan  

Güzel görüş ve vistalar                        

2-3 puan  

Alanın genel görsel                              

estetik değeri                                       

1-3 puan 

4 Diğer Özellikler 6 Örneğin doğal anıt, çağlayan, ma-

ğara, tarihsel ve kültürel değerler, 

yaban hayvanları, kuşlar vb.                                             

1-6 puan 

Toplam 21  

 

Şenyuva Köyü’nün İklim Değerinin Hesaplanması 

Çalışma alanının lokal olarak iklim verileri elde edilemediği için Rize ilinin iklim verilerine göre değer-

lendirilmeler yapılmıştır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre yaz ayları ortalama 

sıcaklığı 22.1 C˚, yaz ayları ortalama yağış miktarı toplamı 483.2 mm, yaz ayları ortalama güneşlenme 

süresi 5.7 saat olduğu tespit edilmiştir. Yaz aylarındaki rüzgarlılık durumu ile ilgili net bir veri elde 
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edilemediği için bir puan verilmiştir. Elde edilen verilere göre puanlama yapıldığında İklim Değeri 12 

puan olarak hesaplanmıştır. 

Tablo 3. Şenyuva köyü iklim değeri 

İklim De-

ğeri 

(İ) 

Değeri Ögenin Özellik-

leri 

Maksimum 

Puan 

Açıklama 

7 Sıcaklık 10 Yaz aylan (Hz, Tm. Ağ.) ortalaması 

°C                     16-17-18-19-20-21-

22-23-24-25                                      

34-33-32-31-30-29-28-27-26-25     

P.   1,   2,  3,   4,   5,  6,  7,   8,  9, 10 

1 Yağış 8 Yaz ayları (Hz, Tm, Ağ.) toplamları 

mm  

-50-100-150-200-250-300-350-400  

 P.  8,   7,     6,      5,    4,     3,    2,    1 

3 Güneşlenme 5 Yaz ayları bulutluluk ortalaması Bu-

lutluluk:  

0-2, 2-4, 4-6, 6-8, 8-9        

 Puan: 5     4      3     2     1 

1 Rüzgarlılık 2 Yaz aylan ortalama rüzgâr hızı    

1 m/dak'dan az                                   

2 puan     

1 -3 m/dak                                          

1 puan 

Toplam 12  
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Şenyuva Köyü’nün Ulaşılabilirlik Değerinin Hesaplanması 

Şenyuva Köyü Rize iline ortalama 70 km, Çamlıhemşin ilçesine 8 km mesafededir. Alana ulaşım ge-

nellikle özel araçlar ile veya tur araçları ile sağlanmaktadır. Bu verilere göre puanlama yapıldığında 

alanın ulaşılabilirlik kriterinden 12 puan almıştır. 

Tablo 4. Şenyuva köyü ulaşılabilirlik 

Ulaşılabi-

lirlik 

(U) 

Değeri Ögenin Özel-

likleri 

Maksimum 

Puan 

Açıklama 

3 Bulunduğu Böl-

genin Turistik 

Önemi 

4 Akdeniz, Ege, Marmara kıyı bandı                

3-4 puan                                                

Karadeniz kıyı bandı                                      

2-3 puan  

Önemli karayolu güzergâhları, turizmde 

öncelikli yöreler                                                            

1-3 puan 

3 Bulunduğu Böl-

gede En Az 100 

000 Nüfuslu 

Kent Olması 

5 20 km’yc kadar uzaklık                                  

4-5 puan  

50 km’yc kadar uzaklık                                  

3-4 puan  

100 km’yc kadar uzaklık                                

2-3 puan  

200 km’yc kadar uzaklık                                

1-2 puan 

4 Ulaşılan Zaman 

Süresi (yakın-

daki en az 5.000 

nüfuslu kentten) 

4 Yürüyerek 1 saate kadar ya da  

Taşıtla 0-1/2 saat                                               

4 puan     

Taşıtla 1/2-1 saat                                               

3 puan   

Taşıtla 1-2 saat                                                  

2 puan  

Taşıtla 2-3 saat                                                  

1 puan 
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2 Ulaşım (taksi ve 

özel oto dışında) 

4 Yürüyerek gidilebilme ya da  

her an taşıt bulabilme                                    

3-4 puan  

Belirli saatlerde taşıt bulabilme                     

1-3 puan 

0 Ulaşımda diğer 

Kolaylıklar 

3 Örneğin teleferik olması, denizden ulaşı-

labilme vb.                                                                                    

1-3 puan 

Toplam 12  

 

Şenyuva Köyü’nün Rekreatif Kolaylık Değerinin Hesaplanması 

Şenyuva’da butik otel, restoranlar, hediyelik eşya dükkanları, kafeler, zipline gibi rekreatif faaliyetlerin 

gerçekleştirilebileceği alanlar bulunmaktadır. Otopark, çeşme ve lavabo gibi imkanlar da alanda mev-

cuttur. Alanda piknik masası bulunmamaktadır. Bu kriterler doğrultusunda puanlama yapıldığında 20 

puanlık dilim üzerinden 12 olarak hesaplanmıştır. 
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Tablo 5. Şenyuva köyü rekreatif kolaylık 

Rekreatif 

Kolaylık 

(RK) 

Değeri Ögenin Özellik-

leri 

Maksi-

mum Puan 

Açıklama 

0 Piknik Tesisleri 4 Sabit piknik masa, ocak vb. (nitelikle-

rine göre)                                               

1-4 puan 

3 Su Durumu 3 İçme ve kullanma su olanakları (nite-

liklerine göre)                      1-3 puan 

2 Geceleme Tesis-

leri 

2 Sabit geceleme tesisleri                                 

2 puan  

Çadırlı ya da çadırsız kamp  

kurabilme olanakları                                   

1-2 puan 

2 WC’ler 2 Niteliklerine göre                                        

1-2 puan 

2 Otopark 2 Niteliklerine göre                                        

1-2 puan 

2 Kır Gazinosu, Sa-

tış Büfesi 

2 Niteliklerine göre                                        

1-2 puan 

0 Bekçi ve Görevli-

ler 

2 Sürekli bekçi/görevli                                     

2 puan             Hafta sonları bekçi/gö-

revli                            1 puan 

1 Diğer Kolaylıklar 3 Örneğin plaj, kabin ve duş tesisleri, ki-

ralık sandal olanakları, top vb. oyun ve 

spor alanları, tesisleri vb.                                                      

1-3 puan 

Toplam 12  
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Şenyuva Köyü’nün Olumsuz Etkenlerinin Hesaplanması 

Şenyuva Köyü’nün kent yaşamının olumsuz etkenlerinden uzakta olması, doğasının büyük ölçüde ko-

runmuş olmasından dolayı alanın olumsuz etkenlerine 0 puan verilmiştir. 

Tablo 6. Şenyuva köyü olumsuz etkenler 

Olumsuz 

Etkenler 

(OSE) 

Değeri Ögenin Özellik-

leri 

Maksimum 

Puan 

Açıklama 

0 Hava Kirliliği -3 Kirlilik derecesine göre                        -

1-(-3) puan 

0 Güvenceli Olma-

ması 

-2 Güvence durumuna göre                      -

1-(-2) puan 

0 Su Kirliliği -1 Deniz, göl ve akarsular için 

0 Bakımsızlık -1 Alanda yeterli bakımın yapılmaması 

0 Gürültü -1 Trafik, kalabalık vb. gürültüler 

0 Diğer Olumsuz 

Etkenler 

-2 Örneğin taş ve çakıl ocakları, inşaat 

ve fabrika kalıntıları vb.                                       

-1-(-2) puan 

Toplam 0  

 

Şenyuva Köyü puan toplamları Tablo 7’deki gibidir. 
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Tablo 7. Şenyuva köyü toplam değerleri 

 Maksimum Puan Değeri 

Peyzaj Değeri 35 21 

İklim Değeri 25 12 

Ulaşılabilirlik 20 12 

Rekreatif Kolaylık 20 12 

Olumsuz Etkenler -10 0 

Toplam 100 57 

 

Gülez’in değerlendirme yöntemine göre Şenyuva Köyü’nün 57 puan ile orta seviyede bir rekreasyon 

potansiyeline sahip olduğu belirlenmiştir. 

SONUÇLAR ve ÖNERİLER 

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Şenyuva Köyü büyük oranda el değmemiş doğası, Fırtına Deresi ve sahip 

olduğu tarihsel ve kültürel değerlerden ötürü tercih edilmektedir. Hava kirliliği, gürültü, su kirliliği gibi 

olumsuz etkileri bulunmaması Şenyuva Köyü’nün ekolojik değerini ve turizm potansiyelini arttırmak-

tadır. Rekreasyon potansiyeli puanlandırmasında alanın iklim, peyzaj değeri gibi özellikleri değişmeye-

cek özellikler olduğundan rekreasyon potansiyelinin arttırılması için rekreatif kolaylıklar ve ulaşılabi-

lirlik parametreleri iyileştirilebilir. Öncelikle yapılan bütün öneriler alanın ekolojik değerini ve biyoçe-

şitliliği koruma stratejisine uygun olmalıdır. Mevcutta bulunan kafeler, dükkanlar, butik oteller alanın 

rekreasyon potansiyelini olumlu olarak etkilemekle birlikte alana alternatif olarak getirilecek etkinlik ve 

mekanlarla rekreasyon potansiyelini arttıracaktır. Örneğin Rekreatif Kolaylık kısmındaki sonuçlar ince-

lendiğinde alanda piknik tesislerinin hiç olmadığı ve bu yüzden 0 puan aldığı görülmektedir. Bu derece 

doğayla iç içe bir alanda kültürümüzde önemli bir yeri olan piknik alanlarını eklemek alana rekreatif 

açıdan önemli bir yer katacaktır ancak piknik alanları bakıma ve temizlenmeye ihtiyaç duyduğundan bu 

alanlarda muhakkak ki denetim ve güvenlik unsuru da yer almalı ve halkı bilinçlendirici ve yönlendirici 

bilgi ve iletişim levhaları eklenerek, doğal dengesi bozulmadan alanın rekreatif imkanları arttırılabilir. 

Piknik alanlarının yanı sıra Fırtına Deresi kenarında insanların dinlenmeleri için seyir terasları oluştu-

rulması, doğa yürüyüşü yapılabilecek rotaların belirlenmesi, foto safari ve doğal yaşam gözlemciliği 

gibi etkinliklerin önerilmesi ile Şenyuva Köyü’nün rekreasyon potansiyeli arttırılabilir.  

Rekreasyon potansiyelinin geliştirilmesi için alana ulaşılabilirliğin arttırılabileceği görülmüştür. Bu 

doğrultuda alana ulaşan alternatif yol bağlantıları geliştirilebilir ve alana ulaşan araç sayısı ve imkanları 
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arttırılmak suretiyle alanın ulaşılabilirliğinin çeşitlendirilmesi de rekreasyon potansiyeline olumlu katkı 

sağlayacaktır. 
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KIRSAL REKREASYON PLANLAMASI KAPSAMINDA AKÇAABAT BALIKLI GÖL ve 

ÇEVRESİ’NİN TURİZM VE REKREASYONEL POTANSİYELİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Elif ŞATIROĞLU1, Fatih BEKİRYAZICI1, Ömür USTA1 

1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı  

Bölümü, Rize / Türkiye 

Öz: Yayla ve mera gibi kentsel yaşantıdan uzak kırsal alanlar, birçok canlının bir arada yaşamasına 

olanak sağlayan biyoçeşitlilik değeri yüksek doğal ekosistemlerdir. Geçmişten günümüze bu alanlar çe-

şitli sebeplerle zarar görmekte ve büyük tahribatlar ve ekolojik kayıplar yaşanmaktadır. Kaçak yapılaş-

malar her yıl giderek daha da artmakta ve doğal dokuları bozarak doğada tahribata neden olmaktadır. 

Bu tip alanlara yönelik koruma statülerine bağlı kalarak planlamalar yapılarak, bu sayede hem alanın 

ekolojik değerini sürdürmesini sağlayan hem de insan müdahalesini kısıtlayarak rekreasyon potansiye-

lini arttıran çalışmalar son zamanlarda artmaktadır. Bu kapsamda çalışma bölgesi olarak değişimin yo-

ğun ve hızlı bir şekilde görüldüğü Trabzon ili Akçaabat ilçesine bağlı Balıklı Gölü ve Yaylasının olduğu 

bölge seçilmiştir. Balıklı Göl Yaylası’nın yakın çevresinde bulunan Hıdırnebi yaylası gibi bir rekreas-

yonel ve sosyokültürel bir potansiyele sahip olabilmesi adına yayla içinde bulunan ve ziyaretçilerin ilgi 

odağı haline gelmiş göl çevresini alana uygun, gölün ekolojik dengesini bozmayacak şekilde restore 

edilmesi ve rekreasyonel alanlar yapılması planlanmaktadır. Bu bağlamda çalışma sürecinde çalışma 

alanında gerekli analizler ve araştırmalar yapılmıştır. Çalışma alanı ve çevresinde literatür yardımıyla 

bu yöre üzerinde önceden yapılmış ve zamanla değişime uğrayan konut ve yapılaşma verileri ele alın-

mıştır. Çalışma alanı ile ilgili görseller ve haritalar Google Earth üzerinden temin edilmiştir. Ayrıca 

çalışma alanını en verimli şekilde analiz edebilme ve alanın sahip olduğu rekreasyonel potansiyel değe-

rini saptayabilmek adına Gülez’in yapmış olduğu ‘Rekreasyon Potansiyeli Değerlendirme Yöntemi’ 

metodu kullanılmıştır. Yapılan bu değerlendirme sonucunda Balıklı Gölü ve Çevresinin orta düzeyde 

bir rekreasyonel potansiyeli olduğu belirlenmiştir ve alanın ekolojik değerini bozmadan bu potansiyelin 

arttırılması yönünde önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Kırsal Peyzaj, Balıklı Göl, Yayla, Ekoturizm, Rekreasyon 

GİRİŞ ve KURUMSAL ÇERÇEVE 

Meralar, önemli hayvancılık alanları ve hayvancılıkta yüksek kaliteli kaba yem, gıda kaynağı olarak 

kullanılan kırsal alanlardır. Mera alanlarında rekreasyon imkanları, mevcut koruma statülerine ve yasa-

larına uygun olarak arttırılarak insanların bu alanlardan daha verimli bir şekilde faydalanmaları sağla-

nabilir. Bu kapsamda Karadeniz bölgesindeki yaylalar ve meraların sayısı ve kapladığı alanlar fazla 

olduğu için kırsal alanların denetimi oldukça güçtür. Bu durum, yayla alanlarını tahribata karşı korumak 

yerine, yayla alanlarının çeşitli şekillerde bilinçsizce tahrip olmasına, çarpık yerleşke yapısının oluşma-

sına ve alanların doğal dokusunun bozulmasına neden olmaktadır. Günümüzde şehirlerde oluşan kaçak 

konutların yanı sıra kırsal turizmin yoğun olduğu bölgelerde (meralar ve yayla alanları gibi alanlarda) 

kaçak yapıların yaygın olarak kullanılması, doğal güzelliğin ve manzaraların yok edilmesi açısından 

göze çarpmaktadır. Bu durum yayla turizminin yapıldığı yayla alanları ve meraları olumsuz şekilde et-

kilemiştir. Ülke genelinde meydana gelen bu bozulma ve tahribatın Karadeniz yayla ve mera alanlarını 

büyük ölçüde etkilediğini tespit edilmiştir (Akar ve Gökalp, 2013). Bu kapsamda yörede son zamanlarda 
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gittikçe popülerleşen yaylalardan olan Balıklı yaylasının olduğu bölge çalışma alanı olarak belirlenmiş-

tir. 

Çalışma alanına ait veriler elde edilirken çeşitli literatürlerden yararlanılmış ve elde edilen veriler neti-

cesinde Gülez’in 1990 yılında yapmış olduğu ‘Ormaniçi Rekreasyon Alanı Değerlendirme Yön-

temi’nden yararlanılmıştır.  

AMAÇ  

Son zamanlarda kırsal alan planlaması, kırsal alanların korunması ve kullanılması açısından son derece 

önem kazanan bir kavram haline gelmiştir. Kırsal alanlardaki kaçak yapılaşmaların önlenmesi gelecekte 

yaşanacak doğal tahribatı minimize edecek önlemlerden biridir. Kırsal alanların doğal ve kültürel kay-

naklarının değerlendirilmesi ve yöre halkının ekonomik olarak fayda sağlayabileceği faaliyetlerinin art-

tırılması ancak doğru bir planlama ile mümkün olabilir. Trabzon, son yıllarda yayla turizmi ile ön plana 

çıkan illerimizden biridir. Akçaabat ilçesinde bulunan yaylalardan olan Hıdırnebi Yaylası her yıl bin-

lerce insanı ağırlamaktadır. Ancak oluşan düzensiz yerleşmelerin alanın doğal ve ekolojik yapısını tahrip 

ettiği gözlemlenmiştir. Balıklı Gölü ve Yaylası da Hıdırnebi Yaylasına 4 km uzaklıkta olan komşu yay-

lalardan biri olarak yakın gelecekte benzer duruma maruz kalmaması adına koruma ve planlama ilkele-

rine uygun olarak düzensiz yerleşimlerin önüne geçebilecek analizlerin ve rekreasyon imkanlarının art-

tırılması yönünde öneriler geliştirilmiştir.  

KAPSAM  

Balıklı Gölü Trabzon’un Akçaabat İlçesine bağlı, Balıklı Yaylası'nın her iki yanından geçen derenin 

sonunda yer almaktadır. Balıklı Gölü ve yakın çevresi yaklaşık 2ha’lık bir alana sahiptir (TAŞ, 2012).  

Trabzon şehir merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktadır ve rakımı 1500 m’dir. İsmini, gölün içeri-

sinde yer alan alabalıklardan aldığı bilinmektedir. Trabzon’un çok bilinen yaylarından Hıdırnebi Yaylası 

ve Sisirna Yaylalarına yakın mevkide bulunur (URL-1; URL-2). 

 

Şekil 1. Balıklı gölü yaylası ulaşım güzergahı 

Akçaabatın önemli turizm potansiyeline sahip olan bu alanda, dinlenme, piknik yapma, bisiklet sürme, 

doğa yürüyüşü, göl içinde kanoyla gezinti gibi çeşitli aktiviteler mevcuttur (URL-3). 
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Şekil 2. Balıklı gölü tesisi ve çevresi 

Balıklı Göl’ün mevcut durumunu çevresindeki en yakın yaylalardan Hıdırnebi ve Kuruçam yaylaları ile 

birlikte ele alınarak bu yaylalardaki düzensiz yerleşimlerin yaylalar üzerindeki olumsuz etkileri analiz 

edilmiştir. 

Akar ve Gökalp’in yapmış olduğu çalışmada, bu yaylalarda yollar ve binalar için, 1973 ve 1982 yılları 

arasında 15 dönümlük, 1982-2012 yılları ise yaklaşık 74 dönümlük olmak üzere toplamda 89 dönümlük 

alan tahrip edildiği ortaya konulmuştur. Bu analiz sonuçları yaylaların ve benzeri kırsal alanların doğal 

dengesini bozmadan, ekosistem tahribatını en aza indirecek şekilde mevcut koruma politikalarına uygun 

planlamaların önemini göstermiştir.   

                   

Şekil 3. Hıdırnebi ve balıklı gölü yaylaları çevre analizi 

Gölün çevresiyle ilgili analiz yapıldığında, gölün hemen girişinde gerek bu alanda daimî yaşayanların 

ve gerekse turistik amaçla gelenlerin yararlanabileceği bir tesis yer almaktadır. Ayrıca göl çevresinde 

ve Balıklı Yaylası üzerinde bulunan düzensiz yapılaşmalar görülmektedir (URL-4). 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

 

129 

Alanın florası incelendiğinde, 1500-2000m ve üzeri yüksek rakımlı kesimlerde geniş yapraklılar haki-

miyetindeki geniş-iğne yapraklı karışık ormanlar ve daha yukarıda da iğne yapraklıların hakimiyetindeki 

ormanlar (Sarıçam, ladin ve bazı çalı türleri) dağılış göstermektedir (URL-5). 

 

 

Balıklı Göl yaylası ve çevresi Karadeniz ikliminin etkisinde bir iklim yapısına sahiptir. Ancak arazinin 

deniz kıyısından içeride olması nedeniyle bu etki zayıflamakta ve tam olarak Karadeniz iklimi etkisi 

görülmemektedir. Sahadaki meteoroloji istasyonları verilerine göre, yıllık ortalama sıcaklık değerleri 

10ºC’nin üzerindedir. Yaz mevsiminde ise ortalama sıcaklık 20ºC’nin üstündedir. Sahanın iklimiyle il-

gili önemli bir özelliği de sisli günlerin sık görülmesidir. Hemen her mevsim sis görülen yörede, özel-

likle yaz aylarında Balıklı yaylası ve çevresindeki sis yoğunluğu şenlikleri olumsuz yönde etkilemekte-

dir (URL-6). 

 

 

 

 

Şekil 4. Balıklı gölü yaylası ve çevresi bitki 

örtüsü 

Şekil 8. Balıklı gölü ve yaylası çevresi Şekil 9. Balıklı gölü ve yaylası  

Şekil 7. Balıklı gölü yaz görünümü Şekil 6. Balıklı gölü kış görünümü 

Şekil 5. Balıklı gölü yaylası ve çevresi yürü-

yüş yolları 
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Balıklı Gölü ve Yaylası son zamanlarda popülerliğini arttıran bir kırsal rekreasyonel alanı haline gel-

meye başlamıştır. Yakın çevredeki Hıdırnebi yaylası, civar yayla yerleşimlerinin ticari, sosyal ve kültü-

rel odağı olmuştur. Yaylada 1993’ten sonra birçok önemli projeler ortaya atılmıştır. Bugün Hıdırnebi 

yaylası fonksiyonları itibariyle yayla havasından koparak gelişmiş bir köy havasına bürünmüştür. Ba-

lıklı Göl ve Yaylası, yoğun hayvancılık faaliyetlerine sahne olması yanı sıra, insanların şehrin gürültü-

sünden, stresli ortamından kurtulduğu; ferah havası, dinlendirici tabiatı, huzur dolu atmosferiyle önemli 

bir cazibe merkezi haline gelmiştir.  

Hıdırnebi yaylasının son zamanlarda turistik alan sertifikası kazanmasıyla gerek Karadeniz Bölgesi ge-

rekse ülkemizin diğer insanlarının yoğun ilgi merkezi haline gelmiştir. Hıdırnebi yaylasına gelen ziya-

retçilerin bir kısmının Balıklı Göl Yaylası rotasına da uğramak suretiyle alanın turizm ve kültürel po-

tansiyelini de arttırmaktadır (Aydınözü, 2004). 

      

 

YÖNTEM: Çalışma alanının sahip olduğu rekreasyonel değerini belirlemek için Gülez’in yapmış ol-

duğu ‘Orman içi Rekreasyon Değerlendirme Yöntemi’ kullanılmıştır. Geliştirilen yöntem, rekreasyonel 

alanların potansiyellerinin belirlenmesi için oldukça pratik bir hesaplama şekli getirmekte ve aşağıda 

gösterilen basit bir matematik formülle ifade edilmektedir (Gülez 1990). 

P + I + U + RK + OSE = % RP 

Formüle belirli ağırlıklarla giren sembollerin anlamı ve alabilecekleri maksimum puanların dağılımı ise 

şu şekildedir: 

  

Şekil 10. Hıdırnebi yaylası şenlikleri Şekil 11. Hıdırnebi yaylası  
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Tablo 1. Gülez orman içi rekreasyonel potansiyel değerleri 

Sembol  Anlamı Maksimum Puan (öğenin 

ağırlık puanı) 

P 

İ 

U 

RK 

OSE 

%RP 

Peyzaj Değeri 

İklim Değeri 

Ulaşılabilirlik 

Rekreatif Kolaylık 

Olumsuz Etkenler 

Rekreasyon Potansiyeli (%) 

35 

25 

20 

20 

0 (Minimum -10) 

100 

 

Tabloda görüldüğü üzere, toplam puan kuramsal olarak en çok 100 olacağından, formüldeki öğelerin 

alabilecekleri puanların toplamı yüzde olarak bir alanın açık hava rekreasyon potansiyelini verecektir. 

Orman içi rekreasyon potansiyelini saptamaya yönelik bu yöntemde; doğal öğeler toplam %60, kültürel 

öğeler ise toplam %40’lık bir ağırlıkla temsil edilmekledir. Yöntem hem doğal ve hem de kültürel öğe-

lere uygun ağırlıklarla temsil olanağı vermektedir. Ayrıca olumsuz etkenler de yöntemde göz önünde 

tutulmaktadır (Gülez, 1990). 

BULGULAR 

Çalışma alanı rekreasyon değerlendirme yöntemi kapsamında Balıklı Gölü ve çevresinde yapılan değer-

lendirmelerde çalışma alanının sahip olduğu peyzaj değerinin 35 puan üzerinden 23 puan olduğu belir-

lenmiştir. Çalışma alanının büyüklüğü, alan içerisinde bitki çeşitliliğinin fazla olması, alanın bir göl kıyı 

bandında bulunması ve bazı mevsimlerde hoş manzaraya sahip olması bu alanın peyzaj değerini ortaya 

koymaktadır. Diğer yandan alanın bazı kısımlarında engebeli arazi koşullarının bulunması, alan çevre-

sinde ve içerisinde kültürel katkı sağlayacak herhangi bir unsurun olmayışı bu alan üzerindeki peyzaj 

değeri potansiyelini olumsuz yönde etkilemektedir. 
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Tablo 2. Çalışma alanı peyzaj değeri 

Peyzaj 

Değeri 

(P) 

Değeri Ögenin Özellik-

leri 

Maksimum 

Puan 

Açıklama 

2 Alanın Büyüklüğü 4 10 ha.'dan büyük       4 puan  

5-10 ha        3 puan  

1-5 ha          2 puan 0.5-1 ha                                           

1 puan 

8 Bitki Örtüsü 8 Ağaçlık, çalılık, çayırlık     

7-8 puan  

Yalnız ağaçlık ve çayırlık       

6-7 puan 

Çalıl., çayırl., seyrek ağaç   

5-6 puan 

Çayırlık, seyrek ağaçlık     

4-5 puan 

Yalnız çalılık ve çayırlık    

3-4 puan 

Çalılık, seyrek ağaçlık   

3-4 puan  

Çayırlık, seyrek çalılık    

2-3 puan 

Yalnız çayırlık     

1-3 puan 

6 Deniz, Göl, Akar-

sular 

8 Deniz kıyısı       7-8 puan 

Göl kıyısı          6-7 puan  

Akarsu kıyısı     4-5 puan 

Dereler               1-4 puan 

2 Yüzeysel Duman 5 Düz alan                                          

5 puan  

Hafif dalgalı           4 puan  

Az meyilli, yer yer düzlük     3 puan  

Az engebeli                  2 puan  

Orta engebeli                1 puan 

3 Görsel Kalite 4 Panoramik görünümler 3-4 puan  
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Güzel görüş ve vistalar 2-3 puan  

Alanın genel görsel                              

estetik değeri                 1-3 puan 

2 Diğer Özellikler 6 Örneğin doğal anıt, çağlayan, ma-

ğara, tarihsel ve kültürel değerler, 

yaban hayvanları, kuşlar vb.                

1-6 puan 

Toplam 23  

 

Çalışma alanı İklim Değeri bakımından inceliğinde alanın Karadeniz İklim yapısına sahip olmasından 

dolayı yaz aylarında alandaki ortalama yağış miktarının ortalamanın üstünde bir değere ulaşması ve 

çalışma alanının yüksek rakımlı bir noktada bulunmasından dolayı yüksek rüzgâr hızının ve yoğun bu-

lutlanmaların oluşması gibi etkenler alanın iklim değerini olumsuz yönde etkilemiştir. Çalışma alanının 

yaz aylarındaki sıcaklığının ortalama düzeyde bulunması alanın iklim ve rekreatif değerini arttırmakta-

dır. Bu bağlamda çalışma alanının iklim değer puan 11 olarak saptanmıştır. 
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Tablo 3. Çalışma alanı iklim değeri 

İklim  

Değeri 

(İ) 

Değeri 
Ögenin Özellik-

leri 

Maksimum 

Puan 
Açıklama 

5 Sıcaklık 10 

Yaz aylan (Hz, Tm. Ağ.) ortalaması 

°C                     16-17-18-19-20-21-

22-23-24-25                                      

34-33-32-31-30-29-28-27-26-25     

P.   1,   2,  3,   4,   5,  6,  7,   8,  9, 10 

3 Yağış 8 

Yaz ayları (Hz, Tm, Ağ.) toplamları 

mm  

-50-100-150-200-250-300-350-400  

P.       8,   7,  6,   5,    4,     3,    2,  1 

2 Güneşlenme 5 

Yaz ayları bulutluluk ortalaması Bu-

lutluluk:  

0-2, 2-4, 4-6, 6-8, 8-9        

 Puan: 5     4      3     2     1 

1 Rüzgarlılık 2 

Yaz aylan ortalama rüzgâr hızı    

1 m/dak'dan az           2 puan     

1 -3 m/dak                  1 puan 

Toplam 11  

 

Çalışma alanının sahip olduğu konum ve yükseltisi itibari ile alana taksi, toplu taşıma aracı gibi araçlarla 

ulaşılması oldukça güçtür. Ancak civarındaki yaylaların turizm potansiyeli sayesinde yılın belli dönem-

lerinde alana taksi, toplu taşıma araçları gibi araçlarla ulaşılması mümkündür. Çalışma alanının kent 

yerleşkelerine olan yakınlığı ve özel araçlar ile alana ulaşım süresinin kısa olması alanın ulaşılabilirlik 

potansiyel değerini arttırarak 13 puanlık bir değer elde edilmiştir. 
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Tablo 4. Çalışma alanı ulaşılabilirlik 

Ulaşılabi-

lirlik 

(U) 

Değeri Ögenin Özellik-

leri 

Maksimum 

Puan 

Açıklama 

3 Bulunduğu Böl-

genin Turistik 

Önemi 

4 Akdeniz, Ege, Marmara kıyı bandı    3-4 

puan    

Karadeniz kıyı bandı   2-3 puan  

Önemli karayolu güzergâhları, turizmde 

öncelikli yöreler      1-3 puan 

4 Bulunduğu Böl-

gede En Az 100 

000 Nüfuslu 

Kent Olması 

5 20 km’yc kadar uzaklık  4-5 puan  

50 km’yc kadar uzaklık  3-4 puan  

100 km’yc kadar uzaklık 2-3 puan  

200 km’yc kadar uzaklık 1-2 puan 

4 Ulaşılan Zaman 

Süresi (yakın-

daki en az 5.000 

nüfuslu kentten) 

4 Yürüyerek 1 saate kadar ya da  

Taşıtla 0-1/2 saat            4 puan                                            

Taşıtla 1/2-1 saat                        3 puan   

Taşıtla 1-2 saat                          2 puan  

Taşıtla 2-3 saat                         1 puan 

1 Ulaşım (taksi ve 

özel oto dışında) 

4 Yürüyerek gidilebilme ya da  

her an taşıt bulabilme              3-4 puan  

Belirli saatlerde taşıt bulabilme 1-3 puan 

1 Ulaşımda diğer 

Kolaylıklar 

3 Örneğin teleferik olması, denizden ulaşı-

labilme vb.                                    1-3 puan 

Toplam 13  

 

Balıklı Göl’de hali hazırda bir tesisin bulunması ve bu tesise ait piknik masaları, WC alanlarının bulun-

ması, yaz aylarında göl içerisinde sandal ile dolaşabilme gibi etkinliklerin olması alana rekreatif kolaylık 

açısından değer sağlamaktadır. Çalışma alanında insanların konaklama ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri 

bir tesisin olmayışı, hediyelik eşya gibi insanların alışveriş yapabilecekleri satış büfelerinin olmaması, 
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insanların su ihtiyaçlarını giderebilecekleri çeşme gibi rekreatif kolaylık sağlayacak elemanların olma-

ması çalışma alanının bu kısımdan 20 puan üzerinden 7 puan almasına neden olmuştur. 

Tablo 5. Çalışma alanı rekreatif kolaylık değeri 

Rekreatif 

Kolaylık 

(RK) 

Değeri 
Ögenin Özellik-

leri 

Maksimum 

Puan 
Açıklama 

3 Piknik Tesisleri 4 
Sabit piknik masa, ocak vb. (nitelik-

lerine göre)      1-4 puan 

0 Su Durumu 3 
İçme ve kullanma su olanakları (nite-

liklerine göre)                      1-3 puan 

0 
Geceleme Tesis-

leri 
2 

Sabit geceleme tesisleri     2 puan  

Çadırlı ya da çadırsız kamp  

kurabilme olanakları            1-2 puan 

2 WC’ler 2 Niteliklerine göre                1-2 puan 

1 Otopark 2 Niteliklerine göre               1-2 puan 

0 
Kır Gazinosu, Sa-

tış Büfesi 
2 Niteliklerine göre                1-2 puan 

0 
Bekçi ve Görevli-

ler 
2 

Sürekli bekçi/görevli            2 puan             

Hafta sonları bekçi/görevli   1 puan 

1 Diğer Kolaylıklar 3 

Örneğin plaj, kabin ve duş tesisleri, 

kiralık sandal olanakları, top vb. 

oyun ve spor alanları, tesisleri vb.                                                      

1-3 puan 

Toplam 7  

 

Değerlendirme yöntemi kapsamında çalışma alanının bakımsızlığı haricinde herhangi bir olumsuzluğa 

rastlanmamıştır. Alanın sahip olduğu konum nedeniyle alan içerisinde ve çevresinde herhangi bir gü-

rültü, su, hava kirliliğinin olmayışı, göl çevresinde güvenlik sorununun olmaması, alan çevresinde in-
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şaat, taş ocağı gibi çalışma alanlarının bulunmaması çalışma alanının rekreasyonel potansiyeline her-

hangi bir olumsuz etki yapmamakla beraber sadece bakımsızlıktan dolayı bu kısımdan -1 puan verilmiş-

tir. 

Tablo 6. Çalışma alanı olumsuz etkenler 

Olumsuz 

Etkenler 

(OSE) 

Değeri 
Ögenin Özellik-

leri 

Maksimum 

Puan 
Açıklama 

0 Hava Kirliliği -3 Kirlilik derecesine göre  -1-(-3) puan 

0 
Güvenceli Olma-

ması 
-2 Güvence durumuna göre -1-(-2) puan 

0 Su Kirliliği -1 Deniz, göl ve akarsular için 

-1 Bakımsızlık -1 Alanda yeterli bakımın yapılmaması 

0 Gürültü -1 Trafik, kalabalık vb. gürültüler 

0 
Diğer Olumsuz 

Etkenler 
-2 

Örneğin taş ve çakıl ocakları, inşaat 

ve fabrika kalıntıları vb.  -1-(-2) puan 

Toplam -1  

 

Balıklı Gölü ve Çevresinde yapılan bu değerlendirme yöntemi neticesinde çalışma alanı toplam %53’lük 

bir orta düzey orman içi rekreasyon potansiyeli içermektedir.  

 Maksimum Puan Değeri 

Peyzaj Değeri 35 23 

İklim Değeri 25 11 

Ulaşılabilirlik 20 13 

Rekreatif Kolaylık 20 7 

Olumsuz Etkenler -10 -1 

Toplam 100 53 
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Orman içi rekreasyon potansiyeli çok düşük       (% 30'dan aşağı) 

Orman içi rekreasyon potansiyeli düşük        (% 30 - % 45) 

Orman içi rekreasyon potansiyeli orta        (% 46 - % 60) 

Orman içi rekreasyon potansiyeli yüksek       (% 61 - % 75) 

Orman içi rekreasyon potansiyeli çok yüksek       (75'den yukarı) 

 

SONUÇLAR ve ÖNERİLER 

 Yapılan değerlendirme sonucunda çalışma alanının rekreasyonel potansiyel değeri %53 olarak saptan-

mıştır. Alanın yoğun bitki örtüsüne sahip, ideal büyüklükte olması çalışma alanının peyzaj değerini art-

tırmış ve 35 puan üzerinden 23 puan almasını sağlamıştır. Yüksek rakımlı bir kırsal alan olmasından ve 

yöre üzerinde Karadeniz İklim yapısının hâkim olması iklim değeri üzerinde turizm odaklı olumsuz 

yönde etkilemiştir. Çalışma alanının ulaşabilirliği bakımından kent merkezine ideal yakınlıkta olması 

ve özel araç ile kolay erişim sağlanabilmesi alanın ulaşabilirliğini olumlu yönde etkilemektedir. Çalışma 

alanı içerisinde yeteri miktarda rekreasyonel etkinliklere imkan sağlayacak etkenlerin bulunmaması ça-

lışma alanının en eksik yönlerinden biridir. Çalışma alanının rekreasyon potansiyelini arttırmak adına 

yapılabilecek önerileri şu şekilde özetleyebiliriz. Öncelikle alanın iklim ve peyzaj değeri kısmındaki 

özelliklerin değişmeyeceğini varsayarak ulaşılabilirlik ve rekreatif kolaylık puanını arttırmaya yönelik 

önerilerde bulunulmuştur. Alanda en büyük eksiklik olarak göze çarpan noktalardan biri konaklama 

tesisleridir. Alanda ekolojik tahribata imkan vermeden mevcuttaki olumsuz örnekleri de göz önünde 

bulundurarak, bir veya maksimum iki tane, alana bölgesel mimari kimliğin tanınmasına destek sağlayan 

bir konaklama tesisi önerilebilir. Yine bu tesise entegre biçimde alanın doğal ve yöresel ürünlerinin 

satışıyla ekonomik değer sağlayacak büfe tarzında satış birimleri konumlandırılabilir. Ayrıca piknik te-

sislerindeki donatı sayısı ve niteliği geliştirilebilir. Devamında alanda denetleme ve koruma statüsünde 

herhangi bir görevli olmayışı da olumsuz etki yaptığından dolayı bu eksiklerin giderilmesi ile bakım ve 

kullanım süreci de olumlu yönde etkilenecektir.  
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URBAN TRANSFORMATION IN HISTORICAL TRADITIONAL URBAN FABRIC: CASE 

OF ŞÜKRAN DISTRICT, KONYA 

Süheyla BÜYÜKŞAHİN 

1Necmettin Erbakan Üni., Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Konya / Türkiye 

Abstract: The urban transformation projects planned in historical urban areas predicting radical changes 

on traditional fabric directly affect the city identity. The relationship between space and identity is a 

complex and continuous process that feeds each other and renews itself. Every change or transformation 

regarding the space causes the identity of space to be re-formed in memory, thus the relationship between 

space and identity is stratified. Although the multi-layered nature of the cities, which are affected by 

these changes and transformations on a large scale, is one of the indicators of their cultural wealth, the 

inability of the layers that make up the city to preserve their own traces and the occasional necessary 

reconstruction result in the change of urban identity. Today the urban transformation projects, which 

have been planned in many cities of our country recently and foresaw the radical change / transformation 

of the urban space, are practices that also destroy the architectural identity of that city. However, the 

areas that are in the neighborhood of the historical city center and which are valuable for a period are 

exposed to negative social and physical changes over time, especially due to user change, and it may be 

necessary to disappear. In the study, Şükran district, which is located in the neighborhood of the histo-

rical city center, which is connected to Konya Meram county, has been discussed. Demolitions and 

constructions started within the scope of the "Meram Transformation" project within the boundaries of 

Şükran District which spreads over a wide area. As a result it can be said that; having a holistic approach 

in urban transformation projects to be implemented in historical traditional urban areas, making appli-

cations that emphasize historical values, making the right decisions in order to achieve identity integrity 

in urban morphology will constitute an important part of the identity. 

Keywords: Urban Transformation, Identity, Historical Traditional Fabric, Şükran District, Konya 

INTRODUCTION 

Dynamism brought by rapid urbanization causes the deterioration of social, economic and physical ba-

lance. The important areas for the city, which was built in a suitable location and feature under the 

conditions of the period it is in, become unable to meet the needs of the new period. Areas that expe-

rience stagnation in the process are getting old and starting to decline rapidly in physical, social and 

economic dimensions. Changes in urban space, in the absence of a planned intervention, bring along 

social and environmental problems, and create threats for the future of cities. In this case, the production, 

consumption and management of urban space naturally maintains its place in our agenda as one of the 

most important agenda items. 

Cities, as a dynamic living organism, have a constantly changing and mobile structure. Urban problems 

that arise in parallel with the increase in urban populations have a dynamic structure and increases its 

diversity depending on the parameters such as place, time, space and so on. In parallel with these incre-

asing problems, actors such as city administrators, non-governmental organizations, city planners and 

architects who played an active role in shaping the city have also been in search of solutions. One of the 

products that emerged as a result of this search for solutions is "Urban Transformation". 
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Both new and old-rundown or idle spaces in cities are a constant focus of attention in the creation and 

development of living spaces for urban dwellers, city managers and designers. Various intervention 

methods used within the scope of the search for solutions to the problems of that region in the rundown 

areas of the city that have lost their function can be collected under the name of urban transformation. 

(Ayseli, 2010). It is expressed that the purpose of urban transformation is to bring back to life parts of 

the city that are important for the city but that have been collapsed, worn out, degraded or in which these 

processes are still being experienced. (Özden (2008). Urban transformation is a general concept that 

gathers different types of intervention for the renewal of the existing urban structure and the problems 

of the city structure. Urban renewal has gone through many different phases and has taken its present 

form as a result of different physical, social and economic practices. (Serdaroğlu Sağ, 2011). 

In summary, the intervention methods developed by those who direct the city, such as city managers, 

city planners, architects, etc., in order to regain the abandoned, lost function, worn-out, etc. regions of 

the cities due to various reasons such as political, political, economic, security etc. can be gathered under 

the concept of urban transformation. 

The concept of urban identity, which is directly affected by urban transformation practices, is a multi-

faceted integrity that is shaped by each city's own physical, cultural, socio-economic and historical pro-

cess, created by the life styles of its people, updates itself according to the changing city form, and 

extends from the past to the future (Kaypak, 2010). The identity of the city, which has been shaped over 

a long period of time, is under the influence of multiple factors such as the geographical content of the 

city, its historical texture, cultural level, architecture, local traditions and the life style of the citizens. 

The difference of the factors in question separates each city from each other and gives the city its unique 

identity. The city and social relations, which are in a state of constant change and development, also 

cause the urban identity to be redefined in this context (Es, 2007). Each change / transformation regar-

ding the space in cities causes the space to be reformed in terms of identity, thus the relationship between 

space and identity is stratified. Although the multi-layered nature of the cities, which are affected by 

these changes and transformations on a large scale, is one of the indicators of their cultural wealth, the 

inability of the layers that make up the city to preserve their own traces and the occasional necessary 

reconstruction result in the change of urban identity. 

In this study, within the scope of urban transformation-urban identity relationship, the preservation of 

the historical texture of Şükran district, which lost its physical and functional function in the historical 

city center of Konya province, Meram district and within the castle walls, turned into a collapsed area 

due to environmental factors, and the reconstruction of the region, as well as socio-economic and cultu-

ral Urban policies and strategies followed for holistic and sustainable urban transformation are discus-

sed. 

AIM, SCOPE and METHODOLOGY 

It is possible to say that the urban transformation projects, which have been planned in many cities of 

our country recently and envision the radical change / transformation of the urban space, are applications 

that also transform the urban identity. The large-scale interventions made in the urban space change the 

urban identity, especially by transforming the residential fabric of the city and eroding the existing and 

previous layers. The aim of this study is to bring the old and new urban textures into the field of writing 
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by revealing the characteristics of the old and new urban fabric by focusing on the transformation of an 

urban texture. In the study, Şükran district, which is located in the neighborhood of the historical city 

center, which is connected to Konya Meram district, has been discussed. Demolitions started within the 

scope of the "Transformation Meram" project in the area to the east of Sırçalı Medrese within the boun-

daries of Şükran District, which spreads over a wide area. There are examples of civil architecture built 

in the 20th century in the area. Apart from the registered examples of civil architecture, low-rise apart-

ment buildings that were not qualified were completely demolished. In the study, photographs, infor-

mation and documents in the archive of Meram Municipality and technical drawings related to the urban 

transformation project constituted the main materials. 

FINDINGS 

It was decided to intervene with a holistic approach towards the whole city in line with the goals such 

as improving the physical environment within the boundaries of Meram district, eliminating the prob-

lems caused by illegal housing, increasing the life quality of the citizens. The main reason for the region 

to be evaluated within the scope of the urban transformation project is the presence of building stock, 

which has eroded in the structural system, lost its economic life and remained insufficient to meet current 

needs. Another reason is that the area negatively affects the spatial perception in the city center due to 

its location. In this context, the "Transformation Meram" project, which started in 2014, has a size of 

8,570,000 m² (857 ha). Urban Transformation Master Plan was prepared by Meram Municipality Direc-

torate of Zoning and Urban Planning. The first stages of the urban transformation works carried out 

within the process defined in the plan were determined as Şükran District, Sahibata District and Abdü-

laziz District. Şükran District, which will be discussed in this study, is located between Alaaddin Hill 

and Furkan Dede Street within the development axis in the south of Konya city center (Figure 1). In the 

plans made after the urban transformation, the existing texture of the region was tried to be preserved. 

The construction intensity has been reduced according to the previous plan, and small squares and rec-

reation areas that can meet the needs of the region have been planned. 

 

Figure 1. Location of şükran district 

The historical city center, which is the first residential area and commercial center of the city, of which 

the Şükran district is also a part, continues to be a commercial center today. To the east of Şükran District 

is the Bedesten (Bazaar) Area, which is one of the most important centers of the historical city center. 

There are important monumental buildings and historical business places such as Kapu Mosque, Aziziye 

Mosque, Mecidiye Inn, Nakipoğlu Inn in the region known as the traditional Konya Bazaar, where trade 
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has been active for centuries and still continues. In addition, urban centers with administrative structures 

such as the Government House, known to be built at the end of the 20th century, the Ziraat Bank, which 

is one of the works of the First National Architecture Period, the General Directorate of Post and Tele-

graph Organization (PTT), are located within the boundaries of Şükran district. Its neighborhood to the 

aforementioned commercial and public center has made Şükran District important in every period. 

Due to the fact that it is a safe zone, the high income class of the people lived in this region until the 

1980s. In the 1990s, the area has turned into a building stock consisting of apartments where middle-

income people live. Thanks to the apartmentization movement in the whole city and housing production 

policies aimed at increasing population, Şükran District and its surrounding buildings changed hands; It 

has become a shelter for the foreign population coming from abroad with immigration. In the 2000s, 

immigrants who left their countries for various reasons (Iraq, Somalia, Syria) continued to come to the 

region, the buildings changed hands again due to the acceleration of consumption trend and changes in 

the need for housing, housing for immigrants and the lower income group or lower / middle income 

group started to be the investment vehicle and rental area of the income group (Toru, 2019; Erbek, 2019). 

Over time, crime rates have started to increase in the region due to the fact that the new residents of the 

neighborhood are predominantly immigrants, employment opportunities are limited and social interac-

tion in the region is weak. The area, which has become a depression area over the years, has become a 

problematic area for the other residents living in the region, the people in the neighboring neighborhoods 

and the whole city (Erbek, 2019). Therefore, after the 1990s, the social, cultural and economic qualities 

in the area have changed over time, especially in residential buildings, wear has accelerated with the 

change of users, and the physical environment has become unhealthy (Table 1) (Büyükşahin & Aydın, 

2020). 
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Table 1. The change of Şükran District and its surroundings according to aerial photographs 

and satellite images (Büyükşahin & Aydın, 2020). 

 

 

View of the neighborhood in 1955 

air photographs 

View of the neighborhood in 1975 air 

photographs 

 

 

View of the neighborhood in 2005 

air photographs 

View of the neighborhood in 2014 air 

photographs 

 

When the current function distribution is examined, it is seen that the trade-tourism-accommodation 

functions are concentrated around the area. As the location of the area, it can be stated that it is a transi-

tion zone between the central business area, social cultural areas, touristic trade and accommodation 

functions, residential areas and other working areas in the renewed transformation process. While de-

signing the urban transformation project of the neighborhood, attention has been paid to the preservation 

of the organic urban structure. The existing structure and texture traces were followed and physical 

connections were created to ensure integration with the city. Parks, courtyards and squares have been 

determined to ensure the continuity of green areas. It is aimed to highlight historical buildings with 

landscaping. Pedestrians are oriented towards the axis of Alaaddin towards the north and towards the 

axis of the covered bazaar towards the east. The facades, gauges and building materials to be used for 

the new buildings have been determined by taking the registered historical civil architecture examples 

of buildings and row houses in the traditional neighborhood texture in the project area as a reference. 

Residential, commercial uses, organic market for the urban transformation area to be a safe public living 

space day and night; Attention has been paid to bring together different functions such as the elderly 

dormitory, student house, parks accommodation facilities, museum, cultural center, etc. Care has been 

taken to ensure that pedestrian movement is as uninterrupted as possible, and underground parking lots 

are stipulated under building blocks, courtyards and squares (Table 2). 
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Table 2. Şükran District visuals before the transformation and visuals of the Transformation 

Meram Project 

  

Şükran District general view before transformation Şükran Mahallesi transformation project gene-

ral view 

   

   

   

Şükran District function proposals in the scope of the Transformation Meram Project (Meram Muni-

cipality Archive-DB Architects, 2016) 
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Şükran District facade proposals in the scope of the Transformation Meram Project (Meram Munici-

pality Archive-DB Architects, 2016) 

 

CONCLUSION 

Cities / cities that contain different socio-economic, socio-cultural layers of the society, different lifesty-

les, various beliefs, and different production activities are organisms that live in a similar way to humans. 

In the historical process, cities have been subjected to deterioration and collapse by undergoing trans-

formation and change in physical, social and economic aspects. In this process, especially the historical 

city centers, which reflect the spirit and identity of the cities, are more affected and cause problematic 

textures to form and the visibility of historical places to decrease. In historical city centers, revealing, 

preserving, and solving problems of historical and cultural wealth can be possible by fictionalizing ho-

listic urban transformation approaches that prioritize the interaction between the individual and the ur-

ban space, free from financial anxiety and rent pressure. In addition to preserving the historical and 

cultural heritage for a healthy urban space policy, it is necessary to construct a flexible structure com-

patible with the historical texture, open to innovations brought by the period. With the correct construc-

tion of the balance of reproduction and dynamism, the urban identity along with the historical and cul-

tural heritage can be preserved as the city centers maintain their vitality. 

Urban transformation projects are multi-dimensional, comprehensive, multi-purpose and systematic 

with actors, covering long-term processes and involving many professional disciplines. In this context, 

local administrators should consider urban transformation as a locomotive of local and social develop-

ment rather than as a solution to complex problems and form their policies and strategies. Urban trans-

formation, together with its spatial dimension, should be evaluated multidimensionally with the legal / 

administrative structure, planning / design dimension, environmental / ecological dimension, socio-eco-

nomic and cultural structure of the local people. Physical renewal and improvement in the urban trans-

formation process is only one dimension of the multidimensional problems and does not define the 

transformation process. Urban transformation projects in our country are mostly not approached to the 

holistic planning approach. However, it should be calculated that this approach may cause bigger prob-

lems in the whole city in the future rather than solving the problems radically. With a holistic unders-

tanding that takes into account the urban growth trends at the city / region scale, it is important to predict 

the problematic areas and intervention approaches in advance, to foresee the consequences that may be 

encountered in the whole city in the future and to take precautions against the negative consequences. 
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AKILLI KENTLERDE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİNALAR: KONYA ÖRNEĞİ3 

Nazmiye Nur ŞENYIL1, Süheyla BÜYÜKŞAHİN2 

1Konya Teknik Üni., Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mimarlık ABD, Konya / Türkiye 
2 Necmettin Erbakan Üni., Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Konya / Türkiye 

Öz: Dünya nüfusunun artışı ve kentlerin modern gelişim göstermesi kırsal kesimlerde yaşayan insanla-

rın kentlere göç etmesine neden olmuş ve kent nüfusları hızla artış göstermiştir. Bu bağlamda kentlere 

yerleşerek nüfus artışına neden olan insanlar, kent yaşamında kısa vadede kendilerine bireysel fayda 

sağlasa da, artan kalabalığa bağlı olarak kaynak ihtiyacının çoğalması ile ısınma, su, elektrik vb. yeni-

lenemez kaynakların kullanımının artmasına ve güvenlik, sağlık, eğitim, kaliteli yaşam gibi hizmetlerin 

aksamasına neden olmaktadır. Özellikle 1950’li yıllarda başlayarak günümüze kadar katlanarak devam 

eden kentlere göç etme sonucu kaynak kullanım miktarının artması dünya genelinde fark edilmeye baş-

lanmış böylelikle sürdürülebilirlik kavramı ortaya çıkan kaynak problemlerine çözüm getirmesi ama-

cıyla çalışılmaya başlanmıştır. Var olanı daha etkili kullanmak ya da negatif etkiyi pozitife çevirmek 

için kullanılan “sürdürülebilirlik” kavramı temelde var olan bir şeyin kuşaklar arası iletilerek yeni gele-

cek nesillere aktarılmasını ifade etmektedir. Geleceği güvence altına almak için kullanılan bu kavram 

20.yy’ın sonlarından bu yana teknoloji ile sürdürülebilir mekânsal alanları korumayı ve genişletmeyi 

amaçlayarak kentleşme olgusunu etkilemiş ve akıllı kent gelişimine neden olmuştur. Kentlerin yapısal 

dokusunu oluşturan binaların da akıllı kent olma sürecinde sürdürülebilirlik anlayışı ile tasarlanmaları 

günümüzde bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde sürdürülebilir bina tasarımları ve 

uygulamaları yaygın hale getirilmeye çalışılmaktadır. Bu çalışmanın amacı akıllı kent olma sürecinde 

önemli adımlar atan ve gelişimini sürdüren Konya kentindeki sürdürülebilir binaların değerlendirilme-

siyle bu sürece katkı sağlayacak öneriler geliştirilmesidir. 

Anahtar Kelimeler: Akıllı kent, Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Bina, Konya  

GİRİŞ ve KURUMSAL ÇERÇEVE 

Kent kavramı tarih boyunca insanların bir arada yaşama faaliyetleri ve sosyal ilişkileri sonucunda ortaya 

çıkmış yaşam alanlarını ifade etmekte, diğer yandan yaşam alanı olarak mekânsal elle tutulur bir alandan 

ziyade zaman içerisinde farklılık gösteren problemlerin ve gerekliliklerin meydana getirdiği süreç içe-

risindeki değişikliği ve çözüm şekillerini de içermektedir. Meydana gelen ihtiyaçlar doğrultusunda dö-

nemin şartlarına uygun çözümler getiren kentler varlığını devam ettirebilmiş, çözüm bulamayan kentler 

ise yok olmuştur. Bu bağlamda kentler, kuruldukları tarihlerden bugüne süregelmiş sosyal, kültürel ve 

ekonomik birikimleri üst üste koyarak geçirdikleri her dönem de yaşam biçiminin meydana getirdiği 

eksiklikleri ve gereklilikleri yine mevcut dönemin sahip olduğu uygulama ve yeniliklerle çözüm bulma-

ları sonucu günümüze kadar ulaşmış ve mevcudiyetlerini sürdürmekte olan yaşam şekilleri haline gel-

mişlerdir. 

                                                            
3 Bu çalışma Nazmiye Nur ŞENYIL’ın Konya Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Anabi-

lim dalında Doç Dr. Süheyla BÜYÜKŞAHİN’in danışmanlığında yapmakta olduğu “Mimarlıkta Sürdürülebilir 

Akıllı Kent Kavramı ve Konya Kentinin Gelişim Sürecinin Değerlendirilmesi” başlıklı yüksek lisans tez çalışma-

sından faydalanılarak hazırlanmıştır. 
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Kentlerde özellikle Sanayi Devrimi sonrasında meydana gelen gelişim sonucu kentlere olan göçler art-

mış ve nüfus kalabalık bir hal almaya başlamıştır. Sürekli artan kent yoğunluğu yeni problemler ortaya 

çıkarmış ve kentlerin yaşanılması güç alanlar haline dönüştürmeye başlamıştır. Bu dönüşüme bir de 

tüketim çılgınlığının getirdiği küresel kirliliğim eklenmesi sonucunda kentlerde meydana gelen prob-

lemlere, gelişen teknoloji ile çözüm bulmayı amaçlayan yenilikçi bir yaşam tarzı olan akıllı kent yakla-

şımı ortaya çıkmıştır.  

Akıllı kentler, 2000’li yıllardan sonra küresel anlamda meydana gelen problemler ve olumsuz yaşama 

şartlarına karşı oluşan farkındalık ve bilinç ile bilgi iletişim teknolojileri kullanılarak yenilikçi çözümler 

üretilmesi ve kentlerin yaşanabilir hale dönüştürülmesi için ortaya çıkmış bir yaşam şeklidir. Gelişen 

teknolojilerin kullanılması ve bu kullanıma her anlamda sürdürülebilirliğin katılması ile akıllı uygula-

malar geliştirilmekte ve kent yaşamına bu uygulamalar dahil edilerek kullanım kolaylıkları sağlanmak-

tadır. Farklı alt bileşenlerden oluşan bu kavram sayesinde kalabalık yaşam alanlarını oluşturan kent ha-

yatları, mevcut durumlarından akıllı hale geçerek kendi geleceğini kendi sağlayan bir konuma gelmek-

tedir. 

Bu alt bileşenlerden birisi olan ve var olanı daha etkili kullanmak ya da negatif etkiyi pozitife çevirmek 

için kullanılan “sürdürülebilirlik” kavramı temelde var olan bir şeyin kuşaklar arası iletilerek yeni gele-

cek nesillere aktarılmasını ifade etmektedir. Geleceği güvence altına almak için kullanılan bu kavram 

20.yy’ın sonlarından bu yana teknoloji ile sürdürülebilir mekânsal alanları korumayı ve genişletmeyi 

amaçlayarak kentleşme olgusunu etkilemiş ve akıllı kent gelişimine neden olmuştur (Gürsoy, 2019). 

Kentleşmenin meydana getirdiği karmaşık yapılaşmanın sonucunda çeşitli kullanımlar için yapılan bi-

nalar 70’li yıllardan bu yana sürekli artış göstermiştir. Kalabalık nüfusa hizmet eden ve kentin sabit 

parçalarını oluşturan binalar, o yıllarda sadece artan nüfusa kısa vadeli çözümler sunup düzeni sağlamak 

amacıyla mevcutta olan malzemeler (çimento, demir, tuğla, kerpiç vb.) ile hızlı bir şekilde tasarlanmış 

ve inşa edilmiştir. İnşa edilen bu binalar kent merkezlerinde genelde yüksek katlı fosil yakıt kullanarak 

enerji ihtiyacını karşılayan binalar olmuştur. Zaman geçtikçe bu enerji ihtiyacını karşılayacak yöntemler 

değişmiştir. Başlarda yüksek karbon salınımlı kömürler yakılıp bina bacalarından dumanı verilerek 

ısıtma işlemi gerçekleşmiştir. Bacalardan çıkan bu kara dumanlar yakın geçmiş 2000’li yıllara kadar 

gözlenmiştir. Baca dumanlarının verdiği zararı önleyebilmek için çeşitli filtreleme yöntemleri denense 

de çözüm olamamıştır. Dünyada meydana gelen bilinçlenme hareketinin devamında atmosfer kirliliğini 

önleyebilmek için kömür kullanımı yerini petrol, fuel oil vb. sıvı fosil yakıtlara bırakmıştır. Ancak bu 

sıvı yenilenemez enerji kaynaklarının da binalar için enerji amaçlı kullanılması sonucu atmosfere aynı 

kömür kullanımı gibi zarar vermiştir. Meydana gelen zararı azaltmak için yine yenilenemez enerji kay-

naklarından olan ve teknolojinin gelişip kazı sistemlerinin ilerletilmesiyle çıkarılan doğal gaz kullanıl-

maya başlanmıştır. Fakat kullanılan doğal gaz önce ki enerji kaynaklarına oranla çevreye daha dost gö-

rünse de yenilenemez kaynak olması günümüzde her devletin ortak konusu olan enerji kaynaklarının 

temiz, sürdürülebilir ve devamlı olması ilkesiyle çelişip tükenmeye başlayarak devamlılığı sağlayama-

yacağı için bina tasarımlarında enerji ihtiyacını karşılayabilmek için yeni yöntemlerin geliştirilmesi ge-

rekliliği ortaya çıkmıştır. Böylelikle binalarda kullanılan yenilenebilir enerji kaynakları ve teknoloji ile 

akıllı hale dönüştürülen sürdürülebilir bina fikri geliştirilmiştir (Erten, 2017b). 
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Sürdürülebilir binalar oluşturma vizyonu, tasarlanan binaların ve yaşam alanlarının sahip oldukları çev-

reye dost uygulamalar ile doğaya dost olmalarını sağlamaktır. Bu binalarda oluşturulan yeşil ve akıllı 

çözümler ile bağlantılı bilgi işlem teknolojilerinin uygulanması sonucu oluşturulan sistemler geleceği 

olumlu etkileyecektir (Kayapınar, 2017).  

Sürdürülebilirlik ilkelerine göre tasarlanan bu akıllı binalar sayesinde enerji etkin yapılar verimliliği 

arttırarak olumlu çevre şartlarını geliştirmektedir (Şekil 1). Örneğin sürdürülebilir özellik taşıması için 

bir kabuk olarak tasarlanan sistemler bina dışındaki hava, iklim ve ışık kalitesini ayarlayarak tasarlanan 

binanın verimli bir hale dönüşmesini sağlamaktadır (Öztopcu ve Salman, 2019). 

 

Şekil 1. Sürdürülebilir akıllı binalar için gerekli etkenler (Şenyıl, 2021) 

 

Konaklama, barınma, eğitim, ticaret, kamusal vb. amaçlar için kullanılan binaların akıllı çevre odakla-

rından biri olan sürdürülebilir binalar haline dönüştürülmesi kaynakların verimli ve akıllı kullanımını 

sağlayarak akıllı kentlere ulaşımı sağlayacaktır. Bu bağlamda binaları sürdürülebilir hale getirebilmek 

için yapılacak uygulamalardan bazıları Tablo 1’de gösterilmektedir (Aytıs ve Polatkan, 2009). 

Tablo 1. Sürdürülebilir bina uygulamaları 

Güneş Pillerinin Kullanımı: Yeşil bina tasarımlarında kullanılabilecek sürdürülebilir uygulamalar-

dan biri PV olarak da adlandırılan güneş panelleri/pilleridir. Güneş enerjisinin sürekli ve yenilenebilir 

olduğunu düşünerek tasarlamak binaların uygun açı ile güneş alabilecekleri yerlere güneş panelleri 

konumlandırılarak güneş enerjisini elektrik enerjine çevirerek kullanmak mümkündür. Fosil yakıt 

kullanımıyla üretilecek enerjilere göre güneş enerjisi ile enerji üretmek karbon salınımının olmaması, 

duman vb. atmosferi direkt kirletecek tepkime ürünleri çıkarmamaları sebebiyle tercih edilebilecek 

temiz enerji kaynaklarındandır. Güneş pilleri, binalarda teras çatılarda, eğimli çatılarda, giriş-saçak 

kısımlarında, parapet duvarlarında, sağır cephelerde, güneş kırıcılarda vb. yerleştirilecekleri alanlarda 

güneş enerjisini depolayarak elektrik enerjisine çevirmektedir. Bağımsız olarak kurulduğu alanda 

enerji üretebilmesi, bakım masraflarının yok denecek kadar az olması, diğer enerji üretim kaynakları 

arasında çok daha güvenilir olması, modüler parçalar olarak istenilen alanlara konumlandırılması ve 

görünümü itibariyle yapının estetiğini bozmadan yerleştirilebilmesi sebebiyle güneş pilleri sürdürü-

lebilir bina tasarımlarında sıkça kullanılmaktadırlar (Uzun ve Yeğin, 2017).  

Atık Su- Yağmur Suyu Kullanımı: Kullanımı konusunda en çok israf edilen kaynaklardan biri su 

kaynaklarıdır. Küresel ısınmanın meydana getirdiği ısı değişimleri ile meydana gelen buz kütlelerinin 

erimesi sonucu dünya sıcaklığı sürekli artmaktadır. Artan bu sıcaklık sonucunda iklimlerin bozulması 
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ve yağış miktarının azalması sonucu mevcut tatlı su kaynakları tükenmektedir. Tüketimin en çok ol-

duğu alanlar şüphesiz kalabalık kent sistemleridir. Özellikle kentlerde bulunan binalarda kullanıcıla-

rın bilinçsiz kullanımları sonucu su tüketim hızı gün geçtikçe artmaktadır. Bu tüketimlerin önüne 

geçebilmek için tasarlanan sürdürülebilir binalarda yenilikçi olduğu kadar verimli yöntemler kulla-

nılmaktadır. Bir yapının veya binanın tasarlanmasında su tüketiminin azaltılması ve verimliliğinin 

arttırılabilmesi için çeşitli teknoloji ve stratejiler kullanılarak tasarlanacak binalarda su kaynaklarının 

kullanımı olumlu etkilenebilmektedir. Su tüketiminin önüne geçebilmek için tasarlanan uygulamalar-

dan geri dönüşüm tankları başta gelmektedir. Binalarda ıslak mekânlarda bulunan musluk sularının 

kullanımı sonucu oluşan atık sularının bina bünyesinde depolarda toplanıp geri dönüşümü yapıldıktan 

sonra bina için gerekli olan peyzaj sulaması gibi alanlarda kullanılarak su tüketim sevileri azaltılabil-

mektedir. Su tüketiminin önüne geçmek için kullanılan bir diğer sistem ise yağmur suyu tanklarının 

oluşturulmasıdır. Bina tasarımında oluşturulacak bu tanklar sayesinde kullanılmış musluk suyuna 

oranla çok daha temiz olan yağmur suları toplanıp rafine edilerek binanın su ihtiyacı olan alanlarında 

kullanılmaktadır (Erten, 2017a).  

Yeşil Duvar ve Çatı Kullanımı: Kalabalıklaşan kent nüfusu birçok problemi beraberinde getirmiştir. 

Bu problemlerden biri olan doğal iklimlendirme adım başı yüksek binaların oluşturduğu karmaşık 

alanlarda mümkün değildir. Doğal iklimlendirmeyi sağlayabilmek ve temiz hava oluşumunu destek-

leyebilmek için kenti oluşturan binalarda tasarlanan yeşil mekânlar sürdürülebilirliğe yardımcı ol-

maktadır. Bina tasarımlarında kullanılan bu yeşil planlamalar sayesinde binalarda meydana gelecek 

ısınmaların önüne geçilmektedir. Ayrıca tasarlanan yeşil peyzaj tarafından üretilen O2 sayesinde at-

mosfer kalitesi arttırılabilmektedir. Ayrıca sürdürülebilir binalarda çatı, sağır duvar vb. alanlarda 

oluşturulacak yeşil alanlar sayesinde bina kullanıcılarının kentin kalabalığından kaçarak kullanabile-

ceği ferah mekânlar üretilebilmektedir (Anonim, 2018a).  

Doğal Malzeme Kullanımı: Yapılar inşa edilirken kullanılan malzemeler tasarımlara göre farklılık 

göstermektedir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte değişen bu malzeme kullanımı sürdürülebilirlik 

kavramının etkili olmasıyla farklı bir yön almıştır. Düşük karbon salınımlı, ısı ve havayı gözenekli 

yapıları ile geçirerek iklimlendirme sağlayan, içerisine yerleştirilen nano teknolojiler sayesinde ortam 

hakkında bilgi veren, hem sürdürülebilir hem akıllı yapı malzemelerinin kullanımı yaygınlaşmaya 

başlamıştır. Kullanılan bu yapı malzemeleri yaşam döngüleri boyunca yapının içini, yakın çevresini 

ve küresel çevreyi etkilemektedir. Çevreye verilen olumsuz etkilerin önlenebilmesi, verilen zararların 

en aza indirilmesi ve çevrenin sürdürülebilirliğinin sağlanması için geliştirilen çözümler önem kazan-

maktadır. Gerektiğinde sıfır atıkla çözünebilen yapılarıyla doğada olumsuz etkiler bırakmaması, 

enerji kullanımı değiştirerek verimi arttırması, kullanılan ortam şartlarına göre doğru seçilerek ye-

rinde iklimlendirme ve havalandırma yapabilmesi sayesinde sürdürülebilir doğal malzemeler kulla-

nılmaktadır (Kılınçarslan ve ark., 2019).  

 

Dünya geleceğinin tehlikede olması, dünya devletlerini yasal kuruluşlar kurarak dünyayı gelecekte bek-

leyen problemlere karşı çözümler üretebilmek, sürdürülebilirliği sağlanmış geliştirilen akıllı çözümler 

ile kendi ihtiyaçlarını karşılayan tasarımların yaygınlaştırılması için sertifikalandırma yöntemleri (Tablo 
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2) geliştirilmiş, inşa edilen sürdürülebilir binalar bu yöntemlere dayalı olarak derecelendirilmişlerdir 

(Erten, 2017a). 

Tablo 2. Sürdürülebilir bina sertifikalandırma yöntemleri 

BREEAM Sertifikası: Açılımı “Building Research Establishment Environmental Assessment Met-

hod” (Bina Araştırma Kuruluşu Çevresel Değerlendirme Yöntemi) olan ve sürdürülebilirlik kavramı 

üzerine devletlerin geliştirdiği ilk uygulamalardan biridir. 1990 yılında İngiltere’de oluşturulan sis-

tem, tasarlanan binaların sürdürülebilirlik derecelerini değerlendirerek uygun belgeleri veren bir ser-

tifikalandırma şeklidir. Düşük karbon salınımından, enerji kullanımına, atık dönüştürmeden, mal-

zeme kullanımına kadar pek çok farklı kategoriyi değerlendirip farklı derecelerde sertifikalar veren 

bir uygulamadır. İngiltere’de yaygın olarak bilinen bu sertifikalandırma biçiminin dünya geneline 

yayılamamasının nedeni belgelendirdiği 600.000’den fazla binanın yaklaşık 500 adetinin İngiltere 

dışında olup, kalan tüm binaların ülke içinde kalmasıdır. BREAM yıllar içinde çalışmaya devam etse 

de Dünya genelinde bilinen LEED sertifikası kadar tanınmış değildir (Url 1).  

LEED Sertifikası: LEED sertifikası açılımı “Leadership in Energy and Environmental Design” 

(Enerji ve Çevre Tasarımında Liderlik) olan ve USGBC “United States Green Building Council” 

(Amerikan Yeşil Binalar Konseyi) tarafından geliştirilmiş dünya genelinde yaygın olarak bilinen bir 

uygulamadır. Sertifika kazanmaya hak kazanmış binalar, enerjimi tüketimi bakımından tasarruflu ve 

yeşil özellikler gösterirken sürdürülebilir kaynaklar kullanarak doğaya minimum zarar veren özellik-

lerine göre derecelendirilerek gerekli LEED sertifikasını almaktadır. Sertifikanın amacı, bina ve kent 

ölçeğinde çevreye duyarlı tasarım, uygulama ve işletme standartlarını geliştirmek ve yaymaktır. Sür-

dürülebilir binalar sahip oldukları çevre dostu özelliklere göre puanlandırılarak farklı derecelerde ser-

tifikalarla adlandırılmaktadır. Bunlar:  

• LEED Sertifika (LEED Certified) 40-49 puan (en yalın sertifika),  • LEED Gümüş (LEED Silver) 

50-59 puan,  

• LEED Altın (LEED Gold) 60-79 ve  • LEED Platin (LEED Platinum) 80-110 puan (Url 2).  

ÇEDBİK: Dünya genelinde kullanılan yeşil bina derecelendirme yöntemleri gibi ülkemizde kurul-

muş aynı sistem ile çalışmalarına devam eden bir kuruluştur. WGBC (Dünya Yeşil Bina Konseyi) 

üyesi olarak kendini tanıtmış ülkemizde 25 üye ile 2007 yılında kurulmuş ÇEDBİK’in açılımı Çevre 

Dostu Yeşil Binalar Derneği’dir. Çevre dostu sürdürülebilir binalar oluşturmak, geliştirmek ve yay-

gınlaştırmak için sadece ülkemizde değil Dünya genelinde çalışmalar yapan bir kuruluştur (Şekil 

3.9.). Derneğin amacı, tasarlanacak ya da tasarlanmış yapıların yerleştirilecekleri bakı ve konum, kul-

lanılacak çevreye dost yapı malzemelerini ve uygun teknikleri belirlemek, kaliteli alanlar oluşturul-

maya çalışılarak verimi yüksek, tasarruflu ve her yönden sağlığı olumsuz etkileyecek etkilerin ortadan 

kaldırılmasını amaçlayan binaların oluşturulması için çalışmaktadır (Özdil, 2017) . 

Sürdürülebilir binalar tasarlama, derecelendirme, sertifikalandırma vb. amaçlar için yukarıda belirti-

len ülkeler ve kurulan organizasyonlar dışında dünya genelinde farklı ülkeler tarafından kurulan ve 

aynı şekilde çalışmalar yapan kuruşlarda bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; Singapur'da kurulan 
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BCA Yeşil Marka Programı, Hong Kong’ta kurulan BEAM, Japonya’da kurulan CASBEE, Güney 

Afrika Yeşil Konseyi tarafından geliştiren Green Star SA’dır (Erten, 2017b). 

 

AMAÇ KAPSAM ve YÖNTEM 

Bu çalışmanın amacı akıllı kent bileşenlerinden sürdürülebilirlik bileşenini bina ölçeğinde açıklayarak 

örneklem alan üzerinden değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda çalışma alanı olarak seçilen ve 

akıllı kent olma sürecinde olumlu gelişmeler gösteren Konya kentinde bulunan sürdürülebilir binalar, 

belirtilen sertifikalandırma yöntemlerine göre derecelendirilerek değerlendirilecek ve gelecekte tasarla-

nacak yapılar için akıllı kent olma sürecine katkı sağlayacak öneriler geliştirilecektir.  

BULGULAR 

Konya Anadolu’nun merkezinde yer alan, sahip olduğu konumu ile tarihi boyunca pek çok olaya ve 

medeniyete ev sahipliği yapmış, yerleşim alanı olarak kullanılmaya M.Ö. 2000’lerde başlanılmış bir iç 

Anadolu kentidir. Kent, tarihi boyunca başta Selçuklu Devleti olmak üzere birçok devlet tarafından aktif 

olarak kullanılmış ve kullanımın getirdiği hareketlilik sayesinde sürekli olarak gelişmiştir. Bu gelişmiş-

liğe paralel olarak her zaman bir kent merkezi olarak görülmüş ve hizmet vermiştir. 1875 yılında resmi 

olarak kurulan Konya belediyesinin kapsamlı çalışmaları sonucunda kent, 1987 yılında büyükşehir be-

lediyesi olmuştur. Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yürütülen çalışmalara teknolojinin geliş-

mesi ile hız kazanan akıllı uygulamaların dahil edilmesi, kenti daha yaşanabilir bir kent haline getir-

mekte ve akıllı kent olma sürecinde ilerletmektedir (Şenyıl, 2021). 

Türkiye’de akıllı bina tasarımları son dönemde önem kazanmaya başlamıştır. Üzerinde yapılan çalışma-

lar sonucu akıllı bina tasarımlarında yapılacak uygulamalar belirlenmekte ve çözümlemelerde kullanıl-

maktadır. Akıllı kentler ve akıllı binalar oluşturma yolunda Konya kendi adımlarını atarak çalışmalarına 

başlamıştır. Özellikle 2012 yılı itibarı ile akıllı bina tasarımı üzerine yoğunlaşılmış ve 2014 yılında 

Konya’da bulunan ilk akıllı bina özelliğine sahip Unilever Tas Konya Dondurma Fabrikası inşa edil-

miştir (Anonim, 2018c).  

Akıllı bina tasarımında önemli ölçütlerden biri, çalışmada bahsedildiği üzere akılı binaların sahip olduk-

ları sürdürülebilir uygulamaları tescil ettirilip derecelendirilerek sertifikalandırma işlemlerinin gerçek-

leştirilmesi temeline dayanan BREAM ve LEED sertifikalarıdır. BREAM sertifikasının doğduğu yer 

olan İngiltere’nin çok dışına çıkamaması sonucu ülkemizde LEED Sertifikasının önemi artmıştır. Tür-

kiye’de akıllı bina tasarımları gerçekleştirilecekleri zaman bu sertifikaya başvurmakta ve kendini kayıt 

altına almaktadır. Bu bağlamda akıllı kent olma sürecinde Konya’da akıllı bina tasarımda LEED Serti-

fikasına önem göstermiş ve günümüze kadar kent genelinde sertifikalı, sürdürülebilir özellik taşıyan 

yapılar tasarlanmıştır.  

Konya kentinde tasarlanan sürdürülebilir akıllı bina olma özelliği taşıması ile başvurmuş olduğu LEED 

Sertifikalandırılma sürecindeki değerlendirmeler sonucu sertifikalandırılmaya hak kazanmış ve çeşitli 

sertifikaları ile Türkiye’de öncü olan 8 adet binadan (Tablo 3) 3 tanesi bu çalışma kapsamında ele alı-

nacaktır. 
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Tablo 3. Konya kentinde bulunan LEED Sertifikalı Binalar (Url 3) 

 Yapı Adı  Tarih / Alan  Puanı  Sertifikası  

1  Konya Unilever Tas Don-

durma Fabrikası  

11.07.2014 49.143 m²  54/110  LEED Gümüş  

2  Konya Bilim Merkezi  18.11.2014 / 23.010 m²  66/110  LEED Altın  

3  Konya Tropikal Kelebek 

Bahçesi  

12.02.2015 / 6.899 m²  55/110  LEED Gümüş  

4  Konya Spor ve Kongre Mer-

kezi  

13.01.2015 / 25.089 m²  52/110  LEED Gümüş  

5  Unilever Vector Sıvı Üretim 

Tesisi  

09.06.2017 / 25.571 m²  60/110  LEED Altın  

6  Unilever Vector Deposu  09.06.2017 / 18.104 m²  61/110  LEED Altın  

7  Unilever Vector İdari Binası  09.06.2017 / 3.746 m²  82/110  LEED Platin 

8  Mete Dağıtım Merkezi  10.08.2018/ 323.348m²  50/110 LEED Gümüş  

 

Unilever Konya Dondurma Fabrikası- Unilever  

Konya için tasarlanan Unilever Konya Dondurma Fabrikası 2014 yılında inşa edilmiştir. Fabrika 

Konya’nın Karatay ilçesinde bulunan 2.Organize Sanayi Bölgesine toplam 300.000 m² arsa üzerine 

49.125 m² kapalı alana sahip olacak şekilde kurulmuştur. Kent merkezinden 20 km uzaklıkta bulunan 

fabrika Konya Havaalanı yakınlarında bulunmaktadır (Url 4). Unilever markasının dünya genelinde ta-

sarlamış olduğu diğer fabrikalar gibi bu fabrika da kategorisinde öncü olabilecek ve sürdürülebilir bina 

olarak adlandırılacak şekilde tasarlanmıştır. Modüler olarak planlanan fabrikada organizasyon düzeni-

nin sağlanmış olması tasarımı öne çıkarmaktadır. Fabrika tasarlanma sürecinde mevcut özellikleri ile 

sürdürülebilir yeşil bina oluşturma amacıyla tasarlanmıştır (Anonim, 2018c). 

İnşasına başlamadan önce sürdürülebilir özelliklerinin sertifikalandırılması amaçlanmış ve uluslararası 

tanınmış LEED Sertifikasına başvurulmuştur. Başvuru sonucu tamamlanan binada sertifikalandırma iş-

lemi için gerekli puanlamalar yapılmış ve bina derecelendirilmiştir. Tasarlanan binalar LEED Sertifikası 

kazanabilmek için 7 farklı kategoride değerlendirilerek puanlama işlemleri yapılmakta ve gerekli puan-
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ları alabilirlerse seviyelerine göre 4 farklı sertifika ile derecelendirilmektedir. Unilever Dondurma Fab-

rikası LEED Sertifika sistemine göre yukarıda tabloda bulunan 7 farklı kategoriden 110 puan üzerinden 

toplam 54 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış ve LEED Gümüş ile sertifikalandırılmıştır (Tablo 

4) (Url 5). 

Tablo 4. Unilever Konya dondurma fabrikası 

  

Unilever Konya Dondurma Fabrikası Konumu 

(Şenyıl, 2021) 

Unilever Tas Konya Dondurma Fabrikası (Url 

6) 

  

Unilever Tas Konya Dondurma Fabrikası Planları 

(Url 7) 

Unilever Dondurma Fabrikası sertifikalan-

dırma puanları (Url 5) 

 

Konya Bilim Merkezi- TÜBİTAK  

Konya Bilim Merkezi 2014 yılında Konya’nın Selçuklu ilçesinde Konya Büyükşehir Belediyesi tarafın-

dan inşa edilmiştir. Türkiye’de bulunan bilim merkezleri arasında sahip olduğu LEED Sertifikası ile bir 

ilktir. Konya kent sınırlarının girişinde Havalimanına yakın konumlandırılan bina kente gelen yolcuları 

karşılayarak kentin gelişimlere açık bir kent olduğunu göstermektedir. Bilim Merkezi yaklaşık 100 bin 

m²’lik arazi üzerinde 26,248 m² kapalı alanda bulunan sergiler, laboratuvarlar, gözlem evleri, konferans 

salonları, kütüphane vb. mekânlar dışında ve 47.000 m² yeşil alanda yer alan seyir kuleleri ile geniş 

yerleşkeye sahip bir bilim merkezi özelliğini taşımaktadır (Anonim, 2018c). 

Bilim Merkezi tasarlandığı süreç boyunca sürdürülebilir özelliklerin kullanıldığı yeşil bir bina olmak 

amacıyla kendisini şekillendirmiştir. İnşa edilme süreci ile LEED Sertifikasına başvuran merkez sertifi-

kalandırılmak için değerlendirilmiştir. Konya Bilim Merkezi derecelendirme sonucu 110 puan üzerin-

den almış olduğu 66 puan (Tablo 5) ile Türkiye’de ve Konya’da bir bilim merkezi olarak LEED Gold 

Sertifikasını kazanmaya hak kazanmış ilk bilim merkezi olarak karşımıza çıkmakta ve ülke geneline 

örnek oluşturmaktadır (Url 8). 
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Tablo 5. Konya bilim merkezi 

  

Konya Bilim Merkezi Konumu (Şenyıl, 2021) Konya Bilim Merkezi görünüm (Şenyıl, 2021) 

  

Konya Bilim Merkezi planı (Erdoğan, 2015) Konya Bilim Merkezi sertifikalandırma puanları 

(Url 9) 

 

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi- Butterfly House Consultancy  

Türkiye’de yapay olarak oluşturulmuş ilk kelebek bahçesi özelliği bulunan Konya Tropikal Kelebek 

Bahçesi Konya’nın Selçuklu ilçesinde konumlandırılmış, sahip olduğu kelebek çeşidi ve kapalı uçma 

alanı miktarı bakımından Avrupa’da da bir ilk olma özelliği taşımaktadır. Ayrıca Türkiye’de bir müze 

olarak LEED Sertifikasına sahip ilk yapıdır (Anonim, 2018c). 

Bina dış kabukta kelebek kanat formlarının kullanıldığı üç ana yapıdan meydana gelmektedir. Dış cep-

hede kullanılan kompozit elemanlar ve asma germe sistemleri ile amorf kelebek formu elde edilmiştir. 

Yapıyı oluşturan mekânlar arasında 2.100 m² kelebek bahçesi, 550 m² böcek müzesi ve farklı amaçlarla 

kullanılan lobisi dahil 800 m² alanı ile açık ve kapalı alanların bir arada bulunduğu bir yerleşkeye sa-

hiptir (Yanar, 2017). 

Müzede yer alan kelebek ve böcek türlerinin kendi habitatları dışında olumsuz etkilenmeden yaşamlarını 

sürdürebilmeleri için özel tasarımlar yapıya entegre edilmiştir. Gelen ziyaretçilerin bu tasarımlar ile 

farklı kelebek ve böcek türlerini yaşam alanlarında gözlemlenmesi sağlanmaktadır. Tropikal Kelebek 

Bahçesi’nin 2015 yılının mart ayında LEED Sertifikası almış olması sürdürülebilir bir tasarım olduğunu 

göstermektedir. Sertifika kategorilerinde elde ettiği puanlar şu şekilde olmuştur. LEED Sertifikalandır-

ması sonucu değerlendirildiği alt kategorilerde 110 puan üzerinden 55 puan (Tablo 6) kazanan yapı 

LEED Gümüş sertifikası ile sertifikalandırılmış ve Türkiye’de bu sertifikaya sahip ilk müze olma özel-

liği ile aynı kategorideki yapılara öncü olmuştur (Url 10). 
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Tablo 6. Konya tropikal kelebek bahçesi 

  

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi Konumu (Şen-

yıl, 2021) 

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi (Şenyıl, 2021) 

  

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi Planı (Url 11) Tropikal Kelebek Bahçesi sertifika puanları (Url 

10) 

 

SONUÇ 

Bir kenti oluşturan dinamik kısım yani kent kullanıcıları ve kent yaşama çevresi dışında, önemli bir alan 

kaplayan parça kentte bulunan sabit yapılar olan binalardır. Kent kullanıcılarının barınma, eğitim, sosyal 

aktivite ve diğer faaliyetlerini geçirdikleri bu yaşam alanlarının planlı tasarlanmalıdır. Bu bağlamda 

akıllı kentler oluşturabilmek için akıllı binaların tasarlanması gerekmektedir. Sürdürülebilir bina tasa-

rımları geleceğin korunma altına alınmasında akıllı kentlere yardımcı olacak uygulamaların başında gel-

mektedir. Sürdürülebilirlik ilkesi ile tasarlanan akıllı yeşil binalarda geliştirilen uygulamalar sayesinde 

tüketim miktarı en aza indirilmeye çalışılmaktadır. Binalarda kullanılan akıllı uygulamalar sayesinde 

kaynak tüketim miktarı azaltılmakta ve çevreye verilecek zararlar minimuma indirilmektedir. Küresel 

kentleşme sonucu ortak bir paydada buluşularak geleceğin akıllı kentlerini inşa etme yolunda bu akıllı 

binaların öneminin anlaşılması ile günümüzde bu yapılar daha da önem kazanmaya başlamıştır. 

Sürdürülebilirlik ilkesi ile tasarlanmış bu binalarda kullanılan malzemenin büyük önemi vardır. Doğaya 

dost, düşük karbon salınımlı kolay çözünebilen malzeme kullanımı binaları zararsız hale getiren adım-

ların başında gelmektedir. Karbon miktarının tehlikeli boyutlara ulaştığı dünya atmosferinde bu adım 

büyük değer taşımaktadır. Binaları zarar veren kent birimleri olmaktan kurtaracak bir diğer adım enerji 

kullanımı olacaktır. Yenilenemez kaynaklar yerine doğadan elde edilen yenilenebilir kaynaklardan 

enerji kullanan binalar kendi bünyesinde geliştireceği çözümler ile kentler açısından enerji tasarrufu 

sağlayarak büyük önem kazanmaktadır. Sağır cephelere yerleştirilecek güneş panelleri, yağmur ve atık 

suların geri dönüşümü, iklimlendirme elemanlarının doğru kullanılması vb. kullanımlar ile tasarruf ve 

enerji verimliliği sağlanmaktadır. 

Ülkemizde sürdürülebilir bina tasarımları ve uygulamaları yaygın hale getirilmeye çalışılmaktadır. 

Özellikle kalabalık ve gelişmiş kentlerde bu anlayış ile tasarımlar yapılmaktadır. Akıllı kent olma süre-

cinde kendini geliştirmeye çalışan Konya da sürdürülebilir bina tasarımlarına önem vererek akıllı kent 
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olma sürecinde önemli yol kat etmiştir ve gelecekte de sürdürülebilir binaların sayısının arttırılması için 

çalışmalar devam etmektedir. 
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GÜNCEL TÜRKİYE MİMARLIĞINDA YER SÖYLEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: 

TROYA VE KAPADOKYA MÜZESİ, ZONGULDAK MAĞARALARI ZİYARETÇİ 

MERKEZİ 

Merve OSAL1, Işıl UÇMAN ALTINIŞIK2 

1Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Denizli / Türkiye 

2Pamukkale Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Denizli / Türkiye 

Öz: Bu bildiri, Çağdaş Türkiye Mimarlığı bağlamında 2000’lerden sonra gündeme gelen ve “yer söy-

lemi” ile bağlantılı güncel pratikler çerçevesinde ele alınmıştır. Bu kapsamda Yalın Mimarlık’ın Troya 

ve Kapadokya Müzesi ile Zonguldak Mağaraları Ziyaretçi Merkezi projeleri, sundukları hem tasarım 

hem uygulama hem de söylem boyutlarıyla makalenin ilgi konusunu oluştururlar. Söz konusu projeler 

içinde oluştukları tasarım kararlarından, çizim ve ifade tekniklerine; sahip oldukları sözcük dağarcığın-

dan malzeme tercihine ve uygulama sürecine değin mimarlıkta maddilik, temsiliyet ve aidiyet sorununa 

temellenen bir yaklaşım sergilerler. Bu tespitten hareketle, Yalın Mimarlık’ın söz konusu söylem ve 

pratiğini şekillendiren fiziksel ve kültürel parametrelerin neler olduğu, söylem üretiminin biçim diline 

nasıl yansıdığı, bu dilin birikmesiyle oluşan imge repertuvarının, aidiyet fikrini nasıl bir düşünce dizgesi 

ile inşa ettiği, mimarlıkta madde ve duyu etkileşimi üzerine kurulu maddesellik ve metafizik kavramla-

rının “yer söylemi”ni nasıl şekillendirdiği sorularına cevap aranmaktadır. Burada Yalın Mimarlık’ın ye-

rin fiziksel parametrelerine tutunduğu, coğrafya ve onun varolan verisi ile ilişkilenen, malzeme ve to-

poğrafyayı sıkı sıkıya işleyen, neredeyse doğa ile yapı arasında bir arabuluculuk hali üzerine geliştirdiği 

bir aidiyet anlayışı olduğu savlanmaktadır. Belirtilen kapsam ve çerçevede, anlam ve kavram üretimini 

belli bir eleştirel mesafe ile görüntülemek ve değerlendirmek üzere yakın okuma yöntemiyle gerçekleş-

tirilecek olan yapı çözümlemesi ve söylem analizinin kuramsal güzergahını Antoine Picon’un “mimar-

lığın maddiliği” ve Juhani Pallasmaa’nın “duyular mimarlığı” kavramları oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Mimarlıkta Maddesellik ve Metafizik, Yer Söylemi, Troya Müzesi, Kapadokya 

Bölge Müzesi, Zonguldak Mağaraları Ziyaretçi Merkezi 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Mimarlık disiplininde 1990’lar sonrasında gerçekleşen sayısal devrim, insanın varoluşundan beri süre-

gelen maddeyle olan mücadelesinde epistemolojik anlamda bir krize yol açmıştır (Nouvel, Bauldrillard. 

2011: 84). Sayısallaşma ile gelen maddenin tüm kombinasyonlarını görüntüleme, en uçucu halini bile 

algoritmalar ile sabitleme ve maddeyi bir görüntüler dizini olarak kurgulama yetisi, mimarlık bilgisinin 

yeniden üretiminde kökten bir değişime yol açmış ve bununla bağlantılı yeni temsiliyet biçimleri ortaya 

çıkmıştır (Tanyeli, 2011: 223).  Sanallık tartışmaları içerisinde, insanın maddeyle sürdürdüğü bağlantı-

ları yöneten maddilik (materiality) (1) anlayışı yeniden inşa edilmiştir. Sanal mecra üretimi ile insanın 

doğaya bakışı, doğayla kurduğu ilişki ve bununla paralel olarak da mekân algısı değişmiştir. Doğa-be-

den-mekân deneyiminin farklılaşması, mimarlık disiplininde maddilik ve aidiyet bağlantılı tartışmalar 

odağında bazı söylemleri öne çıkarmıştır. “Yer söylemi” de bunlardan birisidir. 

İhsan Bilgin’e göre söz konusu meseleler çerçevesinde oluşan kavramsal boşluklar duyular dünyasına 

açılma kapasiteleriyle, varlık felsefesi ve fenomenoloji tarafından doldurulmuştur. Kendi ifadesiyle 

açıklamak gerekirse: “Aklın ve köşeli mantığın olduğu kadar imgenin ve enformasyonun egemenliğine 
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karşı da duyuların ve duyguların, soyutlayıp sınıflandırmanın karşısında da deneyimin statüsü yükseldi.” 

(Bilgin, 2015: 12) Sayısal devrimden doğan görüntünün ve görmenin egemenliği karşısında duyuların, 

deneyimin ve önceden varolanın (preexist) araçsallaştırılmasıyla yeni bir yer ve anlam kurgusu arayı-

şında olan bir mimari anlayış ortaya çıkmıştır. Söz konusu yaklaşım, burada bahsedilen ve birbiriyle 

ilişkilenen maddilik, temsiliyet ve aidiyet sorunu meseleleri ile “yer söylemi” üzerinden ortak bir tar-

tışma düzlemi oluşturur. 

Bu tespitlerden hareketle bu bildiri, Çağdaş Türkiye Mimarlığında 2000’ler sonrası dönemde gündeme 

gelen ve “yer söylemi” ile bağlantılı, güncel pratikler çerçevesinde ele alınmıştır. Bu kapsamda Yalın 

Mimarlık’ın (2) Troya ve Kapadokya Müzesi, Zonguldak Mağaraları Ziyaretçi Merkezi projeleri, sun-

dukları hem tasarım hem uygulama hem de söylem boyutlarıyla makalenin ilgi konusunu oluştururlar. 

Söz konusu projeler içinde oluştukları tasarım kararlarından, çizim ve ifade tekniklerine; sahip oldukları 

sözcük dağarcığından malzeme tercihine ve uygulama sürecine değin mimarlıkta maddilik, temsiliyet 

ve aidiyet sorununa temellenen bir yaklaşım sergilerler. 

Belirtilen kapsam ve çerçevede, anlam ve kavram üretimini belli bir eleştirel mesafe ile görüntülemek 

ve değerlendirmek üzere yakın okuma yöntemiyle gerçekleştirilecek olan yapı çözümlemesi ve söylem 

analizinin kuramsal güzergahını Antoine Picon’un “mimarlığın maddiliği” ve Juhani Pallasmaa’nın “du-

yular mimarlığı” kavramları oluşturmaktadır. 

AMAÇ 

Bu bildirinin amacı Çağdaş Türkiye Mimarlığında 2000’ler sonrası dönemde gündeme gelen ve “yer 

söylemi” ile bağlantılanan güncel pratikler üzerine bir örnek inceleme yapmaktır. Bu çerçevede, uygu-

laması 2018 yılında tamamlanmış Troya Müzesi ve uygulamaları devam eden Kapadokya Müzesi ve 

Zonguldak Mağaraları Ziyaretçi Merkezi projelerinin tasarım kararları, çizim ve ifade teknikleri, mal-

zeme tercihi ve uygulama süreçlerinin belli bir eleştirel mesafelenme ile görüntülenmesi ve değerlendi-

rilmesi hedeflenmektedir. 

KAPSAM 

Bu çalışma, Çağdaş Türkiye Mimarlığı bağlamında 2000’ler sonrasındaki güncel pratikleri baz alır. Bu-

radan hareketle çalışmanın kapsamını, kültür yapıları kategorisinde belirlenen Yalın Mimarlık’ın Troya 

ve Kapadokya Müzesi, Zonguldak Mağaraları Ziyaretçi Merkezi projeleri oluşturur. 

YÖNTEM 

Çalışmanın yöntemini makale kapsamını oluşturan üç projeye ilişkin olarak yapılan anlam ve kavram 

üretiminin söylem analiziyle yakın okuma yapılarak ele alınması oluşturur. Bu okumanın kaynaklarını, 

Yalın Mimarlık tarafından yayınlanan proje raporları, ofisin kurucu ortaklarından mimar Ömer Selçuk 

Baz’ın internet ortamında yayınlanan röportaj ve söyleşileri oluşturmaktadır. Bu kaynaklar doğrultu-

sunda yöntemin diyagramatik dilini, söz konusu projelerin ortak kavram setinin görüntülendiği, projeler 

ve söylemler bazlı şema oluşturur.  
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BULGULAR 

Troya Müzesi projesi uluslararası bir yarışma ile elde edilmiştir. Yalın Mimarlık, yarışmada birincilik 

ödülü kazanmış ve uygulamayı da üstlenip yürütmüştür. Müzenin yapımı 2018 yılında tamamlanmış ve 

ziyarete açılmıştır. Yapının biçim dili oldukça basit bir kurguya sahip: bir yarık, rampa, yer altı ve yer 

üstü. Bu imgelem üzerinden deneyim kurgusu şöyle yapılmış: Ziyaretçi, arkeolojik alan ve kırsal alan 

kesişiminde kendini karşılayan bir yarıktan yer altına iner (Resim 1), yeraltı program örgüsüne dahil 

olur (Resim 2), daha sonra kesintisiz bir sirkülasyon rampası ile yer üstüne, müze katlarını çıkmaya 

başlar (Resim 3). Selçuk Baz’ın4 ifadesi ile söylenecek olursa ziyaretçi müzeyi dolaşırken bazen kısmen 

bazen ise tamamen fiziki bağlamdan kopar, tekrar bağlanır, çeşitli bakış noktalarında coğrafya ile irti-

batta kalır (Resim 4). Bu biçimsel birlikteliğin kendiliğinden ve sürükleyici hali, yapının ziyaretçi üze-

rindeki duyusal etkisini kuvvetlendiren bir deneyim kurgusudur. 

           

Resim 1. Troya Müzesi giriş rampası                            Resim 2. Troya Müzesi yeraltı kotu  

                      

Resim 3. Troya Müzesi sirkülasyon bandı                    Resim 4. Troya Müzesi cephe açıklıkları            

Söz konusu kurgu Yalın Mimarlık tarafından yayınlanan proje raporunda şöyle ifade edilmiştir: “…Ta-

sarım, verili çevredeki fiziki bağlamın ötesinde bir durumla yüzleşmek zorunda. Bu durum tarihte bir 

dönem var olmuş bir uygarlığa günümüzden bakarak yapının ötesinde bir his oluşturmak olmalı.”5 Ya-

pıötesi olma durumu, maddilik rejiminde maddeye anlam ve anlatı yükleyen metafiziğin parametrelerini 

kullanmakla ilgilidir. Picon bu ilişkiden şöyle bahseder: “Mimarlık bazen maddeyi düzenlemeye çalışa-

                                                            
4 https://www.youtube.com/watch?v=bRW2h_WN3rE&t=1640s 
5 https://www.arkitera.com/proje/1-odul-troya-muzesi-serbest-katilimli-tek-asamali-ulusal-mimari-proje-yaris-

masi/                                

https://www.youtube.com/watch?v=bRW2h_WN3rE&t=1640s
https://www.arkitera.com/proje/1-odul-troya-muzesi-serbest-katilimli-tek-asamali-ulusal-mimari-proje-yarismasi/
https://www.arkitera.com/proje/1-odul-troya-muzesi-serbest-katilimli-tek-asamali-ulusal-mimari-proje-yarismasi/
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rak ve maddenin inatçılığıyla mücadele ederek, bazen de maddeye anlatım yükleyerek bu ilişkiyi keşfet-

meye çalışır. İzlenen bu çifte yol maddenin insanı nasıl etkilediği, insanın hareketlerini nasıl etkilediği 

ve düşüncelerini biçimlendirmeye nasıl katkıda bulunduğu sorusundan ayrılamaz.” (Picon, 2019: 64) 

“Yapıötesilik” kavramını açmak için raporun devamındaki anlatıya bakmak yerinde olacaktır: “Ziyaret-

çiler yapıya 12 m genişliğinde bir rampadan aşağıya inerek girerler. İnerken ufuktaki yapıya doğru 

yaklaşırlar, peyzaj ve yeryüzü yavaşça kaybolur, geriye gökyüzü ve yapı kalır.” Burada madde(topoğ-

rafya) rampa ile düzenlenmiştir. Söylem üretiminde ise rampa bir biçim aracı olmanın ötesinde, bir an-

latım yüklenerek ziyaretçiyi yaşadığı dönemden binlerce yıl öncesine, Troya Kenti’ne götüren tarihle-

rarası bir sızıntı olarak tariflenir.  

Selçuk Baz, Troya Müzesi’nin tasarım hedefini şöyle ifade ediyor: “Anonim bir geometri ile son derece 

pastoral, ekili biçili alanların hüküm sürdüğü bir coğrafyada, coğrafyanın içerisinden yükselen arkaik 

bir nesne tasarlamaktı.”6 (Resim 5). Müze yapısının, coğrafyanın neresinden bakarsanız bakın aynı bi-

çimde görünen kübik geometrisi bir anonimlik ve zamansızlık ile bir coğrafya imi gibi davranırken, 

diğer taraftan bu anonim geometriyi toprağın içerisine bir yarık açarak yerleştirmek, bu coğrafya imine 

yine coğrafya üzerinden bir kimlik atayarak onun başka bir yerde varolmasını engeller. Troya Müzesi, 

Troya Antik Kenti ve Tevfikiye Köyü’nün kesişimindeki o pastoral coğrafyaya ait hale gelir. 

³  

 

Resim 5. Troya Müzesi ve Çevresi Hava Fotoğrafı 

Zonguldak Mağaraları Ziyaretçi Merkezi, Gökgöl Mağarası’nın deneyimlenmesi ve Zonguldak coğraf-

yasındaki diğer mağaralar için bir anlatı oluşturması ve yönlendirme yapması amacıyla bir ziyaretçi 

durak noktası olarak tasarlanmış, 2019 yılında uygulaması başlamıştır. Yapı verili bir peyzaj içerisindeki 

boşluğu takip ederek toprağın içerisine yerleştirilmiş, Troya Müzesi’ne benzer bir yaklaşım ile ziyaret-

çiyi bir yarık ve rampa ile yer altına indiren, serbest bir planlama ve sirkülasyon ile sergi anlatısı içeri-

sinde dolaştıran biçimsel bir kurguya sahip (Resim 6). Yer altında sürekli bir sirkülasyon ile mağarayla 

görsel irtibatın koparılmadığı bir deneyim kurgulanmıştır (Resim 7). 

                                                            
6 https://www.youtube.com/watch?v=bRW2h_WN3rE&t=1640s   

https://www.youtube.com/watch?v=bRW2h_WN3rE&t=1640s
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   Resim 6. Zonguldak Mağaraları Ziyaretçi Merkezi      Resim 7. Zonguldak Mağaraları Ziya-

retçi   Merkezi 

                Zemin Kat Planı                                                               Mağara ile İrtibat 

Troya Müzesi ve Zonguldak Mağaraları Ziyaretçi Merkezi projelerinde coğrafya içerisine açılan bir ya-

rık ile fonksiyonların yeraltına yerleştirilmesi, ziyaretçilerin bir rampa ile bu açılan yarığa indirilmesi, 

kesintisiz bir sirkülasyon kurgusu gibi ortaklaşan tasarım kararları mevcuttur. Bu durumu açmak için 

Bülent Tanju’nun “toprağa yerleşmek” fikrine yönelik bir tespitini hatırlamak yerinde olacaktır: “…Mi-

marlık olmayan öteki, tek, yalın ve her şeyi yutan bir formasyon -ova- olarak oradadır. Bir boşluk olarak 

ova ile kurulacak bağlardan biri, yutulmamak, kayıp savrulmamak stratejisi üzerinden gelişebilir: Top-

rağa yapışmak, tırnağını geçirmek, giderek toprağa gömülmek.” (Tanju, 2003:) Yalın Mimarlık’ın ye-

raltı yaklaşımının neredeyse üsluplaşmaya başlaması, fiziksel bağlamla kurulan coğrafyaya sızmak 

tavrı, ama öylesine değil, sızıntıyla başlayıp oraya yerleşen, oyan, toprağa kenetlenen somut bir tavır, 

bağlama ve o yere ait olduğundan emin olmanın formal bir yaklaşımıdır (Resim8) (Resim9). Söylem 

dağarcığındaki “coğrafya ile irtibat”ta kalmak yaklaşımını ise, neredeyse kurgulanmamış izlenimi uyan-

dıran ancak belirli bir deneyime sürükleyen bir güzergâh kurgusu ile oluşturur. İmge repertuvarından 

seçilen sirkülasyon bandı, kesintiye uğramadan yapı içerisinde dolaştıran, yapının deneyimlenme süre-

cini denetim altında tutan bir araçtır. 
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Resim 8. Troya Müzesi yer altı yaklaşımı                       Resim 9. Zonguldak Mağaraları Ziyaretçi 

Merkezi yeraltı    yaklaşımı 

Kapadokya Müzesi, Nevşehir Avanos’ta 80 yıllık bir taş ocağını yeniden işlevlendirme düşüncesi ile 

ortaya çıkmıştır. Taş ocağı, güncel durumu korunarak ve kısmen güçlendirilerek müze, çok amaçlı salon 

ve kütüphane ile yeniden işlevlendirilmiştir (Resim 10). Kayanın içerisinde yer alamayacak işlevler için 

ise kayanın dışarısında bir karşılama yapısı tasarlanmıştır. Yapının uygulama süreci Yalın Mimarlık 

proje raporunda şöyle açıklanmıştır: “Söz konusu alan yeniden ufak bir taş ocağı şeklinde ele alındı. 

Böylece eski taş ocağının var olma şekline paralel bir fikirle alandan çıkarılan taşlarla üretilen, peyza-

jında bu şekilde varolduğu bir tasarım üretmek mümkün oldu.”⁴ Buradaki temel yaklaşım kayanın re-

habilite edilmesi, içerisindeki boşlukların mekansallaştırılması ve malzeme kararları ile coğrafyanın 

doku kataloğunu (Resim 11) oluşturmak ve sürekli kılmaktır. 

                     

 Resim 10. Kapadokya Müzesi Taş Ocağının Rölevesi        Resim 11. Kapadokya Müzesi ve Çevresi 

Yalın Mimarlık’ın aidiyet yaklaşımı, malzeme kararlarını da yere ait olanı kullanma biçiminde etkile-

miştir. Kapadokya Müzesi karşılama yapısının duvarlarında o bölgedeki taş ocağından çıkarılan, Zon-

guldak Mağaraları Ziyaretçi Merkezi’nde ise alana 2 km uzaklıktaki bir ocaktan getirilen taşlar ile örgü 

yapılmıştır (Resim 12) (Resim 13). Malzeme için, orada çıkarıp orada kullanma, oradakini kullanma 

yaklaşımı deneyim kurgusunda önceden varolan ile bağlantı kurmayla ilişkilenir. Bu durum Yalın Mi-

marlık’ın söylem üretiminde “var olmak için yeni birçok şey yapmaya çalışmaktansa olup bitene sığın-

mak” ⁵ olarak yer bulmuştur. Coğrafyanın maddelerini çıkarıp, yapı malzemesi olarak düzenleyip orada 

bir yapı inşa etmek, aidiyet duygusunu madde ve duyu üzerinden kurgulamaktır. 
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Coğrafyanın toprağı, rüzgarı, peyzajı, dokusu ve geçmişi bir duyu kataloğuna dönüştüğünde, yapı da bu 

katalog içerisinde kendine yer bulur. Pallasmaa “göz bile dokunur” demiştir ve çokduyulu deneyimin 

kişinin dünyada olma duygusunu güçlendirdiğini söyler (Pallasmaa, 2005: 51). O yere ait, o yerden 

çıkarılan malzemeden üretilmiş söz konusu yapılar içerisinde gezinirken, taşları görmek, dokunmak, 

kokusunu hissetmek duyular etkileşimini tetikler, ziyaretçi hala coğrafya ile irtibatta olduğunu sezinler. 

                                   

Resim 12. Kapadokya Müzesi                          Resim 13. Zonguldak Mağaraları Ziyaretçi Merkezi 

Toprağa sızan yerleşen formal yaklaşımlar, yerin kendisine ait malzeme kullanımı gibi tasarım tercih-

leri, Yalın Mimarlık’ın doğa ve yapı arasındaki ilişkiye dair söylem üretimine belli belirsiz olma, peyzaj 

gibi davranan yapı, kamuflaj yapı, gibi kavramları eklemiştir. Kapadokya Bölge Müzesi’nde bu durum 

şöyle tarifleniyor: “Coğrafyadan çıkan kayanın tekrar kendine yer bulduğu bir çeşit iyileştirme ve sa-

kince adapte olma projesidir Kapadokya müzesi.”⁶ (Resim 14)  

Benzer bir söylem de Zonguldak Mağaraları Ziyaretçi Merkezi’ni betimlerken kullanılmış: “Kendi üst 

yüzeyi bir çeşit dağın eteklerinden kopup gelmiş bir peyzaj gibi okunan…”⁷ Burada neredeyse yapı yap-

manın değil de doğayı revize eden, değişime uğratan bir davranışın anlatısı var. Doğa-mekân sınırlarının 

silikleştiği bu söylemlere bakılarak, söz konusu yapıların inşasında, kazma kürek değil, neşter kullanır 

gibidir (Resim 15). 

Resim 14. Kapadokya Müzesi Şantiye Alanı   Resim 15. Zonguldak Mağaraları Ziyaretçi Merkezi 

Bu tespitlerden hareketle, Yalın Mimarlık’ın söz konusu projelerinde tasarım kararlarından, uygulama 

sürecine değin kullandığı “yer söylemi”ne ilişkin ortaklaşan kavramlar bir şema üzerinde dizinlenmiştir. 

(Resim 16).  Burada “coğrafya ile irtibat”, “sızıntı(coğrafyaya)”, “rehabilite etmek(coğrafyayı)”, “ya-

pıötesilik”, “arkaiklik”, “yeraltı”, “ışık”, “sürekli sirkülasyon”, “yere özgü malzeme”, “kamuflaj yapı” 

ortak kavram setinde en çok başvurulan araçlardır 
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Resim 16. Yalın mimarlık imge repertuvarı ve kavram seti diyagramı 

SONUÇ 

Yalın Mimarlık’ın “yer söylemi”nin oluşmasında ilk aşamayı, yapı ürettiği bağlamda fiziksel ve kültürel 

parametrelerin hangileriyle ilişkilendiği oluşturur. Topoğrafya, bitki örtüsü, verili peyzaj, rüzgar, yollar, 

coğrafyanın rengi, dokusu, malzemesi öncelenen fiziksel; geçmiş, sosyal yaşantı, aktiviteler, arkeoloji 

ise öncelenen kültürel parametrelerdir. Ofisin söylemleri bağlamın bu değişkenlerine referanslanır, ya-

pının önceden varolana eklemlendiği varsayılır. 

Söz konusu projeler için bağlama olan bu yaklaşım, biçim dilini şekillendirmiştir. “Yere ait olmak” 

yaklaşımının biçimsel karşılığı toprağa bir kesik atıp, programatik örgünün kesiğin açtığı yarığa, topra-

ğın içine yerleştirilmesi olmuş, “coğrafyaya sızmak” kavramının biçimsel karşılığı bir rampa olmuş, 

“coğrafyanın dokusuna uygunluk” o yere ait malzemenin kullanılması ile somutlaştırılmış, “coğrafya 

ile irtibatta kalmak” yaklaşımı için kesintisiz sirkülasyon ağları kurgulanmış. Biçim dilinin ortaklaşıp 

birikmesiyle bir imge repertuvarı oluşmuştur. Bu dağarcık, kesintisiz bir sirkülasyon ile kaynaştırılıp, 

bir duyu hiyerarşisi kurulur, yapı içinde dolaşım bir ritüele dönüşür.  

Duyu etkileşiminin düzenlenmesi ile Yalın Mimarlık’ın “yer söylemi” maddilik rejiminde metafizik 

fikrine yakınlaşmaktadır. Bir rampa ile yer altına inerken, orada binlerce yıl önce var olan kentle ya da 

neolitik döneme ait bir mağara ile bağlantıya geçildiği, yapı içerisinde kesintisiz bir dolaşım ile coğrafya 

ile her an irtibatta kalındığı, yere ait malzemenin yapı üretiminde kullanılmasıyla o coğrafyadan oluşmuş 

bir yapı içerisinde adeta bir gezintinin mümkün olduğu iddia edilir ve bu iddia söylem düzeyinde de 

vurgulanmaktadır. Burada dünyevi bir durumun ötesinde, duyular aracılığıyla dışsal(manevi) olana bil-

dirimler gönderilir. 

Bu tespitlerden hareketle, “yer”in fiziksel parametrelerine sımsıkı tutunan, bu tutunmayı somut biçimde 

coğrafya ve onun varolan verisi ile kuran, malzeme ve topografya verisini sıkı sıkıya işleyen, neredeyse 
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doğa ile yapı arasında bir arabuluculuk hali üzerine gelişen bir aidiyet yaklaşımı, duyusal deneyimi kur-

gulama aracı olan imge repertuvarı ile oluşturulan temsiliyet ve mimari anlatıyı oluştururken maddilik 

rejiminde, maddeye anlam yükleyen tarafta yer almak, Yalın Mimarlık’ın “yer söylemi”ni oluşturur. 

Doğaldan daha doğal olma iddiası ile özgürce deneyimlenebilen “yer” kurgusu izlenimi sunmak ve söy-

lemler ile bunu desteklemeye çalışmakla beraber, bu durumun tam tersi belirli bir deneyime sürükleyen 

bir kurgu oluşturulması, söylem ve tasarım kurgusu arasında bir çelişki oluşturmakla birlikte, burada 

görüldüğü gibi mekân deneyimi oluşturma güzergahında yaratıcı süreçlere katkı sunmaktadır. 

DİPNOTLAR 

1. Materiality kavramı çeşitli Türkçe kaynaklarda maddilik ya da maddesellik olarak kullanılmaktadır. 

İnsan ve madde ilişkisine temellenen bu kavram, Uğur Tanyeli’nin Yıkarak Yapmak kitabında mimar-

lığın “maddeselliği” olarak kullanılmış, Antoine Picon ise bu kavramı mimarlığın “maddiliği” şeklinde 

kullanmıştır. Bu metinde ise, bu netleşmemiş duruma bir deneme olarak, daha kapsamlı (şimdilik) ol-

duğu için “maddilik” kullanılmıştır. 

2. Yalın Mimarlık, 2011 yılında Ömer Selçuk Baz ve Okan Bal ortaklığında İstanbulda Kurulmuştur. 
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MEGAKENT İSTANBULUN ULAŞIM PROBLEMİ ÇÖZÜMÜNE KATKI ; MONORAY 

ULAŞIMININ UYGULANABİLİRLİĞİ 

Bachar MOUSTAFA1 ,  Zülküf GÜNELİ2 

1İstanbul Aydın Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı. 
2 İstanbul Teknik Üniversitesi Teknik Okulu Mimarlık Bölümü, İstanbul / Türkiye 

Öz: Ekonomik ve teknolojik gelişmenin etkili olduğu bölgelerde, nüfus yoğunlaştıkça kentleşme hızla 

gerçekleşir. Bu durum, şehir içi yerleşim alanlarının küçülmesine ve genişleyerek şehir sınırlarının bü-

yümesine neden olmaktadır. Bu doğrultuda iş sayısının artması, şehirlerin büyümesi, hizmet ve imalatçı 

firmaların bolluğu, ilkokuldan üniversiteye kadar okul sayısının artmasına neden olmuştur. Şehir mer-

kezindeki bu uzak yerleşim yerlerine ulaşım hizmeti veren otomobillerden oluşan minibüs, otobüs ve 

özel araçlar zaman kaybına neden olmakta ve seyahat maliyetlerini artırmaktadır. Ayrıca bu tip ulaşım 

araçlarının yerel çevre üzerinde olumsuz etkileri vardır. Bu nedenle kentsel ulaşım için planlı ve prog-

ramlı toplu taşımaya odaklanılarak çevreye faydalı demiryolu taşımacılığının hızlı bir şekilde hayata 

geçirilmesi sağlanmalıdır. İstanbul şehri her gün yepyeni bir trafik olgusuyla karşı karşıya kalıyor ve bu 

yakın geleceğin belirleyicisi de yeni kentsel tasarımlar olacak. Çalışmanın amacı, İstanbul ilinde günü-

müze kadar gelen yoğun nüfus ve ağırlaşan nüfusla sorunları artmaya devam eden trafik sorunlarını 

ortaya çıkarmak ve ortaya çıkan veya ortaya çıkan sorunlara, gerekli önlemler ve farklı çözümler önerir. 

Anahtar Kelimeler:  Kentsel Ulaşım Sorunları, Kentsel Ulaşım Planlaması, İstanbul,  Kentsel Ulaşım 

Girişimleri 

GİRİŞ 

Kentsel ve toplu taşıma sıkışıklığını gidermek için yerel yönetimler geniş caddeler açarak maliyetli ya-

tırımlara yöneldi. Bu durum, endişe merkezinde şehir trafiğinde motorlu araçların kullanılmasına neden 

olmuştur. Bu araçların kullanımı sosyal, çevresel ve ekonomik sorunlar yaratmıştır. Trafik sıkışıklığı, 

boşa harcanan zaman ve çevre sorunlarına ek olarak, enerji tüketimi açısından ekonomik olarak geri 

dönüşü olmayan faaliyet kayıpları ve yüksek nakliye maliyetleri vardır. Çalışmanın amacı, bu sorunları 

araştırmak ve gerekli önlemlerin alınıp alınmayacağını belirlemektir. Ulaşım, bir kişinin veya nesnenin 

bir yerden başka bir yere farklı amaçlarla ve farklı şekillerde taşınmasıdır. Nesneye göre farklı taşıma 

sınıflandırmaları yapılabilir. Mesela, ulaşımı şehir içi ve şehirlerarası ulaşım olarak gruplandırmak 

mümkündür. 

Kentsel trafik, toplu taşıma vr bireysel olarak gruplandırılabilir. Bireysel ulaşım, insanların ulaşım ihti-

yaçlarını kendi çabalarıyla (yayalar, bisikletler, hususi arabalar vb.) Karşılar. Toplu taşıma, toplu taşıma 

araçlarını (otobüs, metro, tramvay, feribot vb.) Kullanan bir kentsel toplu taşıma türüdür. Bu çalışmada 

İstanbul'daki trafik sorunları geçmiş ve güncel çalışmalar ışığında tartışılmış ve çözüm önerileri sunul-

muştur. Bu çalışma, basın gösterimleri ağırlıklı olarak yapılmıştır. Araştırmadaki en büyük zorluklardan 

biri, basının hala ilkel yöntemler kullanılarak dijitalleştirilmesiydi, ancak belirli zamanlarda çalışma 

fırsatı vardı. Araştırma sırasında olaylardan önce ve sonra bilindiği üzere tutarsız bilgiler ve yorumlar 

dikkate alınmadı. 
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MATERYAL ve YÖNTEM 

Materyal  

Şehir içi ulaşımda tıkanıklığa ve toplu taşımaya bir çözüm olarak yerel yönetimler geniş yollar açarak 

maliyetli yatırımlara yöneldi. Bu durum, şehir trafiğinde motorlu taşıt kullanımının ön plana çıkmasına 

neden olmuştur. Bu araçların kullanımı sosyal, çevresel ve ekonomik sorunlar yaratmıştır. Trafik sıkı-

şıklığı, boşa harcanan zaman ve çevre sorunlarına ek olarak, enerji tüketimi açısından ekonomik olarak 

geri dönüşü olmayan iş kayıpları ve yüksek nakliye maliyetleri vardır. Çalışmanın amacı, bu sorunları 

incelemek ve gerekli önlemlerin alınması ihtiyacını belirlemektir. 

Yöntem  

Bu çalışma, basın gösterimleri ağırlıklı olarak yapılmıştır. Araştırmadaki en büyük zorluklardan biri, 

basının hala ilkel yöntemler kullanılarak dijitalleştirilmesiydi, ancak belirli zamanlarda çalışma fırsatı 

vardı. Araştırma sırasında olay öncesi ve sonrası olaylar bilindiği için kayıtlardaki tutarsız haberler ve 

yorumlar dikkate alınmadı. 

BULGULAR ve TARTIŞMA 

Üst Ölçekli Kararlar Ve Mevzuat Bağlamında Monoray Yatırımları  

Mevzuatlar, önkararlar, ve fizibilite çalışmaları, raylı sisteme yatırım yapıp yapmamaya karar vermede 

üç ana faktördür. 2014-2018 10. Kalkınma Planı, kentsel ulaşım türleri arasında uyum sağlamanın ve 

maliyetleri optimize etmek için sürdürülebilir kentsel ulaşım altyapısına ulaşmanın önemini vurgula-

maktadır ve bu bağlamda, sistemler arası uyum ve kentsel ulaşım ile uyum temel olarak kullanılmakta-

dır. Arazi kullanımı ve kalkınma hedeflerine uygun ulaşım planları Bu anlamda sorun olarak tanımlanan 

şehirlerde idame edilebilir ulaşım planlanabilir uygulamalarına çözüm olarak 100.000 ve üzeri nüfusa 

sahip her şehir için bir ulaşım ana planı geliştirildiği ve beş yılda bir güncellendiği vurgulanmaktadır 

(Murteza, M. 2010 : 32-56). Kentsel raylı sistemlerle ilgili olarak, 10. Kalkınma Planı, kentsel raylı 

sistemlerin faaliyete geçmesinin beklendiği yıl için bir saatte tek yönlü caddelere yönelik en yüksek 

talebi göstermektedir. Tramvaylar için minimum 7.000 yolcu / saat, tramvaylar için 10.000 yolcu / saat 

ve metrolar için minimum 15.000 yolcu / saat sağlar. Siyasi bir öncelik olarak “şehirlerin yaşam stan-

dardını yükseltmek ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak” için monoray veya KENTGES demiryolu 

taşımacılığı sistemine ve dönem için KENTGES “Entegre kentsel gelişim Stratejisi ve Eylem Planı” na 

doğrudan referans yoktur. 2010-2023. Ulaşım teması, KENTGES'in “Sürdürülebilir bir kentsel ulaşım 

sistemi oluşturma” hedefi 5 çerçevesinde ele alınmıştır (Öğüt, K. S. ve Evren, G. 2006:1169-1979). 

KENTGES ulaşım ana planlarında ve kentsel ulaşım ile ilgili makaleler; 

✓ Şehir içi ulaşım planlarının şehir planlarına uyum ve bütünlüğünü sağlamak için yasal önlemler 

alınmaktadır. 

✓ Şehir trafik planları ekolojik, teknik, ekonomik ve sosyal değerler dikkate alınarak oluşturulur ve 

uygulanır. 

✓ Şehir içi toplu taşıma hizmetlerinin daha verimli hale getirilmesi için gerekli önlemler alınır. 

✓ Hizmet kalitesi ve toplu taşıma sistemlerinin teknolojik düzeyi iyileştirilir. 
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Monoray Yatırım Süreci  

Bu kısımda, hafif raylı sistem olarak monoray projelerine yatırım safhalarında yapılması gereken adım-

lar yapılacak işler anlatılmaktadır. Raylı sisteme yatırım yapmadan önce ulaşım ana planlarını takip 

etmek çok önemlidir. Kent içi ulaşım sorunları için hazırlanacak ulaşım master planlarının yanı sıra 

ulaşım konularında izlenecek temel ilkeler, kılavuzlar, stratejiler ve temel uygulamalar oluşturulmalıdır. 

“Ulaşım ana planı, şehrin gelişimine paralel olarak ulaşımdaki değişiklikleri hesaba katmalı ve kentsel 

master planında önerilen arazi kullanımı, nüfus ve istihdam kararlarına dayanmalıdır”. Maliyetli toplu-

luk monoray yatırım kararları alırken, kısa, orta ve uzun vadeli planlama kararlarının ana hatlarını çizen 

bir ulaşım ana planı oluşturmak önemlidir. Monoray yatırımları plana dâhil edilmiştir. Bu durumda ya-

tırım sürecini faal şekilde yürütmek ve istenilen kârı belirli bir fiyata elde etmek için matematiksel yön-

temler kullanarak talep tahmin modelleri oluşturmayı amaçlayan metodolojik bir süreç aracılığıyla kap-

samlı bir çalışma yapılmalıdır (Öztürk, NF 2012: 69-78 ). 

✓ Gerekli bilgilerin elde edilmesi, değerlendirilmesi 

✓ Seyahat ihtiyaç belirlenmesi 

✓ Avan / final projelerinin oluşturulması 

✓ Fizibilite çalışmasının yapılması 

Monoray projesi için başlıklar altındaki tüm çalışmalar yapılmalıdır. Şehrin onaylanmış bir ulaşım ana 

planı yoksa veya güncellenmesi gerekiyorsa, yukarıdaki çalışmalar şehrin tamamı ve çevresi için yapıl-

malıdır (Öztürk, N. F. 2012:69-78). 

İstanbul-Sefaköy Monoray Hattı  

Monoray hattına ait bilgiler, çizelgede verilmektedir. 

Çizelge 3.1. Sefaköy monoray proje bilgileri 

Proje Adı Sefaköy Monoray 

Hat Uzunluğu (m) 14,948 

İstasyon Sayısı 17 

Uçta Bekleme (dakika) 1,5 

Toplam Tur Süresi (dakika) 54,3 

İşletme Hızı (km/sa) 33,1 

Kapasite   

Proje Maliyeti   

İşletme Süresi 28 
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Haritadan da görüldüğü gübi, yaklaşık işlem hızı 35 km / st olarak hesaplanmış ve terminal istasyonla-

rında 1,5 dak. işlem zamanı dikkate alınmıştır. Halkalı -Sefaköy - Başakşehir monoray hattının yapımına 

2016 yılında başlanması, yaklaşık üç yıl içinde tamamlanması ve 2019 başlarında hizmete girmesi bek-

leniyor. 28 yıllık inşaat süresinin 2043 yılına kadar sürmesi bekleniyor (Öztürk, NF 2012: 69- 78). 

 

Şekil 3.1. Sefaköy monorayı proje güzergahı 

Yolcu Sayısı (2023 Yılı - Sabah Zirve Saat) 

16.798 Sefaköy-İkitelli Yönü 

16.805 İkitelli - Sefa köy Yönü 

33.603 İki Yön Toplamı 

 

2023 yılında Sefaköy-İkitelli yönünün saatte yaklaşık 17.000 defa (pphpd), ters yönde (pphpd) yaklaşık 

17.000 defa gerekli olacağı belirlendi. 

Yolcu Sayısı (2040 Yılı - Sabah Zirve Saat) 

27.381 Sefaköy - İkitelli Yönü 

27.392 İkitelli - Sefaköy Yönü 

54.773 İki Yön Toplamı 
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2040 yılında Sefaköy-İkitelli istikametinde tepede 17.000 sefer (pphpd), tersi yönde yaklaşık 17.000 

sefer (pphpd) alacağı belirlendi. 

İstanbul-Libadiye Monoray Hattı  

Monoray hattı bilgileri, çizelgede verilmektedir. 

 

Hasanpaşa (Kadıköy) - Libadiya (Üsküdar) monoray hattının işleyişine ilişkin bilgilerin yer aldığı hari-

tadan da görülebileceği üzere, ortalama 32.6 km / h görüşme hızı ve terminal istasyonlarına 1.5 dakika 

dönüş süresi dikkate alınmıştır. Hasanpaşa - Libadiya monoray hattının yapımına 2016 yılında başlan-

ması, yaklaşık üç yıl içinde tamamlanması ve 2019 yılı başında hizmete girmesi beklenmektedir (Solak, 

K. 2011: 83-105). 28 yıllık inşaat süresi 2043’e kadar planlanıyor. 

 

Şekil 3.2. Libadiye monorayı proje güzergahı 

Yolcu Sayısı (2023 Yılı - Sabah Zirve Saat) 

6.251 Göztepe - Ümraniye Yönü 

1.570 Ümraniye - Göztepe Yönü 

7.820 İki Yön Toplamı 
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2023 yılında Göztepe-Ümraniye istikametinde yaklaşık saatte 6.250 sefer (pphpd) ve ters yönde 1 saatte 

(pphpd) 1.600 sefer gerektiği belirlendi. 

Yolcu Sayısı (2040 Yılı Sabah Zirve Saat) 

8.876 Göztepe - Ümraniye Yönü 

2.229 Ümraniye - Göztepe Yönü 

11.105 İki Yön Toplamı 

 

2040 yılında Göztepe-Ümraniye istikametinde yaklaşık saatte 8.880 sefer (pphpd), aksi yönde ise yak-

laşık 2.230 sefer (pphpd) olacağı belirlenmiştir. 

3.2.3 İstanbul-Tuzla Monoray Hattı  

Monoray hattı bilgileri, çizelgede verilmektedir. 

 

Tuzla monorayının çalışmasına ilişkin bilgilerin yer aldığı tabloda gösterildiği gibi, ortalama pazarlık 

hızı 30 km / s hesaplanmış ve terminal istasyonlarında 4 dak. işlem zamanı dikkate alınmıştır. Tuzla 

monoray inşaatının 2016 yılında başlaması ve üç yıl içinde tamamlanması ve 2019 başında hizmete 

girmesi bekleniyor. 28 yıllık inşaat süresi 2043 yılına kadar planlanıyor. Hasanpaşa Belediyesi - Liba-

diya Kadıköy monoray hattı Söğütlüçeşme metrosunda devam ediyor istasyonu ve Fahrettin Kerim Gö-

kay caddesi. F.Kerim, Gökay Caddesi, “Ziverbey İstasyonu” ve “Göztepe SGK İstasyonu” üzerinde yer 

almaktadır. Daha sonra “Merdivenköy istasyonundan” geçerek Göztepe geçiş istasyonu ve Kadıköy-

Kartal metro hattı ile entegre olur. “Göztepe Soyak İstasyonu” na ulaşan hat. “Emaar Meydan İstasyonu” 
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Libadiye istasyonu ile entegre olup Üsküdar-Çekmeköy metro hattı Çamlıca-Üsküdar-Ümraniye kavşa-

ğında son bulmaktadır. 

 (Solak, K. 2011: 83-105). 

 

Şekil 3.3. Tuzla monorayı proje güzergahı 

Tuzla monorayının çalışmasına ilişkin bilgilerin yer aldığı tabloda gösterildiği gibi, ortalama pazarlık 

hızı 30 km / s hesaplanmış ve terminal istasyonlarında 4 dak. işlem zamanı dikkate alınmıştır. Tuzla 

monorayının inşaatının 2016 yılında başlaması ve üç yıl içinde tamamlanması ve 2019 yılının başında 

hizmete girmesi bekleniyor. 28 yıllık inşaat süresinin 2043 yılına kadar sürmesi bekleniyor (Şenlik, I. 

2013: 447-24- 26) . Tuzla Monoray Hattının ilk durağı Tuzla Belediye İstasyonu, Hatboyu Cad. ile 

G.Osman Cad.'nin kesişme noktasında yer almakta ve Marmaray İçmeler İstasyonu ile bağlantılı ola-

caktır. Tuzla Belediye Garı'ndan sonra hat Hatboyu Caddesi'nden Şinası Duralı Caddesi'ne ve caddenin 

başında “Yayla Mahallesi” ve “Asiinasi Duralı İstasyonuna” çıkmaktadır (Şenlik, I. 2013: 447-24-26). 

Vatan Caddesi'ne giden hat “Dörtyol İstasyonu” ndan geçerek “İstasyon Vatan Caddesi” ne vararak 

Viaport Marina kompleksine erişim sağlayan “İstasyon Marina” da sona eriyor. 

TUZLA HAVARAY HATTI -2023 YILI 

Marina Yönü 1.724 yolcu/saat/yön 

Tuıla Belediyesi Yönü 1.996 yolcu/saat/yön 

Kesit Trafiği 3.720 yolcu/saat/yön 

Toplam Saatlik Binen 1.186 yolcu/saat 

 

2023 yılında bunun Marine istikametine yaklaşık saatte 1.725 sefer (pphpd) ve aksi yönde 1 saatte 

(pphpd) yaklaşık 2.000 sefer gerektireceği belirlendi. 
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TUZLA HAVARAY HATTI -2040 YILI 

Marina Yönü 2.461 yolcu/saat/yön 

Tuıla Belediyesi Yönü 2.850 yolcu/saat/yön 

Kesit Trafiği 5.310 yolcu/saat/yön 

Toplam Saatlik Binen 1.692 yolcu/saat 

 

2040’a kadar, Marina’ya yaklaşık saatte 2.850 yolculuk (pphpd) ve aksi istikabette 1 saatte (pphpd) 

yaklaşık 2.000 yolcu alacak. 

3.2.4. Sefaköy-Halkalı-Başakşehir Monoray Hattının İncelenmesi  

Bu kısımda İstanbul, Küçükçekmece ve Başakşehir ilçeleri arasındaki Sefaköy-Halkalı-Başakşehir-Mo-

noray hattının “fizibilite çalışması” incelenmektedir. 

 

Şekil 3.4. Sefaköy monorayı proje güzergahı 

Sefaköy - Halkalı - Başakşehir monoray projesinin ekonomik ve finansal fizibilite çalışması 2015 yı-

lında İstanbul Şehir İçi Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü Tekfen Mühendislik ta-

rafından yapılmıştır. Söz konusu fizibilite ile; Monoray inşaatının 2016 yılında başlaması bekleniyor. 

Yaklaşık üç yıl boyunca tamamlanması bekleniyor ve 2019'un başlarında hizmete girecek. 2016 ile 2043 

yılları arasında 28 yıllık inşaat ve işletme üzerine bir çalışma yapıldı. Borusan”,”Sanayi İstasyonu”, 

“Gümrük Yolu İstasyonu “ve” Halkalı Merkez İstasyonu “İkitelli Caddesi üzerinde devam eden hat” 
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TOKİ 1 İstasyonu “ve” TOKİ 2 İstasyonu “nu geçerek” Arena Park “a ulaşır. Atatürk Caddesi ile Hür-

riyet Caddesi'nin kesişme noktası (Toprak, R. ve Aktürk, N. 2001: 280 -99-108). Buradan kuzeye giden 

monoray hattı TEM otoyolundan geçerek Hürriyet bulvarından “Masko”, “Atatürk Oto Sanayi 1”, “Ata-

türk Oto Sanayi 2”, “Başak Konutları İstasyonu” ve “Onurkent İstasyonu” istasyonlarına katılıyor. 

“Onurkent İstasyonu” ndan sonra Oyakkent İstasyonu'na giden hat, Yeni Ordu Caddesi'nde Fatih Terim 

Stadı'nda sona eriyor. Projenin temelini oluşturan monoray hattı, toplam 14.650 km uzunluğa ve 17 

istasyona sahiptir. Sefaköy - Halkalı - Başakşehir monoray istasyonları arasındaki mesafeler tabloda 

gösterilmektedir (Toprak, R. ve Aktürk, N. 2001: 280-99-108). 

Çizelge 3.4. Sefaköy monoray terminal bilgileri 

No İstasyon Önceki İstasyon İle 

Mesafesi (m) 

Başlangıç İstasyonuna 

Olan Mesafesi (m) 

1 Sefaköy 0,00 0,00 

2 Armani Park 900,00 0+900,00 

3 Borusan 750,00 1+650,00 

4 Sanayi 650,00 2+300,00 

5 Gümrük Yolu 900,00 3+200,00 

6 Halkalı Merkez 900,00 4+100,00 

7 TOKİ - 1 1.100,00 5+200,00 

8 TOKİ - 2 500,00 5+700,00 

9 Arena Park 900,00 6+600,00 

10 Masko 1.400,00 8+000,00 

11 Ziya Gökalp 800,00 8+800,00 

12 Atatürk Oto Sanayi - 1 1.000,00 9+800,00 

13 Atatürk Oto Sanayi - 2 1.000,00 10+800,00 

14 Başak Konutları 600,00 11+400,00 

15 Onurkent 1.100,00 12+500,00 

16 Oyakkent 1.000,00 13+500,00 

17 Fatih Terim Stadyumu 1.150,00 14+650,00 

 TOPLAM 14.650,00  
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Yolcu Süresi Maliyetleri  

Yolcuların süre değeri, ulaşım projelerinin ekonomik fizibilite çalışmalarında çok önemli verilerinden 

biridir. Pek çok ulaşım projesi, yolcu ve eşya taşımacılığında süre tasarrufunun ekonomik değeri göz 
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önünde bulundurularak gerçekleştirilebilir. Sefaköy - Halkalı - Başakşehir monoray hattının ekonomik 

çalışmasında kullanılan yolcu ve yük zaman değerlerinin hesaplanmasında aşağıda açıklanan yöntem 

kullanılmıştır. 2014 TÜİK verilerine göre ülkemizin toplam GSYİH'si; Sabit teklif fiyatı 2014; 

1.749.782 milyon TL ve İstanbul'un toplam GSYH içindeki payının% 21.30 olduğu varsayıldığında; 

İstanbul'un 2014 yılı GSYİH payının 372.704 milyon TL olduğu tahmin edilmektedir. Her bir gelir sınıfı 

için yıllık kişi başına GSYİH değerleri, çalışılan toplam yıllık saate bölünmüş ve kişi başına saatlik 

değerler 2014 fiyatları kullanılarak hesaplanmıştır (Kancabaş, E. S. 1998:35-49). Şahışların süre değeri 

hesaplanırken yılda 365 günden 52 Pazar, 30 yıl tatil ve 17 resmi tatil çıkarılarak ve günlük çalışma 

süresinin 8 saat olduğu varsayılarak yılda ortalama 2.128 saat işgörme zamanı belirlenmiştir. Proje mo-

noray hattı yapılmamış ise 5 ana gelir grubunun ortalama süre değerinin 27,22 TL / saat / kişi (9,65 € / 

saat / kişi) olduğu ve yolculuğu yapanların süre değeri hesaplanmıştır. otobüs ücreti 12,18 TL / saat / 

kişi (4,32 € / saat / kişi) İstanbul ortalaması olarak hesaplanmıştır. Monoray hattının olmaması duru-

munda yolda yolculuk yapması beklenen kişiler için saatlik yolcu değerleri, yani beklenen yolcu saatlik 

değerlerindeki düşüş hesaplanacaktır, trafiksiz bir durumda proje ile beklenen toplam zaman tasarrufu 

ve bu gelirlerin ekonomik değerleri de hesaplanır (Kölük, E. 2005:19-36). 

Duyarlılık Analizi  

Monoray projesinin gelişimini çeşitli faktörlere (senaryolara) göre ölçün. Projenin temel savlarını oluş-

turan temel göstergeler (yolcu satışları, yolcu tahminleri, indirim oranı vb.) Farklılaştırılarak karlılığı 

oluşturan faktörleri belirlemek için bir “hassaslık analizi” yapılmalıdır. Sefaköy-Halkalı-Başakkent mo-

noray hattının temel verilerinde bir değişim olması durumunda ekonomik ve finansal fizibilite çalışma-

sının neticelerinin iyi mi değişeceğini belirlemek amacıyla meydana getirilen duyarlılık analizinde; 

Proje bileşenleri, fizibilite sonuçlarını zayıflatacak şekilde % 20 artırılmış ya da azaltılmış ve her vaziyet 

için projenin iç maliyet etkinliği (ERR) ve yarar-maliyet oranı hesaplanmıştır (Kölük, E. 2005: 19-36). 

Sefaköy - Halkalı - Başakşehir monoray projesi ekonomik olarak uygulanabilir bir proje olarak ortaya 

çıkıyor. Fizibilite sonuçlarını en olumsuz etkileyen iki parametre “gerçeğe uygun kıymet” ve “inşaat 

maliyetleri” olarak kabul edilir. 

Elde Edilen Sonuçlar  

Sefaköy - Halkalı - Başakşehir monoray hattının yapımına 2016 yılında başlanması ve yaklaşık üç yıl 

içinde tamamlanması ve 2019 yılının başında faaliyete geçmesi beklenmektedir. Monoray inşaatının 

başlaması gereken 2016 yılından itibaren bir değerlendirme dönemi olarak, 28 yıllık bir inşaat sürecini 

kapsayan 2043'e kadar olan bir dönem düşünülmüştür. Fizibilite için en temel verilerden biri olan siste-

min performansının hesaplanması için (araç-kilometre, araç saatleri, yolcu-kilometre, yolcu saatleri) 

proje ile ilgili monoray üzerinde gelecekteki seyahatin tahmin edilmesi gerekmektedir (Mergen, T. 

2008:38-51). Proje ile ilgili üç araçlık bir seri halinde çalışan sistemde, uçlarda motorlu araçların yolcu 

kapasitesi 140 yolcu, 29 koltuk ve 111 ayakta (6 kişi / m2) iken, Non- motorlu taşıtlar Motorlu taşıtın 

ortasında 33 yer ve 126 ayakta (6 kişi) yer almaktadır. / m2), 159 yolcu. Böylece 3 taşıtlık bir serinin 

kapasitesi 439 yolcudur. Averaj yoğun saat doluluğunun 1,00 olduğu varsayılmaktadır. İstanbul Büyük-

şehir Belediyesi tarafınca tahmin edilen trafik ihtiyacına bakılırsa 2019 senesinde devreye girmesi bek-

lenen% 10 rezervli 73 araca ihtiyaç duyulması umut ediliyor. Artan trafik sebebiyle değişen sürüş fre-

kansına bağlı olarak 2023 senesinde 19 ilave araca ihtiyaç duyulacağı ve bu çalgıların satın alımlarının 
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2022 senesinde yapılacağı tahmin edilmektedir. 2043 yılında maksimum 14.650 km uzunluğunda 122 

yeni monoray lüzumlu olması beklenmektedir, değerlendirme devri. Uzun bir monoray inşası için yatı-

rım maliyeti 346.636.360 euro olarak tahmin ediliyor. 2018'de satın alınacak 73 monorayın her biri için 

1.150.000 Euroluk bir satın alma fiyatı bekleniyor. Sonuç olarak, yatırım, inşaat ve araçların toplam 

kıymeti 430.586.360 Euro olarak belirlendi. İstanbul şehir Konseyi, toplu taşıma araçlarında (İstanbul 

Kart) paylaşılan bilet kullanımını, hemen hemen tüm toplu taşıma çalgılarında ortak bilet kullanımını 

içerecek şekilde genişletti. Tek hatlı proje için ortalama telif bedeli 1.2491 TL (0.44 EUR) oldu. Mali 

değerleme ayrıca% 25,% 50 ve% 75 kredi gerektiren farklı senaryoların yanı sıra yatırımın tamamen öz 

sermaye veya kredi ile yapıldığı senaryoları da dikkate alır. Ticari kredi kullanımı durumunda 

282.644.880 Euro'luk inşaat yatırım bedeli ticari kredilerle, kalan inşaat yatırım bedelleri ise öz sermaye 

ile karşılanarak her bir Sefaköy - Halkalı - Başakşehir monoray projesinin mali denge ağı hesaplanır 

finansal kaynakların kullanılması İç verimlilik oranının güncel değeri (TRF) (NPV) (Mergen, T. 2008: 

38-51). 

SONUÇ 

Sefaköy - Halkalı - Başakşehir monoray hattının yapımına 2016 yılında başlanması ve yaklaşık üç yıl 

içinde tamamlanması ve 2019 yılı başında hizmete girmesi bekleniyor. 28 yıllık inşaat süresi 2043 yılına 

kadar planlanıyor. Monoray hattı 14.948 km uzunluğunda ve 17 istasyonludur Sefaköy-Halkalı-Başak-

kent monoray hattı, planlanan metro istasyonu ve metrobüs hattına entegre olan D-100’ün Sefaköy kav-

şağındaki “Sefaköy” durağından mevcut Halkalı Caddesi üzerinde çalışıyor. Halkalı Caddesi üzerinde 

“Armoni Park İstasyonu”, “Borusan İstasyonu”, “endüstri İstasyonu”, “Gümrük Yolu İstasyonu” ve 

“Halkalı Merkez İstasyonu” bulunmaktadır. Ardından İkitelli Caddesi üzerinde idame eden hat “TOKİ 

1 İstasyonu” ve “TOKİ 2 İstasyonu” nu geçerek Mustafa Kemal Atatürk Caddesi ile hürriyet Cad-

desi’nin kesiştiği noktada “Arena Park İstasyonu” na ulaşıyor. Buradan kuzeye giden monoray hattı 

TEM otoyolu üzerinde “Onurkent İstasyonu” ve hürriyet Bulvarı boyunca “Masko”, “Atatürk Oto sa-

nayi 1”, “Atatürk Oto sanayi 2” ve “Başak” Konutları “üzerinden geçmektedir. Tek raylı tren hattı, yeni 

açılan Ordu Caddesi süresince Fatih Terim Stadyum İstasyonunda Oyakkent İstasyonuna kadar sonlan-

mış oluyor. 2023 yılında Sefaköy-İkitelli yönüne yaklaşık 17.000 yolcu alacağı belirlendi. Saatte 

(pphpd) ve yaklaşık 17.000 sefer Görüldüğü üzere 2040 yılında Sefaköy-İkitelli için saatte yaklaşık 

17.000 kere (pphpd), ters yönde ise yaklaşık 17.000 kere (pphpd) alacağı tespit edilmiştir. Hasanpaşa 

(Kadıköy) - Libadiya (Üsküdar) monoray hattının işletilmesi ile ilgili bilgilerin yer aldığı tabloda yayın-

landığı üzere istasyon terminallerinde averaj 32.6 km / h çalışma hızı ve 1.5 dakika işlem süresi dikkate 

alınmıştır. Hasanpaşa - Libadiya monoray hattının 2016 senesinde başlaması, ortalama üç yıl içinde 

tamamlanması ve 2019 yılının başında devreye alınması planlanıyor. 28 senelik inşaat süresi 2043 yılına 

kadar planlanıyor. Hasanpaşa - Libadiya monoray hattının toplam uzunluğu 7.147 metre olup 9 istas-

yona sahiptir. Hasanpaşa Belediyesi - Libadiya Kadıköy monoray hattı, Söğütlüçeşme Metrobüs durağı 

bölgesinde başlayıp Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde devam ediyor. Fahrettin Kerim Gökay 

Caddesi üzerinde “Ziverbey İstasyonu” ve “Göztepe SGK İstasyonu” bulunmaktadır. Daha sonra “Mer-

divenköy” durağını geçerek Göztepe geçiş istasyonu ve Kadıköy-Kartal metro hattının bir parçası olur. 

Hat, Libadiye Caddesi boyunca “Göztepe Soyak İstasyonu” ve “Emaar Meydanı” ndan sonra “DSİ İs-

tasyonu” na katılarak, Libadiye istasyonlarına ve Üsküdar’a kadar uzanan Çamlıca-Üsküdar-Ümraniye 

kavşağında sona eriyor. Çekmeköy entegre bir metro hattıdır. 2023 yılında bunun Göztepe-Ümraniye 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

 

183 

yönünde saatte 6.250 (pphpd) ve ters yönde yaklaşık 1.600 sefer (pphpd) gerektireceği belirlendi. 2040 

yılında Göztepe-Ümraniye istikametinde saatte yaklaşık 8.880 sefer (pphpd) ve ters yönde 1 saatte 

(pphpd) 2.230 sefer olduğu tespit edilmiştir. Tuzla monorayının çalışmasıyla ilgili bilgilerin yer aldığı 

tabloda gösterildiği gibi, ortalama pazarlık hızı 30 km / s olarak hesaplanmış ve terminal istasyonlarında 

4 dakikalık işlem süresi dikkate alınmıştır. Tuzla monoray inşaatının 2016 yılında başlaması ve üç yıl 

içinde tamamlanması ve 2019 yılının başında hizmete girmesi planlanıyor. 28 yıllık inşaat süresi 2043 

yılına kadar planlanıyor. Monoray toplam uzunluğu 4.570, 96 m ve 6 istasyonları. Tuzla monoray istas-

yonları arasındaki mesafeler tabloda gösterilmektedir. Tuzla monoray hattının ilk durağı olan Tuzla Be-

lediye İstasyonu, Uzun Cadde ile Genç Osman Caddesi’nin kesiştiği noktada yer almakta ve Marmaray 

İçmeler istasyonuna entegre olacaktır. Tuzla Belediye İstasyonu’ndan sonra cadde boyunca uzanan hat 

Şinası Duralı Caddesi’ne bağlanır ve bu caddenin başlangıcında Yayla Mahallesi ve Şinasi Duralı istas-

yonlarına ulaşır. Vatan Caddesi’ne giden hat, “Dörtyol İstasyonu” ndan geçerek “Vatan Caddesi İstas-

yonu” na ulaşan ve Viaport marina kompleksine erişim sağlayan “Marina İstasyonu” nda bitiyor. Gö-

rüldüğü gibi, 2023’te deniz gezilerine olan talep saatte 1.725 sefer (pphpd) ve ters yönde 2.000 sefer 

(pphpd) idi. 2040 yılına kadar Donanma için saatte yaklaşık 2.850 sefer (pphpd) ve ters yönde yaklaşık 

2.000 sefer (pphpd) olacağı belirlendi. Bu iş; Ülkemizde son dönemlerde kentsel ulaşım gündemini 

meşgul eden monoray sistemlerine ilişkin genel bir literatür taraması yapmak için yerel yöneticiler ta-

rafından yatırım programına dahil edilerek metro ve tramvay gibi kentsel raylı sistemler için ek bir ya-

tırım seçeneği haline gelmiştir. Hafif raylı sistem ve tramvay; Diğer kentsel raylı sistemlerle karşılaştı-

rarak bu sistemlerin avantajlarını ve dezavantajlarını vurgulayın. Ülkemizde monoray projelerine esas 

olarak yabancı monoray numunelerinin incelenmesi; İstanbul’da planlanan monoray yatırımları ile ilgili 

yatırım süreçlerini incelemek ve yerel yönetimlerin monoray sistemlere yaklaşımlarını ortaya koymak 

amacıyla gerçekleştirildi. Bu bağlamda, alternatif raylı sistemlere kıyasla daha düşük yatırım maliyetleri 

gerektiren ve yolcu taşımacılığı için hem az hem de çok sayıda alternatif sunan monoray sistemleri 

üzerinde kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi. Yamaçlarda, şehir merkezlerinde ve dar sokaklarda so-

runsuz ve aynı zamanda çok düşük kamulaştırma maliyetleri ile kullanıldı. Yani; Tek raylı sistemler ile 

diğer kentsel raylı sistemleri yukarıdaki kriterlere göre karşılaştırırken; Monora’yı diğer kentsel raylı 

sistemlerden ayıran başlıca avantajlar; 

✓ Hali hazırdaki altyapı ve topografyaya uyarlanabilir. 

✓ Diğer raylı sistemlerin kullanılamadığı dik eğimli güzergâhlar için uygundur. 

✓ Hızlı inşaat (hemen hemen tüm büyük parçalar önceden yapıldığından ve proje alanına getirildiği 

için kısa sürede hizmete girebilir), 

✓ Hat yolları dar olduğu için güneş ışığı daha az engellenir ve perspektif etkilenmez. 

✓ Şehir yüzeyine ve trafiğe veya yaya trafiğine müdahale etmez. 

✓ Hızlı olun, sık sık seyahatlere izin verin, dakik ve güvenilir olun, 

✓ Çevreye saygı (elektrik enerjisine bağlı olarak emisyonsuz), 

✓ Kamulaştırma maliyetleri, genellikle medyan olarak inşa edildikleri ve çok dar bir aralığı kapsadık-

ları için düşüktür. 
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✓ Düşük bakım maliyetleri, 

✓ Modern görünümlerinden dolayı şehirler için imaj ve prestij kaynağı olduklarını kanıtlamışlardır. 

✓ Tek raylı sistemlerin avantajlarına ek olarak, tanınan tek raylı sistemlerin dezavantajları şunlardır: 

✓ Bu yeni bir teknoloji olduğu için güvenliği ve geçerliliği henüz kanıtlanmamıştır. 

✓ Acil bir durumda yolcuların tahliyesi zordur. 

✓ Kirişlerin boyutlarından dolayı truss sistemleri raylı sistemlere göre daha yavaştır. 

✓ Yedek parça temini diğer sistemlere göre zordur. 

✓ Hat ve yolcu istasyonlarının yüksekliğinden gelen görsel kirlilik, konulardır. 

Tek raylı sistemler hakkındaki kararlar, mevcut arazi kullanımını, kentsel gelişimin yönünü, nüfus pro-

jeksiyonunu ve planlama küçültme ve ölçeklendirme kararlarını dikkate almalıdır. Yani; Monoray sis-

temleri diğer ulaşım sistemleriyle entegre edilerek birbirine hizmet edecek şekilde uygulanmalı ve işle-

tilmelidir. Taşımacılıkta finansman yatırımları; Monoray yatırımları, finansman modelleri ve kamu po-

litikaları, kamu-özel işbirliği, dış finansman kaynakları ve sermaye piyasası araçları gibi alternatifler 

kullanılarak yapılabilir. Monoray sistemlerin yerel yönetimler tarafından nasıl algılandığını ve kabul 

edildiğini göstermek için, metropolitan alanda ulaşımdan sorumlu bazı belediye başkanları ve yönetici-

lerin anket sonuçları bu çalışmaya dahil edilmiştir. Yerel yönetici anketinin sonuçları dikkatlice değer-

lendirildiğinde, toplu taşımadan sorumlu çoğu teknik yöneticinin monoray sistemleri hakkında genel bir 

anlayışa sahip olduğunu gösterir. Bazıları şehirlerinde monoraylara yatırım yapmayı düşünürken, diğer-

leri monoraylara yatırım yapma fikrini destekliyor. Ayrıca kentsel monoray projesinin Türkiye'deki ca-

zip yatırımların itibarını ikiye katlayacağı ve yerel yöneticiler tarafından görülen ilk “topluluğun” mo-

noraya yönlendirileceği fikrinin belirtilmesi de belirtiliyor. Tek raylı sistemin genel özellikleri, Türki-

ye'deki yatırım sürecinin avantajları ve dezavantajları, yerel yönetim monoray sistemi için sorunların ve 

ortak yaklaşımların genel bir değerlendirmesine tabidir. 
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KONTROL ODALARININ HACİM AKUSTİĞİ TASARIMINDA SİMÜLASYON, 

HESAPLAMA CETVELİ ve SAHA ÖLÇÜMLERİNİN KULLANILMASI 

Murat TIRAŞ1 , Neşe AKDAĞ2 

1Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İstanbul / Türkiye 

Öz: Bu çalışmada ses kayıt stüdyolarında bulunan kontrol odalarının hacim akustiği tasarımı yapılırken 

kullanılan farklı veri kaynaklarının sonuçları değerlendirilerek analizi yapılmıştır. Kontrol odası olarak 

kullanılacak 42 m³ hacme sahip bir odanın düzenleme öncesi yansışım süresi T30 ve EDT verileri üze-

rinden değerlendirilip hacim akustiği tasarımı yapılıp uygulanmıştır. Düzenleme sonrasında T30 ve 

EDT verileri tekrar değerlendirilerek kontrol odaları için belirlenen uluslararası standartlardan ITU stan-

dardına göre hedef yansışım süresi değerlerine ulaşılıp ulaşılmadığı değerlendirilmiştir. Bu çalışmanın 

amacı kontrol odası hacim akustiği tasarımı belirlenirken yararlanılacak saha ölçümü, yansışım süresi 

hesaplama veya simülasyon programlarının kullanılması yöntemlerinin birbirinden ne kadar farklı so-

nuçlar verebileceğini analiz etmektir. Çalışmada kullanılan akustik gereçler delikli helmholtz rezonatör 

paneller, ses dağıtıcı QRD ve skyliner difüzörler ve kumaş kaplı ses yutucu panellerdir.  Ses dağıtıcı ve 

saçıcı difüzörlerin yansışım süresinin düzenlenmesine katkısının belirlenmesi kullanılan veri elde etme 

yöntemlerine göre değişiklik göstermiştir. Hesaplama yönteminde difüzörlerin yutuculuk katsayılarının 

kullanılmasına rağmen sesin dağıtılması sonucu yüzeylere daha fazla temas eden ses dalgaları bekle-

nenden daha fazla yutulmuştur.  Düzenleme öncesi elde edilen yansışım süresi verileri, hesaplama veya 

simülasyon yöntemi kullanılarak hedef yansışım süresi değerlerinin elde edilmesi için kullanılmıştır. Bu 

yöntemlerin hangisinin kullanılmasının daha iyi sonuçlar vereceğini gözlemlemek için saha ölçüm so-

nuçları ile karşılaştırılmıştır. Bu çalışma ses kayıt ve dinleme ortamlarının gerçek saha koşullarında 

düzenlenmesi ve raporlanması açısından özgündür. Araştırma içerisindeki bilgilerin, stüdyo kurulumu 

yapacak kişilere ve araştırmacılara bir veri kaynağı olması hedeflenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Difüzyon, Oda Akustiği,  Kontrol Odası, Akustik Simülasyon, Yansışım Süresi 

GİRİŞ 

Kontrol odalarında ses mühendislerinin kaydedilen sesi doğru duyabilmeleri ve buna göre düzenleme 

yapabilmeleri de oldukça önemlidir. Ses mühendisi her ne kadar kulaklıkla dinleme yaparak mimari 

akustik özellikleri devre dışı bırakabilse de akustik olarak iyi düzenlenmiş bir odada yapılan miks kadar 

olumlu sonuç elde edemeyecektir. Dinleyicilerinde bir mekan içerisinde kaydedilen sesi dinleyecekleri 

düşünüldüğünde, akustik düzenlemesi yapılmış odalar, ses mühendisinin kaydın nasıl duyulacağı ile 

ilgili doğru öngörülere sahip olarak, miks ve mastering aşamalarında orijinal sesin duyulabilmesi için 

gerekli müdahaleleri yapmasına olanak sağlayacaktır. 

Kontrol odaları sesi işlemek için kayıt ve elektronik işleme ekipmanlarını barındırır. Kontrol odasının 

en önemli bileşeni ses kanallarının bir ana kayıt cihazına monte edildiği miks konsoludur. Kontrol odası 

ses işleme için bir çalışma alanı, stüdyonun sosyal merkezi ve ana müşteri sunum alanı olarak işlev 

görür. Bu nedenle birkaç farklı işlevi yerine getirmesi gerekir (Long, 2014). 

Kapalı bir mekanın akustik özelliklerinin objektif olarak incelenmesi 1895 yılında  W.C. Sabin tarafın-

dan yansışım süresi formülünün oluşturulması ile başlamıştır. 1930 yılında Eyring ve 1932 yılında Mil-

ligton yeni yansışım süresi formülleri geliştirmiştir. Bu formüller günümüzde de kullanılmaya devam 
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etmektedir. Sabin, Eyring ve Millington formülleri kullanılarak oluşturulan yansışım süresi hesap cet-

velleri yardımı ile odaların yansışım süreleri hesaplanabilmekte ve buna uygun hacim akustiği tasarım-

ları yapılabilmektedir (Sakuma, Sakamoto, Otsuru, 2014). 

Akustik simülasyon programları kullanılarak da odaların yansışım süreleri tespit edilebilmekte ve dü-

zenleme sonrasında hedef değerlere ulaşılıp ulaşılamayacağı öngörülebilmektedir. Akustik simülasyon 

programlarında odayı sınırlayan yüzeylerin ve oda içerisindeki eşyaların ses yutma katsayıları atanarak 

kaynak ve alıcı noktaları belirlenmektedir. Ses kaynağından çıkan ses dalgaları simüle edilerek oda içe-

risinde izlediği yollar belirlenmekte ve enerjinin zaman ve mekan içerisindeki dağılımına göre hacim 

akustiği parametreleri belirlenmektedir. 

Bir odanın akustik düzenlemesi yapılırken ulusal veya uluslararası standartlarca belirlenmiş optimum 

değerlere ulaşabilmek için hesaplama yapılması gerekmektedir. Bu hesaplama yansışım süresi hesap 

cetveli veya akustik simülasyon programı kullanılarak yapılabilir. Bu iki yöntemden hangisinin kulla-

nılmasının daha iyi sonuçlar ortaya çıkarabileceği bir araştırma konusudur.  

Zhou ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada dikdörtgen şekilli bir odanın farklı soğurma yüzey dağılımla-

rına sahip halleri modellenmiş ve uygulanmıştır. Farklı uygulamaların  T 20 ve EDT verileri saha öl-

çümleri ile elde edilmiş ve hesaplama sonucu elde edilen verilerle karşılaştırılmıştır. Düzgün dağılımlı 

soğurma yüzeylerine sahip odanın yansışım süresi değerlerinin Eyring formülü ile hesaplanan değerlere 

yakın olduğu gözlemlenmiştir (Zhou, Spah, Hengst, Zhang, 2021). 

Rabisse ve arkadaşları oda yüzeylerinin düzensiz yapılarının oluşturduğu sesin dağılma ve saçılma et-

kilerini ortaya koyacak bir sayısal model oluşturmak için yaptıkları çalışmada teorik sonuçları yarı yan-

kısız odada ki sonuçlar ve normal bir odada ki sonuçlarla karşılaştırmışlardır. Üç ayrı durum için yansı-

şım sürelerinin 630 Hz’ den itibaren benzer çıktıklarını bulmuşlardır (Rabisse, Ducourneau, Faiz, 

Trompette, 2019). 

Schmalle ve arkadaşları küçük odalarının doğru bir şekilde simüle edilebilmesi için bir model geliştir-

mek için yaptıkları çalışmada simülasyon yazılımının hoparlör yerleştirmeleri için kullanılabileceğini 

gerçek saha ölçümleri ile karşılaştırarak göstermişlerdir (Schmalle, Noy, Feistel,Hauser, Ahnert, Storyk, 

2011). 

KURAMSAL ÇERÇEVE 

Yansışım Süresinin Ölçülmesi 

Yansışım Süresi ölçümleri için 60 dB’lik düşüş süresi gözlemlenmelidir. Pratikte 60 dB düşüşün göz-

lemlenmesi zor olduğundan 10, 20 veya 30 dB lik düşüş süreleri ölçülerek 60 dB düşüşe göre oranlanır. 

Bu ölçümlerde ilk 5 dB ve son 10 dB düşüş hesaba katılmaz. 

T 30 Parametresi 

30 dB’lik düşüşün ölçülmesi sonucu T30 parametresi bulunur. T30 bulunurken ilk 5 dB düşüşten sonraki 

30 dB’lik düşüş süresi ölçülür ve bu değer 2 ile çarpılır. T30 değeri 30 dB’lik düşüş süresinin 2 ile 

çarpılmış halidir. Art gürültüden önceki 10 dB de hesaba katılmaz. Bu sebepten ötürü T30 ölçümü için 

en az art gürültü miktarının üzerine 45 dB lik bir değer eklemesi yapılarak ölçüm yapılacak gürültü 
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belirlenmelidir. Örneğin art gürültü 40 dB ise kullanacağımız beyaz veya pembe gürültü en az 85 dB 

olmalıdır. 

EDT Parametresi 

EDT (Early Decay Time), erken düşme süresi, ilk 10 dB’ lik düşüş için geçen süredir. T10 dan farkı ilk 

10 dB’ lik düşüş süresinde ilk 5 dB de hesaba katılır. EDT ilk olarak 1974 yılında Vilhelm Jordan tara-

fından öne sürülmüştür. Algılanan yansışım süresi olarak kabul edilir 

EDT İlk 10 dB düşüş süresinin 6 ile çarpılmış değeridir. Maskeleme nedeniyle 60 dB düşüş süresini 

algılayamayız. Devam eden konuşma veya müziğin maskelemesi düşüş sürelerini algılamamızı zorlaş-

tırır. Ancak ilk 10 dB’ lik düşüş maskelenmeden algılanabilir. EDT bu anlamda önemli bir parametre 

olarak kabul edilir. 

Optimum Yansışım Süresi 

Kontrol odaları için optimum yansışım süresi ITU R-1116 standardında gösterilmiştir. Odanın hacmine 

göre belirlenen optimum yansışım süresi frekanslara göre alt ve üst sınırlar içinde tutulması gerekmek-

tedir (Itu-R 1116, 1997). 

𝑇𝑚 = 0,25. √
𝑉

𝑉0

3

 

V: Hacim (m³) 

𝑉0: Referans hacim :100 m³ 

Frekansa bağlı olarak değişen yansışım süresi değerlerinde alt ve üst tolerans değerleri aşağıdaki gibidir 

(Itu-R 1116, 1997). 

 

Şekil 1. ITU R-1116 standardına göre optimum yansışım süresi aralığı 
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AMAÇ 

Bu çalışmanın amacı kontrol odası hacim akustiği tasarımı belirlenirken yararlanılacak saha ölçümü, 

yansışım süresi hesaplama veya simülasyon programlarının kullanılması yöntemlerinin birbirinden ne 

kadar farklı sonuçlar verebileceğini analiz etmektir. 

KAPSAM 

Bu çalışmada ses kayıt stüdyolarında bulunan kontrol odalarının hacim akustiği tasarımı yapılırken kul-

lanılan farklı veri kaynaklarının sonuçları değerlendirilerek analizi yapılmıştır. Kontrol odası olarak kul-

lanılacak 42 m³ hacme sahip bir odanın düzenleme öncesi yansışım süresi T30 ve EDT verileri üzerinden 

değerlendirilip hacim akustiği tasarımı yapılıp uygulanmıştır. Düzenleme sonrasında T30 ve EDT veri-

leri tekrar değerlendirilerek kontrol odaları için belirlenen uluslararası standartlardan ITU standardına 

göre hedef yansışım süresi değerlerine ulaşılıp ulaşılmadığı değerlendirilmiştir. 

YÖNTEM 

Hacim akustiği tasarımında kullanılan ODEON 9.2 Combined programı kullanılarak düzenleme öncesi 

ve düzenleme sonrası durumlar tespit edilerek saha ölçümleri ve hesaplama sonuçları ile karşılaştırılarak 

tasarımın şekline karar verilirken uygulanacak yöntemlerin birbirinden ne kadar farklı sonuçlar verdiği 

irdelenmiştir. 

Saha ölçümleri için ISO 3382-2 mühendislik ölçüm yöntemi standartlarına uygun olarak kaynak ve 

mikrofon konumları belirlenmiştir. Ölçümlerde bir adet hoparlör, hoparlör yükseltici, omnidirectional 

Behringer ECM8000 ölçüm mikrofonu, mikrofon tripodu,  Presonus ses kartı, bilgisayar, ARTA 

yazılımı kullanılmıştır. 

Ölçümlerde EDT ve T30  parametreleri 63 Hz ile 8000 Hz merkez oktav frekans bant aralığında 

ölçülmüştür. 

Hoparlör yerden 150 cm, mikrofon yerden 120 cm yukarıda olacak şekilde konumlandırılmıştır (TS EN 

ISO 3382-2, 2009). Şekil 3’te görüldüğü gibi, kontrol odası için 2 farklı kaynak ve 4 farklı mikrofon 

konumu seçilmiştir. Her mikrofon konumunda mikrofon 120°’ lik açılar yapacak şekilde 3 farklı yön 

konumu belirlenmiş ve her farklı yön konumunda 3 ölçüm yapılmıştır. Odaya geniş bant beyaz gürültü 

verilerek, toplam 72 ölçüm yapılmıştır. 
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Şekil 2. Kontrol odası ölçüm planı 

BULGULAR 

Düzenleme öncesinde Odeon T 30 verilerinin, saha ölçüm sonuçlarına göre 63 Hz dışında daha yukarıda 

sonuçlar verdiği gözlenmiştir. 63 Hz merkez oktav frekansında 0,75 saniye ile aynı sonuçları vermiştir. 

Bunun sebebi olarak Odanın ilk halinde sadece sert ve pürüzsüz duvarların olması sonucunda Odeon 

programında tanımlanan yüzeylerin yansıtıcı olarak tanımlanması ve dışarı kaçan seslerin Odeon Akus-

tik simülasyon programında hesaba katılmaması olarak düşünülmüştür. Ayrıca oda içerisindeki duvar, 

masa, kapı gibi yüzeylerin öz titreşim frekanslarının da bu sonuçta etkili olduğu düşünülmüştür.  

 

Şekil 3. Düzenleme öncesi T 30 yansışım süresi değerleri 
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63 Hz 125 

Hz 

250 

Hz 

500 

Hz 

1000 

Hz 

2000 

Hz 

4000 

Hz 

8000 

Hz 

T 30 Simülasyon  0,75 0,72 0,74 0,70 0,66 0,69 0,73 0,54 

T30  Saha ölçümü 0,75 0,45 0,60 0,57 0,50 0,46 0,44 0,39 

Alt sınır (ITU R-BS 1116) 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,09 0,09 

Üst sınır (ITU R-BS 1116) 0,49 0,36 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

Tablo 1. Düzenleme öncesi T 30 yansışım süresi değerleri 

 

Şekil 4. Düzenleme öncesi EDT yansışım süresi değerleri 

 

 
63 Hz 125 

Hz 

250 

Hz 

500 

Hz 

1000 

Hz 

2000 

Hz 

4000 

Hz 

8000 

Hz 

EDT Düz Öncesi Simü-

lasyon 

0,71 0,75 0,75 0,69 0,65 0,68 0,63 0,45 

EDT Saha Ölçümü Düz. 

Öncesi 

0,78 0,46 0,53 0,54 0,46 0,42 0,42 0,37 

Alt sınır (ITU R-BS 

1116) 

0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,09 0,09 

Üst sınır (ITU R-BS 

1116) 

0,49 0,36 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

Tablo 2. Düzenleme öncesi EDT yansışım süresi değerleri 
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Düzenleme Sonrası T 30 ve EDT Değerleri 

 

Şekil 5. Düzenleme sonrası T 30 yansışım süresi değerleri 

 

 
63 Hz 125 

Hz 

250 

Hz 

500 

Hz 

1000 

Hz 

2000 

Hz 

4000 

Hz 

8000 

Hz 

Dağ Çarp.  Simülasyon 0,41 0,41 0,39 0,25 0,27 0,27 0,27 0,24 

Düz Sonrası Simülasyon 0,49 0,50 0,41 0,27 0,28 0,32 0,32 0,29 

Hesaplanan yansışım sü-

resi 

0,42 0,23 0,27 0,28 0,32 0,31 0,31 0,29 

T30 Düz sonrası saha öl-

çümü 

0,72 0,30 0,32 0,21 0,21 0,21 0,22 0,20 

Alt sınır (ITU R-BS 1116) 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,09 0,09 

Üst sınır (ITU R-BS 1116) 0,49 0,36 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

Tablo 3. Düzenleme sonrası T 30 yansışım süresi değerleri 

Yüzeylerin yutma çarpanları kullanılarak yansışım süresi hesap sonuçlarının 63 Hz için 0,42 saniye 

çıktığını, saha ölçüm sonuçlarının ise T 30 için 0,72 saniye, EDT için 0,57 saniye olduğu gözlenmiştir. 

Odeon sonuçlarının da bu frekans bölgesi için hesaplama sonuçlarına benzer olduğu görülmüştür. Odeon 

programında difüzör olarak kullanılan yüzeylere sadece yutuculuk çarpanı atanarak yapılan uygulamada 

0,49 saniye, dağıtıcılık çarpanı 0,9 kullanılarak yapılan uygulamada ise 0,41 saniye sonucu elde edil-

miştir. Hesaplama ve Odeon sonuçları benzerken saha ölçüm sonuçları daha yüksek çıkmıştır. Bunun 

nedeni olarak bu frekans bölgesinin ölçümünün ses dalgalarının dalga boyunun çok büyük olmasından 

dolayı zor olması olarak görülmüştür.  
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125 Hz bölgesi için T 30 için Odeon simülasyon sonuçlarının saha ölçümlerinin üstünde olduğu, yansı-

şım süresi hesaplama ile elde edilen sonuçların ise saha ölçümlerinin altında olduğu görülmüştür. 

EDT verilerinde ise Odeon sonuçlarının dağıtma çarpanı kullanılıp kullanılmamasına göre değişmediği 

gözlenmiştir. Diğer frekans bölgeleri içinde benzer bir durum vardır. Bu verilerden yola çıkarak EDT 

verilerinin dağıtıcı yüzeylerden etkilenme derecesinin T 30 verilerine göre daha az olduğu söylenebil-

mektedir.  

 

Şekil 6. Düzenleme sonrası EDT yansışım süresi değerleri 

 
63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 

Hz 

2000 

Hz 

4000 

Hz 

8000 

Hz 

Hesaplanan  

yansışım süresi 

0,42 0,23 0,27 0,28 0,32 0,31 0,31 0,29 

EDT Dağıtma Çarpanı Si-

mülasyon 

0,39 0,41 0,37 0,17 0,20 0,22 0,21 0,17 

EDT Düz Sonrası Simülas-

yon 

0,40 0,42 0,38 0,19 0,22 0,25 0,24 0,20 

EDT Saha Ölçümü Düz. 

Sonrası 

0,57 0,26 0,33 0,23 0,20 0,21 0,21 0,19 

Alt sınır (ITU R-BS 1116) 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,09 0,09 

Üst sınır (ITU R-BS 1116) 0,49 0,36 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

Tablo 4. Şekil. Düzenleme sonrası EDT yansışım süresi değerleri 

250 Hz bölgesinde T 30 için Odeon verilerinin dağıtma çarpanı olmadan 0,41 saniye, dağıtma çarpanı 

ile 0,39 saniye bulunmuştur. Hesaplama sonucunun 0,27 saniye ve saha ölçüm sonucunun da 0,32 saniye 

olduğu belirlenmiştir. Odeon sonuçlarının saha ölçüm sonuçlarından daha fazla olduğu, yansışım süresi 

hesabının ise daha az olduğu görülmüştür.   
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T 30 için 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz ve 8000 Hz bölgelerinde hem Odeon değerlerinin hem 

de yansışım süresi hesap sonuçlarının saha ölçüm sonuçlarından daha fazla olduğu görülmektedir. Bu 

frekans bölgelerinde en yakın sonuçların Odeon’ un dağıtma çarpanı kullanılarak verdiği sonuçlar ol-

duğu görülmektedir. EDT verilerinde de Odeon dağıtma çarpanı kullanılarak elde edilen sonuçların 

1000 Hz, 2000 Hz ve 4000 Hz’ de aynı olduğu, 500 ve 8000 Hz bölgelerinde de çok yakın olduğu 

görülmüştür. 

SONUÇ 

Kontrol odalarında hacim akustiği tasarımı yapılırken 63 Hz ve 125 Hz bölgesinde Odeon verilerinin 

dağıtma çarpanı olmadan dikkate alınabileceği, aynı zamanda bu bölge için saha ölçümünün zorluğu da 

düşünülerek öznel değerlendirmelerinde kullanılabileceği belirlenmiştir. 

125 Hz ve 250 Hz bölgelerinde hesaplama yöntemi ile elde edilen verilerin saha ölçüm sonuçlarına daha 

yakın olduğu görülmüştür. Bu bölgeler için tasarımda yansışım süresi hesaplama cetvelinin kullanılabi-

leceği gözlemlenmiştir. 

500, 1000, 2000, 4000, ve 8000 Hz bölgelerinde Odeon dağıtma çarpanı kullanılması sonucu elde edilen 

EDT verilerinin saha ölçüm sonuçlarına en yakın sonuçları verdiği değerlendirilmiştir.  

Sonuç olarak hem Odeon verilerinin hem de Yansışım süresi hesaplama sonuçlarının beraber kullanıla-

rak değerlendirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Alt frekans bölgeleri için dağıtma çarpanı kulla-

nılmadan Odeon verilerinin kullanılmasının daha iyi olacağı gözlenmiştir. Yansışım süresi hesap cetveli 

kullanılacaksa 500 Hz ve üstü frekanslarda dağılma faktöründen dolayı hesaplanan sonuçlardan yaklaşık 

0,1 saniye daha altta değerler alacağı öngörülmelidir. 
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MALZEMEDE ÇİFTLER MANZUMESİ 

Zeki ÇİZMECİOĞLU 

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İstanbul / Türkiye 

Öz: İnsanların davranışları ile ruh dünyaları arasında bir ilişki olduğu gibi malzemelerin özellikleri ile 

içyapıları arasında da bir ilişki vardır. Malzeme Bilimi, malzemelerin içyapı-özellik ilişkilerini araştırır. 

Metalurji ve Malzeme mühendisleri ise doğal hammaddelerden malzeme üretir yeni malzemelerin içya-

pısının değiştirerek, özelliklerini  geliştirir. Metaller, nötr metal atomlarının en dış kabuktaki valans 

elektronların atomdan ayrılması ile oluşan pozitif iyonlarla elektron denizi arasında her yönde etki eden 

metalik bağ adı verilen fleksible bir bağ yapısına sahiptirler. Bu bağın bir sonucu olarak metaller yüksek 

iletkenlik, elastiklik modülü,  mukavemet,  tokluk,  ergime sıcaklığı ve yoğunluk gösterirler. Seramikler, 

metaller ile ametaller arasında bir elektron alışverişi sonucunda oluşan kimyasal reaksiyon ile pozitif ve 

negatif iyonların birbirlerini kuvvetli bir çekim kuvveti ile çektiği iyonik bağlı malzemelerdir. Seramik-

ler, iyonik bağın bir sonucu olarak süneklikleri ve darbe dayanımları düşük,  rijit, sert, gevrek,  yüksek 

sıcaklıklara ve korozyona dayanıklı malzemelerdir. Plastikler, molekül yapılı, molekül içinde  karbon 

atomları arasında bir çift elektron ortaklığına dayalı kuvvetli kovalent bağlı, moleküller arasında zayıf 

bağlara sahip malzemelerdir. Bu bağların bir sonucu olarak plastik malzemenin özellikleri, düşük ilet-

kenlik, düşük mukavemet,  yüksek kimyasal dayanıklılık, düşük ergime sıcaklığı ve düşük yoğunluktur. 

Metal, seramik, plastik malzemelerin birden fazlasının bir araya getirilmesi ile geliştirilen kompozit 

malzemenin  özellikleri de, matris ve  takviye ikili fazların bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. 

Anahtar Kelimeler:  Metalik Bağ, İyonik Bağ, Kovalent Bağ, Metal, Seramik, Plastik, Kompozit  

GİRİŞ 

İnsanların davranışları ile ruh dünyaları arasında bir ilişki olduğu gibi malzemelerin de özellikleri ile 

içyapıları arasında da bir ilişki vardır. Malzeme Bilimi, malzemelerin içyapı-özellik ilişkilerini ortaya 

koyar ve malzemelerin içyapılarının değiştirilerek özelliklerinin nasıl geliştirilebileceğini araştırır.  

Çift, birbirine yakın, birbirine benzer,  birbirine zıt, birbirini tamamlayan veya birbiri ile ilgili her hangi 

iki şey demektir.  

Malzemeler,  metal, seramik, plastik ve bunların birden fazlasının bir araya getirilmesi ile geliştirilen 

kompozit malzemeler olmak üzere dört gruba ayrılır.  

AMAÇ   

Bu bildirinin amacı, metal, seramik, plastik ve kompozit malzemelerin özelliklerinin  atomlar arası bağ-

lardaki çiftler manzumesinin bir sonucu olduğu  açıklamaktır. 
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KAPSAM  

PARİTE KURALI VE KUR’AN’IN ÇİFTLER MUCİZESİ  

1933 yılında Nobel Fizik Ödülü'nü alan  İngiliz Fizikçi Paul Dirac, «Parite Kuralı» nı keşfetti. Bu Ku-

ral’a göre «Varlıklar daima zıt olan ikizi ile beraber yaratılır. Kainatta her varlığın bir zıttı, bir çifti  

bulunmaktadır.»7 

 

Kutsal Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de: 

 

‘Yerin bitirdiği şeylerden, insanların kendilerinden ve (daha) bilemedikleri (nice) şeylerden, bütün 

çiftleri yaratanın şanı yücedir.’(Yasin Suresi, 36/36)8 buyrulmaktadır. 

 

Çift, birbirine yakın, birbirine benzer,  birbirine zıt, birbirini tamamlayan veya birbiri ile ilgili her hangi 

iki şey demektir. İlahi tasarım olan kainattaki yaratılanların hepsi çifttir. Kainatın her zerresinde çift 

dengesinin olduğu  bugün bilimsel olarak anlaşılmıştır. Kendi varlığımızda ve etrafımızdaki bütün var-

lıklarda çiftler manzumesini görmekteyiz. Hayatımızda gerçekleşen bütün olaylar, reaksiyonlar ve iliş-

kiler yine çiftler arasındadır. Tek gibi zannettiğimiz bir varlığın iç dünyasına girdiğimizde hayrette ka-

lacağımız şekilde yine çiftlerle karşılaşmaktayız.   

 

MODERN ATOM MODELİ, ATOM BOYUTLARI VE ATOMDAKİ ÇİFTLER 

 

Atom, bir elementin kimyasal özelliklerini taşıyan en küçük yapı taşıdır. Atom, temel olarak bir çekir-

dek ve onun etrafında bulunan elektron bulutundan oluşur. Elektronlar orbital adı verilen enerji seviye-

lerinde birer çift halinde bulunurlar. Çekirdek ise pozitif yüklü protonlar ve yüksüz nötronlardan oluşur. 

Atomdaki proton sayısı elektron sayısına eşit olduğunda atom elektriksel olarak yüksüzdür. Elektron ve 

proton sayıları eşit değilse bu parçacık iyon olarak adlandırılır. İyonlar oldukça kararsız yapılardır ve 

yüksek enerjilerinden kurtulmak için ortamdaki başka iyon ve atomlarla etkileşime girerler. Proton sa-

yıları aynı, ancak nötron sayıları farklı atomlara o elementin izotopları denir 

 

                                                            
7 https://tr.wikipedia.org/wiki/Paul_Dirac 
8 https://kuran.diyanet.gov.tr/ 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Proton
https://tr.wikipedia.org/wiki/N%C3%B6tron
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0yon
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Şekil 1.  Modern atom modeli9 

 

Şekil 1’de modern çekirdek etrafında elektron bulutu halinde dönen elektronlardan  oluşan modern atom 

modeli  görülmektedir.  

Atomun çapı milimetrenin on milyonda biridir. Elektronun çapı ise bundan yüz binde bir nispette daha 

küçüktür. Elektronun bu dar yörüngedeki sürati ise saniyede 300.000 km.dir. Vücudumuzda yüz trilyon 

hücre vardır. Her bir hücrede ise 100 trilyon atom bulunur. Vücudumuzdaki atom sayısı 1022 dir.  Eli-

nizdeki anahtar dünya boyutunda büyürse, işte o zaman anahtarın içindeki her bir atom bir kiraz büyük-

lüğüne ulaşır ve siz de onları görebilirsiniz. Şekil  2’ de atom ve atom  altı parçacıkların boyutları gö-

rülmektedir. 

 

 

Şekil 2.    Atom ve atom  altı parçacıkların boyutları10 

 

 

                                                            
9 https://bikifi.com/wp-content/uploads/Modern-Atom-Modeli.jpg 
10https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTBUYMqJkwHgUC-

BCZmDC6a5nLb4Ga7qx0iHjQ&usqp=CAU 
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MALZEMELERİN SINIFLANDIRILMASI  

Bir mimar ve mühendisin mevcut binlerce malzeme özelliklerini bilmesi ve gelişmeleri izlemesi imkan-

sız olduğundan bütün malzeme özelliklerini etkileyen ve oluşturan genel prensipleri anlaması gerekir. 

Malzemelerin özellikleri, içyapılarının bir sonucudur. İnsanların davranışları ile ruh dünyaları arasında 

bir ilişki olduğu gibi malzemelerin davranışları ile içyapıları arasında da bir ilişki vardır. Malzeme Bi-

limi, malzemelerin iç yapı-özellik ilişkilerini ortaya koyar ve malzemelerin içyapılarının değiştirilerek 

özelliklerinin nasıl geliştirilebileceğini açıklar. Malzemeler, metaller, plastikler ve seramikler olmak 

üzere üç temel gruba ayrılırlar. Her malzeme grubunun davranışı içyapısının ve atomlar arası bağlarının 

bir sonucudur. Günümüzde metal, seramik ve plastik malzemelerin ortak özelliklerini elde etmek amacı 

ile bunların birden fazlasının bir araya getirilmesi ile malzeme bilimcilerinin geliştirdikleri dördüncü bir 

kompleks malzeme grubu  daha vardır ki bunlara  kompozit malzeme adı verilmektedir. Şekil 3’de mal-

zemelerin sınıflandırılması görülmektedir.(9) 

 

Şekil 3. Malzemelerin sınıflandırılması 

METALİK BAĞLI METALİK MALZEMELER 

Metalik bağ, metal atomlarının en dış kabuktaki valans elektronların atomdan ayrılarak elektron denizi 

oluşturması ve elektronlarını verdiğinden dolayı pozitif iyon haline gelmiş atomları çevrelemesi,  bir 

harç gibi bir arada tutması ile ortaya çıkar. Bütün saf metal ve alaşımların atomları metalik bağ ile bağ-

lıdırlar. Metalik bağ fleksible bir bağdır. Metalik bağın sonucu olarak metaller yüksek iletkenlik, yüksek 

Elastiklik modülü, yüksek mukavemet, yüksek tokluk v.b. mekanik özellikler gösterirler, yoğunlukları 

ve ergime sıcaklıkları da yüksektir. Şekil 4. ‘de metalik bağın pozitif iyonları çevreleyen negatif elektron 

denizinin birbirini her yönde çekmesi ile oluşması görülmektedir. 

 

Şekil 4. Metalik bağ, pozitif iyonları çevreleyen negatif elektron denizinin birbirini her yönde 

çekmesi ile oluşur.11 

                                                            
11 https://www.eokultv.com/wp-content/uploads/2017/12/metalik-bag-1-1.jp 
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Tablo 1’de metalik malzemenin iç yapı-özellik ilişkisi görülmektedir. 

Tablo 1. Metalik malzemenin iç yapı-özellik ilişkisi 

Metalik  Malzeme Özellikleri                                     İç Yapının Etkisi                               

Yüksek İletkenlik                                                            Elektron Hareketi 

Düşük Kimyasal Dayanıklılık                                       Elektron Verme  Eğilimi                             

Yüksek Şekil Verme Özelliği                                      Fleksible  Bağ 

Orta Seviyede Ergime Sıcaklığı                          Orta Şiddette Bağ 

Yüksek Yoğunluk                                                   Metal Atomunun Ağır Olması, 

                                                                                         Atomların Sıkı Paketlenmesi 

 

İYONİK BAĞLI SERAMİKLER 

İyonik bağlı seramik malzemelerde pozitif ve negatif iyonların çekimi sonucunda iyonik bağ oluşur. 

Metaller en dış kabuktaki valans elektronlarını vererek pozitif iyon haline gelmek,  ametaller ise dış 

kabuğundaki elektronları 8’e tamamlamak için yeni elektronlar alarak negatif iyon haline gelmek eğili-

mindedir. Pozitif iyonlarla negatif iyonların birbirlerini kuvvetli bir çekim kuvveti ile çekerek meydana 

getirdiği bağa iyonik bağ, metal ile ametalin oluşturduğu metal bileşiğine seramik malzeme adı verilir 

Seramikler, süneklikleri ve darbe dayanımları düşük olduğundan yapı ve yük taşıma uygulamalarında 

metallerden daha az kullanılırlar. Gevrek malzemelerin mukavemet dağılımları çok geniş bir aralıktadır. 

Mukavemetleri yük altındaki malzemenin hacmine ve uygulana zamanına bağımlıdır. Bu yüzden me-

taller gibi tasarlanmaları çok kolay değildir. Rijit, sert, yüksek sıcaklıklara ve korozyona dayanıklıdırlar. 

Şekil 5’de İyonik bağlı seramik malzemedeki çiftler görülmektedir.  

 

Şekil 5. İyonik bağlı seramik malzemedeki çiftler12 

                                                            
12 http://www.kimyabilimi.gen.tr/wp-content/uploads/2019/10/naci-iyonik-bilesiginin-iyonik-orgu-modeli.jpg 
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Tablo 2’de Seramik malzemenin yapısındaki çiftler dayalı iç yapı-özellik İlişkisi görülmektedir. 

Tablo 2. İyonik Bağlı Seramik Malzemenin İç yapı-Özellik İlişkisi 

Seramik Malzeme Özellikleri                                     İç Yapının Etkisi                               

Düşük İletkenlik                                                            Serbest Elektron  Yok 

Yüksek Kimyasal Dayanıklılık                                     Elektron Alma/Verme Yok     

Sert ve Kırılgan                                                   Rijit Bağ 

Yüksek Ergime Sıcaklığı                                                Kuvvetli  Bağ 

DüşükYoğunluk                                                              Hafif ametal atomu 

 

KOVALENT BAĞLI PLASTİKLER 

Polimer(plastik)  malzeme, molekül içerisinde kovalent bağlı, moleküller arasında zayıf bağlı bir mal-

zemedir. Kovalent bağ, komşu atomlar arasında bir çift elektron ortaklığına dayanan bir bağdır. Bu or-

taklık, belli atomlar arasında olduğundan malzeme molekül yapısı gösterir. Moleküllerde pozitif ve ne-

gatif yük merkezlerinin farklılaşması  ve moleküller arasında zıt kutupların birbirini çekmesi ile de mo-

leküller arası  çapraz bağlar oluşur. Polimer malzemede, molekül içi kuvvetli, moleküller arası zayıf 

bağın etkisi ile malzeme özellikleri ortaya çıkar. Şekil 6’de polimer malzemedeki bağ yapısındaki çiftler 

görülmektedir. 

 

Şekil 6. Polimer malzemedeki bağlar ve çiftler13 

                                                            
13 https://www.etmd.org.tr/wp-content/uploads/2020/04/polimer.jpg 
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Plastik malzemenin özellikleri, düşük iletkenlik, düşük mukavemet,  yüksek kimyasal dayanıklılık, dü-

şük ergime sıcaklığı ve düşük yoğunluktur. Tablo 3.’de  Polimer (Plastik) Malzemenin İç yapı-Özellik 

İlişkisi görülmektedir. 

Tablo 3. Polimer (Plastik) Malzemenin İç yapı-Özellik İlişkisi 

Plastik Malzeme Özellikleri                                       İç Yapının Etkisi                               

Düşük İletkenlik                                                            Elektron Akımı Yok 

Yüksek Kimyasal Dayanıklılık                                     Elektron Alma/Verme Yok     

Düşük mukavemet                                                         Moleküller Arası Zayıf Bağ 

Düşük Ergime Sıcaklığı                                                 Moleküller Arası Zayıf  Bağ 

DüşükYoğunluk                                                             Sıkı Olmayan Paketleme 

 

KOMPOZİTLER 

İki veya daha fazla malzemenin makro-düzeyde bir araya getirilmesiyle oluşturulan ve yeni özelliklere 

sahip malzemelere Kompozit malzeme denir. 

Kompozit Malzemelerin Bileşenleri 

 Matris fazı: Sürekli ve ana faz. Takviye fazını bir arada tutar ve yükü paylaşırlar. Plastik deformas-

yona geçişte oluşabilecek çatlak ilerlemelerini önler ve kompozit malzemenin kopmasını geciktirir. 

 Takviye fazı: Matris içindeki ikincil fazdır, kompozit malzemenin mukavemet ve yük taşıma özel-

liğini sağlamaktadır. 

 Arayüzey: Matris ile takviye fazı arasındaki fazdır (kimyasal, fiziksel, mekanik). Yapışmayı belir-

ler. 

Kompozit bir parça tasarlanırken maliyet, ham malzeme özellikleri, çevre koşullarının parçaya etkisi, 

imalat yöntemi, kalite kontrol metotları gibi bir dizi faktör birlikte değerlendirilmelidir. Tasarımda en 

büyük zorluklardan birisi kompozit malzemelerin izotropik özellikler göstermemesidir. Bu yüzden ta-

sarımcı, parçaya her yönden ne kadar yük geleceğini ve parçanın hangi noktasında ne kadar mukavemete 

ihtiyaç olduğunu iyi anlayıp, fiberlerin yerleşim açılarını ona göre hesaplamalıdır. Şekil 7.’de  kompozit 

malzeme yapısındaki matris ve takviye fazları çifti görülmektedir. 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

 

203 

 

Şekil 7. Kompozit malzeme yapısındaki matris ve takviye fazları çifti14 

3.3.5.MALZEMELERİN ÇİFTLER İLİŞKİSİNE DAYALI ÖZELLİKLERİ 

Tablo 4’de malzeme türlerinin yapısı ve çiftler ilişkisine dayalı özelliklerinin karşılaştırılması görül-

mektedir. 

Tablo 4. Malzeme Türlerinin Yapı ve Özelliklerinin Karşılaştırılması(10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONUÇ 

 1933 yılında Nobel Fizik Ödülü'nü alan  İngiliz Fizikçi Paul Dirac, «Parite Kuralı» nı keşfetti. Bu 

Kural’a göre «Varlıklar daima zıt olan ikizi ile beraber yaratılır. Kainatta her varlığın bir zıttı, bir 

çifti  bulunmaktadır.»denilmektedir. 

 Malzemeler metalik, plastik seramik ve bunların birden fazlasının bir araya getirilmesi oluşan kom-

pozit malzeme gruplarına ayrılmaktadır. 

                                                            
14https://encryptedtbn0.gstatic.com/ima-

ges?q=tbn:ANd9GcQb3NF9VD9upt5CKWSX5714jSSqlu8hnf2uDg&usqp=CAU 

MALZEME TÜRÜ METAL SERAMİK PLASTİK KOMPOZİT 

Atomlar Arası Bağ  Metalik 

 

 

İyonik 

  

Kovalent 

 

Kompleks 

   

İletkenlik Yüksek                               Düşük Düşük - 

Kimyasal Dayanıklılık Düşük      Yüksek Yüksek Yüksek 

Mekanik 

Özellikler  

E-modül Yüksek Çok Yüksek Düşük Yüksek 

Mukavemet Yüksek Çok Yüksek Orta Yüksek 

Tokluk Yüksek Düşük İyi Yüksek 

Sürtünme   -        Düşük Çok Yük-

sek 

- 

Yoğunluk Yüksek                          Düşük Düşük Yüksek 

Isıl Dayanıklılık (E. N.) Yüksek  Çok Yüksek Düşük Yüksek 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

204 

 Malzemelerin bütün özellikleri iç yapısının ve atomlar arası bağ yapısının bir sonucudur.  

 Malzemenin iç dünyasındaki çiftler sayesinde malzeme özelliklerinin ortaya çıkması, Kainatın bir 

çiftler manzumesi olduğunu göstermektedir. 

 Kutsal Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de: ‘Yerin bitirdiği şeylerden, insanların kendilerinden ve 

(daha) bilemedikleri (nice) şeylerden, bütün çiftleri yaratanın şanı yücedir.’(Yasin Suresi, 36/36) 

buyrulması Kur’an’ın Bilimsel Mucizesi olup, insan sözü olmadığının kanıtıdır. 
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TASARIMDA ÇİFTLER DENGESİ 

Zeki ÇİZMECİOĞLU 1, Senanur KERETLİ2 

1İstanbul Ticaret Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İstanbul / Türkiye 
2Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi,  Mimarlık Bölümü, İstanbul / Türkiye 

Öz: Tasarımda denge, tasarımı oluşturan parçaların tanımlı ve estetik bir biçimde, eşit ağırlıkta yerleş-

tirilmesi olarak tanımlanmaktadır.  Simetrik denge, hayali bir çizgi ya da düzlemle ayrılmış iki yönlü 

biçim benzerliği olarak tanımlanır. Merkezi simetri, karakterce aynı olan unsurların bir merkezden çarkı 

andıran kompozisyonda ve güneş ışınlarına benzer biçimde etrafa dağılarak bir denge sağlanmasıdır. 

1933 yılında İngiliz Fizikçi Paul Dirac, kainatta bütün varlıkların daima zıt olan ikizi ile beraber  çift 

olarak yaratıldığını keşfetti, buna «Parite Kuralı» adını verdi ve Nobel Fizik Ödülü'nü aldı.   Kutsal 

Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de ‘Arzın bitirdiklerinden, kendi nefislerinden ve daha bilmeyecekleri şey-

lerden bütün çiftleri yaratan Allah çok yücedir.’(Yasin Suresi, 36/36) gibi bir çok ayetlerde her şeyin 

çift yaratıldığı ifade edilmiştir. Burada toprağın çıkardığı, nefislerdeki ve bunların dışındaki nice çiftler-

den bahsedilmektedir. Çift, birbirine yakın, birbirine benzer,  birbirine zıt, birbirini tamamlayan veya 

birbiri ile ilgili her hangi iki şey demektir. Birbirinin aynısı olan ikiz bir varlık çift olduğu gibi, pozitif-

negatif gibi birbirine zıt veya kadın-erkek gibi birbirini tamamlayan insanlığın iki cinsi veya  birbiri ile 

ilgili herhangi iki şey de çift sayılabilir. Tasarımda simetrik, ikiz veya  birbirini tamamlayan çiftlere 

dayalı denge, birlik, uyum, düzen ve huzur sağlar. Denge, dürüstlük, güvenilirlik ve saygınlığın psiko-

lolojik simgesidir.  Bu bildiride,  bir çiftler manzumesi olan kainattaki  doğal örnekler incelenerek, mü-

hendislik ve mimarlık alanlarında çiftlere dayalı nasıl mükemmel ve dengeli bir tasarım geliştirilebile-

ceği konusu ele alınmaktadır.  

Anahtar Kelimeler:  Tasarımda Denge, Simetrik Denge, Parite Kuralı, Çiftler Manzumesi  

GİRİŞ 

Tasarımın temel prensiplerinden biri olan denge, tasarımı oluşturan parçaların tanımlı ve estetik bir bi-

çimde  eşit ağırlıkta yerleştirilmesidir.   

Simetrik Denge, hayali bir çizgi ya da düzlemle ayrılmış iki yönlü biçim benzerliği olarak tanımlanır. 

Merkezi simetride tasarım unsurları merkezi bir nokta ya da eksenden güneş ışınlarına benzer biçimde 

360 derecelik bir açı gösterirler.  

İlahi tasarım olan kainatta sayısız simetrik denge örnekleri ve çiftler bulunmaktadır. Kısaca kainat bir 

çiftler manzumesidir. 

Çift, birbirine yakın, birbirine benzer,  birbirine zıt, birbirini tamamlayan veya birbiri ile ilgili her hangi 

iki şey demektir. Birbirinin aynısı olan ikiz bir varlık çift olduğu gibi, pozitif-negatif gibi birbirine zıt 

veya kadın-erkek gibi birbirini tamamlayan insanlığın iki cinsi veya   birbiri ile ilgili herhangi iki şey de 

çift sayılabilir.   

AMAÇ   

Bu bildirinin amacı,  kainattaki sonsuz ilahi tasarım örneklerini göz önüne alarak mühendislik ve mi-

marlık alanlarında nasıl mükemmel ve dengeli bir tasarım geliştirilebileceği konusunu ele almaktır.  
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KAPSAM  

PARİTE KURALI VE KUR’AN-I KERİM’İN ÇİFTLER MUCİZESİ  

1933 yılında Nobel Fizik Ödülü'nü alan  İngiliz Fizikçi Paul Dirac, «Parite Kuralı» nı keşfetti. Bu Ku-

ral’a göre «Varlıklar daima zıt olan ikizi ile beraber yaratılır. Kainatta her varlığın bir zıttı, bir çifti  

bulunmaktadır.»15 

Kur’an-ı Kerim’de:‘Arzın bitirdiklerinden, kendi nefislerinden ve daha bilmeyecekleri şeylerden bü-

tün çiftleri yaratan Allah çok yücedir.’ 16 (Yasin Suresi, 36/36) buyrulmaktadır. İşaret edilen çiftler üç 

gruba ayrılmaktadır. 

 1) Toprağın çıkardığı çiftler: 

Bitki ve hayvanlardaki erkek-dişi türleri, Ham maddelerdeki ve malzemelerdeki çiftler, Toprakta ölüm 

ve hayatı iç içe değiştiren  bakteri ve diğer varlıklardaki sentez ve analiz olayları.   

 2) Nefislerdeki çiftler: Nefis bir şeyin öz varlığıdır. İnsan nefsi gibi, her varlığın bir öz varlığı da bu-

lunmaktadır. Bir hücrenin veya elektronik cihazların öz varlığı da dual sistemlerden  oluşmaktadır. 

 3) Bunların dışında bilmediklerimizden yaratılan nice çiftler. 

Çift, birbirine yakın, birbirine benzer,  birbirine zıt, birbirini tamamlayan veya birbiri ile ilgili her hangi 

iki şey demektir. İlahi tasarım olan kainattaki yaratılanların hepsi çifttir. Kainatın her zerresinde çift 

dengesinin olduğu  bugün bilimsel olarak anlaşılmıştır. Kendi varlığımızda ve etrafımızdaki bütün var-

lıklarda çiftler manzumesini görmekteyiz. Hayatımızda gerçekleşen bütün olaylar, reaksiyonlar ve iliş-

kiler yine çiftler arasındadır. Tek gibi zannettiğimiz bir varlığın iç dünyasına girdiğimizde hayrette ka-

lacağımız şekilde yine çiftlerle karşılaşmaktayız.  

KAİNATTA ÇİFT ÖRNEKLERİ   

İNSANDAKİ ÇİFTLER 

 ‘Gerçekten O’dur, erkeği ve dişiyi iki eş yaratan’  (En-Necm Suresi, 53/45) 

İnsanlık erkek ve kadın olmak üzere birbirini tamamlayan iki cinsten yaratıldığı gibi, her insan beden 

ve ruh olmak üzere iki varlıktan meydana gelmiştir. Şekil 1’de insandaki bazı çiftler görülmektedir. 

Bedenimiz anatomik olarak incelendiğinde, baş-gövde gibi ikili yapı yanında, vücudumuzun simetrik-

liğinden her organın çift, çift yaratıldığı kalp, beyin, karaciğer, mide gibi tek olarak yaratılan organların 

bile yakından incelendiğinde çift yönlü fonksiyonları ile dikkati çektiklerini görmekteyiz. 

                                                            
15 https://tr.wikipedia.org/wiki/Paul_Dirac 
16 https://kuran.diyanet.gov.tr/ 
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Şekil 1.  İnsan vücudundaki çift organlar,  beyin ve kalp gibi tek organlardaki çiftler.171819 

HAYVANLARDAKİ ÇİFTLER 

Hayvanlarda, erkeklik ve dişilik yanında vücutlarındaki simetriklik dikkati çekmektedir. Şekil 2’de hay-

vanlardaki bazı çiftler görülmektedir. 

                                                            
17 https://blog.bodyforumtr.com/wp-content/uploads/2015/01/insan-anatomi.jpg 
18 https://i2.wp.com/www.biyolojidersim.com/wp-content/uploads/2018/02/sinir_sistemi_2_insanda_sinir_sis-

temi.png?resize=349%2C466&ssl=1 
19https://www.pahssc.org.tr/uploads/site/59f25a09e2eb3d614388fed8b4b4a110.jpg 
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Şekil 2. Hayvanlardaki çiftler 

BİTKİLERDEKİ ÇİFTLER  

Bitkiler üzerine yapılan incelemelerde bitkilerde de erkekliğin ve dişiliğin olduğu, bu farklı organlar 

sayesinde bitkilerde üremenin gerçekleştiği anlaşılmıştır.  

Tohumlu ve çiçekli bitkilerde erkek ve dişi üreme hücreleri vardır. Bu hücreleri, her ikisi de çiçeğin 

ortasında bulunan erkek organ ile dişi organ üretmektedir.  

Dişi organın yumurtalık denen şişkince bölümünde küçük ve yuvarlak tohum taslakları, bunların içinde 

de dişi üreme hücreleri bulunur. Erkek üreme hücreleri ise erkek organın başçık bölümünün ürettiği 

çiçek tozlarının içinde saklıdır.  

Çok hafif olan çiçek tozları rüzgârlarla ya da çeşitli hayvanlar aracılığıyla çiçekten çiçeğe taşınırken, 

içlerinden bir bölümü dişi organın tepeciğine yapışıp kalır. Daha sonra bu çiçek tozu taneciği boyun-

cuktan aşağıya doğru inerek yumurtalıklardaki tohum taslaklarına ince bir borudan uzanır. Erkek üreme 

hücresi de bu borudan geçer ve tohum taslağının içindeki dişi üreme hücresiyle birleşir. Erkek ve dişi 

üreme hücrelerinin birleşmesiyle tohum taslakları onlardan da tohumlar oluşur. Bu tohumlardan da yeni 

bitkiler gelişir. Şekil 3’de bitkilerdeki çiftler görülmektedir. 
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Şekil 3. Bitkilerdeki çiftler 

EŞYALARDAKİ ÇİFTLER 

 

KAVRAMLARDAKİ ÇİFTLER 

 Madde-Antimadde 

 Madde-Enerji 

 Madde-Mana 

 Zahir-Batın 

 Mekan-Zaman 

 Öğretmen-Öğrenci 

 İşçi-Patron 

 Yönetici-Yönetilen v.b. 

SIFATLARDAKİ ÇİFTLER 

Şekil 4’de  hayatımızda çok kullandığımız sıfatlardaki çift örnekleri görülmektedir. 
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Şekil 4. Sıfatlardaki Çiftler20 

 

İNSAN DAVRANIŞLARINDAKİ  ÇİFTLER 

 İyi-Kötü 

 Doğru-Yanlış 

 Güzel-Çirkin 

 Merhametli-Gaddar 

 Kibirli-Alçakgönüllü 

 Adaletli-Zalim 

 Alim-Cahil v.b. 

DİNİ KAVRAMLARDAKİ ÇİFTLER 

 Dünya-Ahiret 

 Zahir-Batın 

 Ölüm-Hayat 

                                                            
20 https://www.biyologlar.com/images/articles/large/cicegin-bolumleri.png 
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 Hayır-Şer 

 Günah-Sevap 

 İman-Küfr (Mü’min-Kafir) 

 Cennet-Cehennem 

 Hak-Batıl 

 İmam-Cemaat 

 Haram-Helal 

 Temiz-Necis  

 Amel Defterini Sağından ve Solundan Alanlar v.b. 

MADDE-ENERJİ ÇİFTİ 

Nükleer reaksiyonlarla madde enerjiye dönüşebilir. Cisimler atomlardan, atomlar çekirdek ve elektron-

lardan, çekirdekler proton ve nötrondan, bunlar ise enerjiden oluşmuştur diyebiliriz. Bizim gördüğümüz 

madde enerjinin yoğunlaşmış halidir. Madde ve enerji birbirinin eşdeğeri, bütün varlıkların iki farklı 

görüntüleridir. 

YENİ KEŞFEDİLEN VE BİLMEDİĞİMİZ ÇİFTLER 

 Birbirini dengeleyen çekme ve itme kuvvetleri, 

 Reaksiyonlardaki  elektron alan ve veren çiftler, 

 Atom ve malzemedeki çiftler, 

 Le Chatelier Prensibi (Etki- Tepki Kanunu): Dengede bulunan bir sisteme dışarıdan bir etki yapıl-

dığında sistem bu etkiyi azaltacak yönde karşıt bir tepkide bulunur. 

 Fizik ve astrofiziğin yeni fark ettiği enerji emilip salınma olayları(Madde-enerji, madde-anti madde, 

elektron-pozitron, proton-anti proton, nötron- anti nötron, nötrino-anti nötrino), 

TASARIMDA ÇİFTLER DENGESİ 

Tasarımda denge unsuru gözetilmediği takdirde, ürün beklenen etkiyi oluşturamaz. Aynı görsel öğelerin 

eşit yerleştirilmesine simetrik denge denir. Mimaride simetri, ortak formların, şekillerin veya açıların 

eksen adı verilen bir merkezi çizgi veya nokta boyunca yansımasıdır. Temel olarak, bir eksen boyunca 

birbirini yansıtan bileşenler simetriktir. Bu, mimaride en eski ve en sürekli kullanılan düzenleme ilkele-

rinden biridir. Simetri, bir yapının çeşitli öğelerini tek ve birleşik bir bütün halinde bir araya getirmeye 

yardımcı olur. Ayrıca, eski Yunanlıların ve Romalıların tercih ettiği bir estetik olan rasyonel düzen ve 

sakin mantık duygusu yaratmak için yaygın olarak kullanılır. Simetriye, tek detaylar arasındaki ilişki-

den, tüm yapının düzenine ve hatta simetrik bir ızgara deseni üzerine inşa edilmiş tüm şehir merkezlerine 

kadar birçok ölçekte bakabiliriz. 

Dairesel denge öğelerin ortak bir merkezden yayılmasıyla ortaya çıkar. Göle atılan bir taştın yaydığı 

titreşimler yada yıldız sistemleri gibi doğada sınırsız örneği bulunabilir. Her şey ortak bir merkezden 

yayılıp, yine aynı merkeze döndüğünden bu sistemde odak ve çekim noktasını korumak kolaydır. 
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Tasarımda denge, birlik, uyum ve düzen sağlar. Denge, dürüstlük ve saygınlığın psikolojik simgesidir. 

Simetrik dengeye dayalı kompozisyonlar, tasarım olarak daha güvenilir özellik taşır. Geleneğin, resmi-

yetin, otoritenin vurgulanacağı konularda simetrik denge tercih edilir. Simetrik denge, görsel ilgi ve 

kararlılık  oluşturur. İnsanoğlu dengelenmiş tasarım ile rahatlar ve huzur duyar. Şekil 5’de mimari tasa-

rımlarda simetri örnekleri görülmektedir. Şekil 6’da  Tac Mahal, Şekil 7’de Süleymaniye Camii görül-

mektedir. 

 

Şekil 5. Mimari tasarımlarda simetri örnekleri 

 

Şekil 6. Tac Mahal- Hindistan21 

 

Şekil 7. Süleymaniye Camii 

                                                            
21 http://structpedia.com/askin-mimariye-yansimasi-tac-mahal/ 
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SONUÇ 

 1933 yılında Nobel Fizik Ödülü'nü alan  İngiliz Fizikçi Paul Dirac, «Parite Kuralı» nı keşfetti. Bu 

Kural’a göre «Varlıklar daima zıt olan ikizi ile beraber yaratılır. Kainatta her varlığın bir zıttı, bir 

çifti  bulunmaktadır.» 

 Kainat bir ilahi tasarımdır. Kainatta her varlığın çift olduğu görülmektedir. Kainat bir «Çiftler  

Manzumesi» dir. 

 Kur’an bu gerçeği 15 asır önce haber vermektedir. Bu Kur’an’ın Bilimsel mucizesidir. Kur’an  mut-

lak doğrudur ve en doğru yola iletir. Kur’an İslam’ın  ve bütün ilimlerin kaynağıdır. Kur’an, insana 

Allah’ı, Doğru Yol’u, kainatı, Ahireti, geçmişi, geleceği, gerekli olan her şeyi tanıtır. 

 Tasarımda denge, birlik, uyum ve düzen sağlar. Denge, dürüstlük ve saygınlığın psikololojik sim-

gesidir.  

 Simetrik dengeye dayalı kompozisyonlar, tasarım olarak daha güvenilir özellik taşır. Geleneğin, 

resmiyetin, otoritenin vurgulanacağı konularda simetrik denge tercih edilir. 

 Mühendislik ve mimarlık tasarımlarında dengeyi ve  çift sistemlerini düşünmek tasarımın güzelliği 

ve mükemmelliği için çok gereklidir. 
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ETKİLEŞİMLİ YAPI ARAYÜZÜNÜN KENTSEL KAMUSAL ALAN KULLANIMINA 

ETKİLERİ22 

Merve Özlem SAYGILI1, Melike ORHAN2 

1Atılım Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programı,  

Ankara / Türkiye  
2Atılım Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Ankara / Türkiye  

Öz: Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, tasarımla bütünleşerek her alanda olduğu 

gibi çevre ile olan ilişkimizi de etkilemekte, değiştirmektedir. Bu değişim kendini en çok mimari ve 

kentsel tasarım alanında göstermektedir ve en etkin şekilde kullanıldığı alanlardan biri etkileşimli yapı 

arayüzü tasarımı olmaktadır. Etkileşimli tasarımlar, kullanıcıları tarafından değiştirilebilir, tepki verebi-

lir, sıcaklık, ses gibi çevresel koşullardan etkilenerek değişebilir bir yapıya sahiptir. Kentsel mekanda 

gerçekleşen anlık değişimlere adapte olabilen etkileşimli sistemlerin yapı arayüzlerinde kullanımı ile, 

kent kullanıcısı fiziksel olarak şekillenmiş olan kent mekanını, sanal ortamlar yaratarak ikinci defa şe-

killendirebilmekte, değiştirebilmektedir. Böylelikle, kamusal alanda gerçekleşen etkinlikler çeşitlen-

mekte, yeni kullanımlar, yeni kullanıcılar ve yeni mekansal tanımlamalar oluşmakta, insanlar ve fiziksel 

çevre arasında farklı bir iletişim ve ifade ortamı yaratılmaktadır. Bundan dolayı, etkileşimli tasarımın 

yapı-arayüz-insan ilişkisi içinde irdelenmesi önem kazanmaktadır. Bu çalışmada amaç, etkileşimli yapı 

arayüzlerinin, kamusal alanların biçimlenmesi, kullanımı ve kullanıcıları üzerindeki etkisinin belirlen-

mesi ve bu etkinin etkileşimli tasarımların hangi özelliğine bağlı olarak değiştiğinin ortaya konmasıdır. 

Sonuç olarak bu çalışma kapsamında, karşılaştırmalı analiz yöntemi ile, farklı kamusal alanlarda bulu-

nan ve farklı özelliklerdeki etkileşimli yapı arayüzü tasarımları, kamusal alandaki etkilerine göre ince-

lenecektir. Bu etkileri belirleyen özellikler tespit edilerek, etkileşimli yapı arayüzlerinin kamusal alanda 

sundukları iletişim ve etkileşim olanakları ve kamusal alan kullanımını ne yönde arttırdığı ortaya kon-

maya çalışılacaktır.  Buna bağlı olarak, kamusal alanların, kaliteli kullanımının sağlanması, arttırılması 

ve sürdürülmesi için gerekli etkileşimli arayüz tasarım ölçütleri belirlenecektir.  

Anahtar Kelimeler: Etkileşimli Tasarım, Yapı Arayüzü, Etkileşimli Yapı Arayüz Tasarımı,  Kamusal 

Alan, Kamusal Alanda Etkileşimli Tasarım 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

21. yy’ da meydana gelen teknolojik gelişmeler ve etkileşimli tasarımlar her alanda hayatımızı değiştir-

diği gibi mekanı deneyimleme şeklimizin de değişmesine neden olmuştur. Teknolojinin cep telefonları, 

tabletler ve bilgisayarlar gibi kişisel araçlarda kullanılması ile çalışma, eğlenme, alışveriş gibi günlük 

hayatta yaptığımız pek çok aktivite değişime uğramıştır. Geçmişte belli mekanlara bağımlı olan bu ak-

tiviteler artık mekana olan bağımlılıklarını kaybetmiş, her zaman ve her yerde sürdürülebilir hale gel-

miştir.  

Etkileşimli teknolojilerin etkisi ile bilgisayarlar araç olmaktan çıkmış ve insan bilgisayar etkileşimi yeni 

bir boyut kazanmıştır. Günümüzde sanal ve fiziksel mekanlar iç içe geçmekte, bilgisayarlar birer mekan 

olarak algılanıp değerlendirilebilmekte ve fiziksel mekan ile ilişki kurmaktadır.  

                                                            
22 Bu makale 1. yazarın 2. yazar danışmanlığında Atılım Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Ana-

bilim Dalı'nda gerçekleştirdiği yüksek lisans tez çalışmasından üretilmiştir. 
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Teknolojinin etkisi ile mekan kullanımında gerçekleşen değişimin mimarlık ve kentsel tasarım alanla-

rındaki etkileri henüz az incelenen bir konu olmasına rağmen günümüzde gerek iç gerek dış mekanların 

kullanımı üzerinde teknolojinin etkilerini gözlemlemekteyiz. Bu etki en çok kentsel mekanın ve yaşan-

tının en önemli parçası olan kamusal alanlar üzerinde görülmektedir. Teknolojinin kamusal alanlardaki 

etkisi kullanım şekline göre hem olumsuz yönde hem de olumlu yönde olabilir. Özellikle kamusal alanın 

önemli bir parçasını oluşturan yapı arayüzlerinde kullanılan etkileşimli sistemler sundukları değiştirile-

bilirlik, uyarlanabilirlik olanakları ve kullanıldıkları farklı işlevlerle kamusal alanların kullanım değeri 

ve yapı arayüzlerinin nitelikleri üzerinde olumlu sonuçlar yaratabilir. 

AMAÇ 

Günümüzde kamusal alanda ve yapı arayüzlerinde gerçekleştirilen etkileşimli tasarımların sayısı gide-

rek artmaktadır. Bu nedenle çalışmada amaç, etkileşimli yapı arayüzlerinin, kamusal alanların biçimlen-

mesi, kullanımı ve kullanıcıları üzerindeki etkisinin belirlenmesi ve bu etkinin etkileşimli tasarımların 

hangi özelliğine bağlı olarak değiştiğinin ortaya konmasıdır.  

KAPSAM 

Bu çalışma kapsamında farklı kamusal alanlarda bulunan ve farklı özelliklerdeki etkileşimli yapı ara-

yüzü tasarımları, kamusal alandaki etkilerine göre incelenecektir. Çalışmanın amacına göre örnekler 

seçilirken etkileşimli yapı arayüzünün kamusal alanı kullanan insanlar tarafından değiştirilebilmesine 

önem verilmiştir. Sonuç olarak on dört etkileşimli kurulum seçilmiştir. Bunlar Climate Wall, Magic 

Melody, Body Movies, BCP affinity, Blinkenlight, Tetris, Lummoblock, Solstice Lamp, SMSlingshot, 

Spreadgun, AEC Project, Aarhus by Light, Water particles, LowRes olarak sıralanabilir. 

YÖNTEM 

Bu çalışmada literatür taramasında kentsel mekan, kamusal alan, kamusal alanda kullanım değeri, mi-

marlıkta arayüz, etkileşimli tasarım, , etkileşimli yapı arayüzü ile ilgili kaynaklar taranmıştır. Etkileşimli 

yapı arayüzlerinin kamusal alanda sundukları iletişim ve etkileşim olanakları ve kamusal alan kullanı-

mını ne yönde arttırdıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Seçilen etkileşimli yapı arayüzü tasarımları karşı-

laştırmalı analiz yöntemi ile incelenmiştir. Sonuç olarak kamusal alanların, kaliteli kullanımının sağlan-

ması, arttırılması ve sürdürülmesi için gerekli etkileşimli arayüz tasarım ölçütleri belirlenmiştir. 

ETKİLEŞİMLİ TASARIM 

Etkileşim iki veya daha fazla şeyin birbirini etkileme veya birbirinden etkilenme sürecini ifade eden bir 

kavramdır. (Longman Dictionary of Contemporary English, 1995) İnsanlar arası iletişimi akla getiren 

bu kavram teknolojik gelişmelerle artık bilgisayar insan iletişimini ifade etmek için de kullanılmaktadır.  

2000 sonrasında etkileşimli teknolojilerin gelişmesi bilgisayarlarla kurulan ekran, fare ve klavyeden 

oluşan etkileşim biçimini değiştirmiştir. İlk olarak dokunmatik yüzeylerin cep telefonlarımızda kulla-

nılması ile tanıdığımız yeni etkileşim biçimi artık reklam yüzeyleri, bilgisayar, TV, tablet gibi kişisel 

cihazlar, bina cepheleri gibi hayatımızın farklı alanlarında karşımıza çıkmaktadır.  
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Günümüzde bilgisayar sistemleri ortamdaki ısı değişimlerini, hareketi veya sesi algılayıp tepki verebil-

mekte ve görme, duyma, dokunma gibi etkileşim kanallarını kullanarak insanlarla etkileşim kurabilmek-

tedir. Bilgisayarlar ekran ile sınırlı olan çerçevelerinden çıkarak kullanıcının içinde bulunduğu fiziksel 

mekanı dönüştürebilir. (Altın, 2017) Sanal mekanla fiziksel mekanın birbiri ile içi içe geçmesi ve duyu-

larımıza hitap eden sistemlerin kullanılması her geçen gün çevresel algımızı değiştirmektedir. 

İnsanlar artık eğlenmek, alışveriş yapmak veya çalışmak için belirli bir mekanda bulunmaya gereksinim 

duymuyor.  Günümüz insanlarının dünyası mekansal sınırlamalara sahip değil. (McLuhan & Fiore, 

1967)  Teknolojik gelişmelerin sonucu olarak 21.yy’ da günlük hayatımıza girmeye başlayan etkileşimli 

tasarımlar kamusal alanları çevreleyen yapı arayüzlerinin tasarımından beklentilerimizi değiştirmekte-

dir.   

ETKİLEŞİMLİ YAPI ARAYÜZ TASARIMI 

Kentlerde insan yaşamı çoğunlukla mimarlığın etkisi ile şekillenen bina arayüzlerinde gerçekleşir. 

Özaydın’a göre mimari arayüz bir yapının tretuarıda dahil olarak yapı cephesinden çizilen düşey çizgiye 

giren kesitin toplamından oluşur. (Özaydın, 1993) Mimari arayüz yapının dış formunu oluşturan her 

şeyi, cephesinde bulunan tente, çıkma gibi çıkıntıları, yapının varsa bahçesini, yapının önündeki kaldı-

rımı ve daha fazlasını kapsayabilir. Mimarlıkta arayüz yapının kentsel mekan kullanıcısı tarafından gö-

rülmesi, yönlenilmesi, cephe ile etkileşime girilmesi (örneğin vitrine bakmak), içeri girilmesi ve çıkıl-

ması eylemlerinin gerçekleştiği mekanları ve cepheyi içine almaktadır. (Resim 1) 

 

Resim 1. Yapı arayüzü. Kaynak: (Aytuğ, Yıldız, 2017) 

Mimari arayüzlerin incelenmesine yönelik farklı yaklaşımlara göre iyi tasarlanmış arayüzlerden beklen-

mesi gereken dört temel nitelik vardır. Bu özellikler kamusal alan kullanıcıları için rahat erişilebilir olma 

(görsel ve fiziksel erişilebilirlik), kamusal alanı destekleyecek kullanımlara yer verme (arayüze yükle-

nen işlevlerin türü ve çeşitliliği) , kamusal alanda sosyalliği teşvik etme (sosyalliğe fırsat yaratacak ta-

sarım) , alanda gerçekleştirilecek etkinlikler için gerekli konfor koşullarını sağlama (işitsel ve görsel 

konfor) olarak sıralanabilir. 

Etkileşimli kurulumların bağlama uygun olarak tasarlanabilmesi için ekran boyutu, etkileşim alanı,  ek-

ranın zeminden yüksekliği, etkileşim yöntemi ve kolaylığı gibi kurulumun kendisinden kaynaklanan 

özellikleri, sokaklar ve binalar gibi sınır oluşturan elemanların mekan üzerindeki etkisi, mekanda bulu-

nan kent mobilyası, ağaçların etkisi, yakındaki insanları kuruluma çekebilecek işlek sokaklar, araç tra-
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fiğinden kaynaklanan problemler, gibi bağlamdan kaynaklanan problemler, kurulumun günışığında gö-

rülmemesinden veya görüş alanından çevre koşullarından kaynaklanan problemler dikkate alınmalıdır.  

(Fischer & Hornecker, 2012 çalışmasından alınarak düzenlenmiştir.) 

KAMUSAL ALANDA ETKİLEŞİMLİ TASARIM 

Kamusal sözcüğü kamu sözcüğünden türetilmiştir.  Genellikle devlete ait olmayı çağrıştıran kamu söz-

cüğü başka bir anlamda da halka aitliği ifade eder.  (Habermas, 2018) Kamusal alanlar ise herkesin 

kullanımına açık alanlar olarak tanımlanabilir. Kentlerde kamusal alanlar insanlara farklı olanla karşı-

laşma olanağı sağlar, kültürel ve sosyal dönüşümler için ortam oluşturur, kent ile insan bütünleşmesini 

sağlar, kent içinde yapısal denge kurulmasına yardımcı olur, kentlilerin çevreleri ile olan ilişkisini dü-

zenler ve kente ait sosyo kültürel ortamın oluşmasını sağlar. (Çelikyay&Karayılmazlar 2018; Gökgür; 

2017; Uzgören& Erdönmez, 2017) Kentteki ekonomik ilişkilerin (alışveriş yapma, yeme içme gibi) ve 

kentsel yaşamın önemli kısmının gerçekleşmesi için ortam oluştururlar.  

Günümüzde kamusal alanların ve kullanımlarının değişmesinde teknolojik gelişmelerin sanal ortamda 

bir araya gelme şansı yaratarak kamusal alan kullanımının azalmasına neden olması, artan elektronik 

iletişim imkanı ile sosyo-kültürel olanakların TV, bilgisayar, akıllı telefonlar gibi araçlar vasıtasıyla 

kolay ulaşılabilir olması ile kamusal alanda bulunmaya duyulan gereksinimin azalması, teknoloji ile 

insanların bireysel alanda kalmalarının ve temel ihtiyaçlarını bu alanda kalarak karşılamalarının git gide 

kolaylaşması etkilidir. Ayrıca kentlerin gelişmesine bağlı olarak planlamada kamusal alanlara yer veril-

memesi, yoğun nüfusa sahip kent bölgelerinde park ve meydan gibi kamusal alanların imara açılması, 

kamusal alan kullanımının ve kamusal alanda sağlanan eğlence, yeme içme ve alışveriş gibi işlevlerin 

alışveriş merkezi gibi kapalı mekanlara kayması, kentlerde yoğun nüfusa bağlı araç ve yaya trafiğinin 

artmasına ve planlamada yapılan hatalara bağlı olarak kamusal alana ulaşan duraklardaki veya yaya 

yollarındaki eksiklikler sonucu yaya ulaşımının zorlaşması ve araçlar için otopark düzenlenmesinin bu-

lunmaması da etkili olmaktadır.  

KAMUSAL ALAN VE ETKİLEŞİMLİ MİMARİ ARAYÜZ 

21. yy’da hayatımıza girmeye başlamış olan etkileşimli sistemler kentsel mekan deneyimine yeni bir 

boyut kazandırarak kamusal alanlardan beklentileri ve kamusal alanın tasarım kriterlerini değiştirmek-

tedir. Kamusal alanda kullanılan etkileşimli sistemler insan ve yer ilişkisini yeniden şekillendirme, ka-

musal alanda gerçekleşen sosyal etkileşimleri düzenleme, mekanın dönüşebilirliğini sağlayarak insan-

ların çevre algısını ve düşüncesini değiştirme, kamusal alanın sabit ve değişmez yapısını bozarak kent-

linin kamusal alanı ihtiyaca göre dönüştürmesine imkân sağlama, kamusal alanda kullanım değerini 

arttırarak alanda gerçekleştirilen isteğe bağlı ve sosyal aktiviteleri arttırma potansiyeline sahiptir. 

İnsanlar ile insanlar tarafından oluşturulan çevre arasında karşılıklı bir ilişki bulunmaktadır. (Köknar, 

2001) Kamusal alanda etkileşimli sistemler ile kamusal alanı kullanan insanlar arasındaki ilişkiyi etki-

leşim yönteminin aynı anda kaç kullanıcının etkileşime girmesine izin vereceği, kamusal alanda bilgi-

sayar arayüzünün odak oluşturma ve dikkat çekme potansiyeli, etkileşimli tasarım ile mekanın kullanı-

cıları arasında gerçekleşecek etkileşim aşamaları, bilgisayarın insan kullanıcıya vereceği yanıtın niteli-

ğini belirten etkileşim yöntemi ve modelleri, kamusal alan kullanıcısının izleyici (pasif katılımcıya) ve 
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etkileşimli sistemle etkileşime girmeye başladığı süreci (aktif katılımcıya dönüşme süreci) belirlemek-

tedir. 

ÖRNEK ANALİZLERİ ve DEĞERLENDİRME 

Seçilen örnek uygulamalar meydan, cadde, park, yürüme yolu, plazalar veya yapı arayüzünü (yapı girişi 

veya yapıların önündeki küçük boşlukları) içeren birbirinden farklı kamusal alanlarda kullanılmıştır. 

Etkileşimli yapı arayüzü tasarımları festival gibi etkinlikler süresince teknoloji ile ilgili şirketlerce ge-

liştirilip uygulanmakta veya özel sektöre ait yapılarda tanıtım ve halkla ilişki kurmak amacı ile uygu-

lanmaktadır.  

Singapur Sanat Merkezi yapı arayüzüne kurulan Magic Melody ve Çağdaş Sanat Merkezi ve müzelerin 

önüne kurulan Body movies çalışmaları belirli bir etkinlik veya festival nedeniyle oluşturulan etkileşimli 

yapı arayüzlerine örnek verilebilir. (Resim 2 ve Resim 3) 

 

 

Resim 2: Magic Melody. Kaynak: 

https://tigrelab.com/project/magic-

melody-singapore-light-festival/ 

 

Resim 3: Body Movies. 

Kaynak: https://www.lozano-

hemmer.com/body_movies.php 

 

Meydanlarla ilişki içerisindeki birden fazla yapıya kurulan  Blinkenlight,  Peru Kredi Bankası (BCP) 

binasının yapı arayüzüne kurulan BCP Affinity, iş bölgesindeki bir gökdelenin yapı arayüzüne kurulan 

SolsticeLamp gibi çalışmalar gökdelenlere uygulanmaları ile kentin büyük bir kısmından görülerek çeh-

resini değiştirme potansiyeline sahiptir. Bu örnekler etkileşimli sistemlerin ofis binaları gibi genellikle 

yapı arayüzünde kamusal alan kullanıcısına hitap eden işleve sahip olmayan yapıların bulunduğu çev-

renin kullanım değerini arttırma fırsatı sunduğunu göstermektedir. (Resim 4, 5 ve 6) 

  

https://tigrelab.com/project/magic-melody-singapore-light-festival/
https://tigrelab.com/project/magic-melody-singapore-light-festival/
https://www.lozano-hemmer.com/body_movies.php
https://www.lozano-hemmer.com/body_movies.php
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Resim 4: BCP Affinity Etkile-

şimli Cephe. Kaynak: 

https://www.behance.net/gal-

lery/40955531/BCP-Affinity-

Interactive-Facade-Lima-Peru 

Resim 5: Blinkenlight projesi. 

Kaynak: https://en.wikipe-

dia.org/wiki/Project_Blinken-

lights 

Resim 6: SolsticeLamp. 

(Hespanhol vd., 2014) 

 

Kamusal alanın kullanım değerini arttırmaya örnek oluşturan başka uygulamalarda binaların penceresiz 

duvarları veya kamusal alana bakan herhangi bir işleve sahip olmayan cephelerinde uygulanmaktadır. 

Bunlara bilgi vermek, fikir ve düşünceleri paylaşmak için fırsat oluşturan Climate Wall, SMSlingshot 

ve Spreadgun gibi kurulumlar örnek verilebilir. (Resim 7,8 ve 9) 

 

  

Resim 7: Climate Wall. Kay-

nak: http://tobia-

sebsen.dk/climate-wall/ 

Resim 8: SMSlingshot. Kaynak: http://con-

nectingcities.net/project/smslingshot 

Resim 9: 

Spreadgun. 

Kaynak: 

(Fischer & 

Hornecker, 

2012) 

Lummoblock ve Tetris oluşturulan oyun ile kamusal alanda eğlence ihtiyacını karşılayabilen etkileşimli 

sistemlere örnek olarak verilebilir. Bunlar yapı arayüzü üzerine uygulanarak yapı arayüzüne kamusal 

alanı destekleyici bir işlev kazandırır. Bu özelliği ile özellikle kamusal alanda düzenlenen satranç etkin-

likleri gibi belirli aralıklarla düzenlenen etkinlikler için ortam oluşturarak kamusal alan kullanıcılarını 

bir araya getirebilir. Ayrıca bu tarz oyun benzeri tasarımlar diğer örneklere göre kullanıcıya etkileşimin 

devam etmesine yönelik motivasyon sağlar. Başka bir oyun temalı uygulama ise Ars Electronica: Project 

İRİS çalışması, bu uygulama belirli etkinliklerde sanatçıların yapı arayüzüne yönelik tasarımlarının ser-

gilenmesi veya rubik küp benzeri bir etkileşim içinde kullanılabiliyor. (Resim 10, 11 ve 12)  

  

https://www.behance.net/gallery/40955531/BCP-Affinity-Interactive-Facade-Lima-Peru
https://www.behance.net/gallery/40955531/BCP-Affinity-Interactive-Facade-Lima-Peru
https://www.behance.net/gallery/40955531/BCP-Affinity-Interactive-Facade-Lima-Peru
https://en.wikipedia.org/wiki/Project_Blinkenlights
https://en.wikipedia.org/wiki/Project_Blinkenlights
https://en.wikipedia.org/wiki/Project_Blinkenlights
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Resim 10: Tetris. Kaynak: 

https://static.timesofis-

rael.com/jewishwdev/uplo-

ads/2016/08/tel-aviv-tetris.jpg 

 

Resim 11: Lummoblock. Kay-

nak: https://carlesgutier-

rez.github.io/media-

art/lummo-lummoblocks-post/ 

 

Resim 12:  AEC project İRİS. 

Kaynak: https://www.design-

boom.com/technology/puzzle-

facade-turns-architecture-

into-a-playable-rubiks-cube-

12-09-2013/ 

Gerçekleştirilen uygulamalardan bazıları işitsel ve görsel sanat değeri ile kamusal alanın kalitesini art-

tırır. Bunlara örnek olarak Magic Melody gibi sanatsal çalışmalar verilebileceği gibi, boş bir binaya 

uygulanan Low Res çalışması veya yapı girişinde niteliği arttırma ve dikkati yapıya çekme amacı ile 

uygulanan Aarhus konser salonu cephesindeki led ekranlar ve yapı girişinin niteliğini arttıran Water 

Particles örnek verilebilir. (Resim 13, 14, 15) 

 

 

 

Resim 13: LowRes. Kay-

nak: https://www.me-

diaarchitec-

ture.org/lowres-interac-

tive-installation-luminale-

2014/ 

 

Resim 14 : Aarhus by 

light. Kaynak: 

https://www.mediaarchi-

tecture.org/aarhus-by-

light/ 

Resim 15: Water particles. Kay-

nak: https://www.team-

lab.art/w/waterparticles_bunkano-

mori/ 

Seçilen örnek çalışmalarda Climate Wall, Water Particles, Solstice Lamp ve Body Movies gibi birden 

fazla kullanıcı ile etkileşime izin veren varlık, vücut pozisyonu ve harekete tepki veren uygulamaların 

gerçekleştirilen etkinlikler olmaksızın kamusal alanda iletişimi teşvik etmekte birbirini tanımayan insan 

gruplarını ve bireyleri bir araya getirmekte daha başarılı olduğu anlaşılmaktadır. Yapı arayüzü ile araç 

vasıtası ile etkileşim kurulabilen Tetris gibi oyun kurulumları ve Magic Melody gibi kısa süreli sanat 

çalışmalarında ise belirli bir etkinlik veya festival esnasında toplanma ve birliktelik oluşturmaya fırsat 

sunulur. Etkileşimli yapı arayüzlerinin uygulandığı binalar genellikle meydan veya benzeri boş alanlara 

bakanlardan seçilmiştir. Buna istisna oluşturanlar cadde üzerinde bulunan Spreadgun, SMSlingshot, Cli-

mate Wall gibi uygulamalardır. Bu uygulamaların nitelikleri etkileşime gir ve geçe uygun olmasına rağ-

men özellikle etkileşim esnasında duraklayanlar, pasif katılımcılar yani izleyiciler veya etkileşim için 

sıra bekleyen insanlar yaya güzergahında yoğunluk oluşturabilir. 

https://static.timesofisrael.com/jewishwdev/uploads/2016/08/tel-aviv-tetris.jpg
https://static.timesofisrael.com/jewishwdev/uploads/2016/08/tel-aviv-tetris.jpg
https://static.timesofisrael.com/jewishwdev/uploads/2016/08/tel-aviv-tetris.jpg
https://carlesgutierrez.github.io/mediaart/lummo-lummoblocks-post/
https://carlesgutierrez.github.io/mediaart/lummo-lummoblocks-post/
https://carlesgutierrez.github.io/mediaart/lummo-lummoblocks-post/
https://www.designboom.com/technology/puzzle-facade-turns-architecture-into-a-playable-rubiks-cube-12-09-2013/
https://www.designboom.com/technology/puzzle-facade-turns-architecture-into-a-playable-rubiks-cube-12-09-2013/
https://www.designboom.com/technology/puzzle-facade-turns-architecture-into-a-playable-rubiks-cube-12-09-2013/
https://www.designboom.com/technology/puzzle-facade-turns-architecture-into-a-playable-rubiks-cube-12-09-2013/
https://www.designboom.com/technology/puzzle-facade-turns-architecture-into-a-playable-rubiks-cube-12-09-2013/
https://www.mediaarchitecture.org/lowres-interactive-installation-luminale-2014/
https://www.mediaarchitecture.org/lowres-interactive-installation-luminale-2014/
https://www.mediaarchitecture.org/lowres-interactive-installation-luminale-2014/
https://www.mediaarchitecture.org/lowres-interactive-installation-luminale-2014/
https://www.mediaarchitecture.org/lowres-interactive-installation-luminale-2014/
file:///C:/Users/merve/Desktop/14%20:%20Aarhus%20by%20light.%20Kaynak:%20https:/www.mediaarchitecture.org/aarhus-by-light/
file:///C:/Users/merve/Desktop/14%20:%20Aarhus%20by%20light.%20Kaynak:%20https:/www.mediaarchitecture.org/aarhus-by-light/
file:///C:/Users/merve/Desktop/14%20:%20Aarhus%20by%20light.%20Kaynak:%20https:/www.mediaarchitecture.org/aarhus-by-light/
file:///C:/Users/merve/Desktop/14%20:%20Aarhus%20by%20light.%20Kaynak:%20https:/www.mediaarchitecture.org/aarhus-by-light/
file:///C:/Users/merve/Desktop/14%20:%20Aarhus%20by%20light.%20Kaynak:%20https:/www.mediaarchitecture.org/aarhus-by-light/
https://www.teamlab.art/w/waterparticles_bunkanomori/
https://www.teamlab.art/w/waterparticles_bunkanomori/
https://www.teamlab.art/w/waterparticles_bunkanomori/
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SONUÇ 

Günümüzde kamusal alanların kullanımları ve kamusal yaşam kavramı teknolojik gelişmelerin etkisi ile 

değişmekte ve yeniden tanımlanmaktadır.  Bu çalışmada incelenen etkileşimli yapı arayüzlerinin kamu-

sal alana girmesi ve yapı arayüzlerinin kazandığı yeni işlevler ile kamusal alanlar yeni bir bakış açısı ile 

tasarlanabilir. Yapılan değerlendirmeye göre kamusal alanların, kaliteli kullanımının sağlanması, arttı-

rılması ve sürdürülmesi için etkileşimli yapı arayüzlerinin tasarımı esnasında dikkate alınması gereken 

ölçütler erişilebilirlik, kullanım, sosyallik ve konfor başlıkları altında sıralanmıştır. 

Erişilebilir olma ile ilişkili ölçütler etkileşimli yüzeyin boyutlarının insan ölçeğine oranı, yapıyı çevre-

leyen kamusal alanın durumu (alanda yoğun araç trafiği, yayaların geçiş güzergahında olup olmaması, 

meydan genişliği veya cadde ise kaldırım genişliği), yapı arayüzü ile kurulan etkileşim yöntemidir. Her-

hangi bir araç vasıtası ile iletişim kurmak yerine insanlara varlık, vücut pozisyonu ve hareket gibi daha 

doğal gelecek ve beden kullanılarak yapılan etkileşimli sistemler katılım için daha fazla motivasyon 

sağlamaktadır. Ayrıca çocuklar veya yaşlılar gibi gruplar için daha uygun bir etkileşim yöntemidir. Et-

kileşimli yapı arayüzü toplu etkinliklerin düzenlenebilmesi için birden fazla kullanıcı ile aynı anda et-

kileşime girebilmelidir. 

Kullanımı belirleyen ölçütler etkileşimli yapı arayüzünün kamusal alan kullanımını destekleyici işlev-

lere sahip olması ile ilgilidir. Etkileşimli kurulumlar kamusal alanda işleve sahip olmayan duvar ve yapı 

arayüzlerinde kullanılarak memnun edici olmayan algı hissine karşı güven sağlayarak, iç ve dış arasında 

bağlantı kurarak yapının ticari, sosyal vb. fonksiyonlarını destekleyerek, kamusal alanda sanat veya 

oyun gibi etkinliklerin oluşturulmasına ortam yaratarak kamusal alanda kullanım yoğunluğunu arttırır. 

Ayrıca bilgi vermek gibi eğitici bir amaç ile kullanılarak ve kamusal alanı kullanan insanlar arasında 

fikir veya düşüncelerin aktarılabileceği bir platform oluşturarak ve işitsel veya görsel sanat değerine 

sahip olarak da kamusal alan kullanımını destekleyebilir.   

Sosyallik ile ilişkili ölçütler etkileşimli yapı arayüzünün kamusal alanda iletişime fırsat sağlaması, kol-

lektif faaliyetlerin gerçekleşebilmesi için ortam oluşturması, insanlara birbirlerini görme ve duyma fır-

satı yaratması, birbirini tanımayan bireyleri ve grupları bir araya getirmesi, kamusal alanda insanlara 

kendilerini ifade imkanı sağlaması olarak sıralanabilir. 

Konfor ile ilgili ölçütler etkileşim sisteminin fiziksel aktivite fırsatı sağlamasına bağlı olarak yapı ara-

yüzünde gerçekleştirilecek fiziksel aktiviteler için yeterli alanın var olması, yapı arayüzünde pasif katı-

lımcının (izleyicinin) durması ve beklemesi veya oturması için yeterli alan bulunmasını içerir. Etkileşi-

min izlenmesini engelleyecek kentsel donatı veya yoğun trafik gibi bir yol durumunun olup olmaması, 

aktif katılımcının veya yayaların hareket alanında bulunma gibi bir durumun olmaması da görsel ve 

fiziksel konforun sağlanmış olması için gereklidir. 

Etkileşimli kurulumların yukarıda sayılan tüm bu ölçütler dikkate alınarak ve kamusal alan ile ilişkileri 

göz önünde tutularak mimari arayüzlere yerleştirilmesi ile etkileşimli kurulumların kullanımı kamusal 

alanda sosyallik ve iletişimi teşvik edecek, kamusal alanların kullanım değeri ve kalitesini arttıracaktır. 
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MEKÂNSAL FENOMENLERİN İNSAN DAVRANIŞINA ETKİLERİ-“NÖROMİMARİ” 

Elif SÖZER1,  Yüksel TURCAN2 

1Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Karabük / Türkiye 
2Karabük Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Karabük / Türkiye 

Öz: Mekânsal fenomenlerin çağrışım yoluyla iletişim kurma gücü mimarlığa -geometrik yapılardan öte- 

kavramsal anlamlar ihtiva etme sorumluluğu vermektedir. İşlevler fiziksel ihtiyaçlara hitap ederken, 

simgeler de ruhsal ve zihinsel ihtiyaçlara karşılık gelir. Bundan dolayı mimarlığı duyuların algıya, algı-

nın davranışa dönüştüğü süreçte “tasarım tasarımcısını tasarlar” paradoksuyla değerlendirmek gerek-

mektedir. Çevreden alınan duyusal veriler zihinsel devrelerle etkileşerek duygusal, davranışsal ve biliş-

sel dışavurumları yönetir ve bu da bireyin varoluşsal deneyimini güçlendirir. Bireyin öznel verileri ta-

sarım genellemelerinin ötesinde bir değer taşımakta ve anı, travma, inanç, sosyo-kültürel alt yapı gibi 

birçok parametre ile şekillenen bilinçdışı, duygusal ve davranışsal dışavurumda yönetici bir mekanizma 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Mekânın manipülatif gücünün bireyin duygu ve davranışlarını yönettiğine 

dair farkındalık bu süreçlerin “nasıl?” işlediği konusundaki eksikliği de gözler önüne sermektedir. Bu 

gibi soruların cevapları, sinirbilim ve nöropazarlama araştırmalarının mimarlığa entegre edilip multidi-

sipliner anlayışla gerçekleştirilecek çalışmalar sonucunda verilebilir. Bu bağlamda mimarlar, yapısal ve 

kavramsal beyni araştıran sinirbilimcilerden elde ettikleri veriler ışığında tasarımlarını planlayarak yeni 

ve olumlu gelişmelere katkı sağlayabilirler. Mimar ve Sinirbilimciler arasındaki multidisipliner çalışma 

alanı olan nöromimari paradigması, mekân ile insan arasındaki ortak ve doğru iletişim dilinin kurulma-

sında etkili olabilir. Sinirbilim çalışmaları ile desteklenen kanıta dayalı sonuçlar; mimarlığa -olumlu 

mesajlar veren, iyileşme süreçlerine katkı sağlayan, çalışma performansını, zihinsel ve duygusal dün-

yayı geliştiren mekân tasarımları konusunda- bilişsel bir anlam kazandırabilir. Mimarlık ve Sinirbilimin 

korelasyonundan temellenen nöromimari paradigması; inşa edilen mekân ve yapıların, bireyin fizyolojik 

gereksinimlerinin yanı sıra psikolojik gereksinimlerini de karşılayabilmeyi ve yaşam kalitesini artırabil-

meyi hedeflemektedir. Bu çalışmada nöromimari paradigması, sinirbilim-mimarlık disiplini ve nöropa-

zarlama araştırmaları ile ilişkili örnekler üzerinden tartışılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Sinirbilim, Beyin, Algı, Bilinçdışı, Nöromimari, Nöropazarlama 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Mimarlığın varoluşsal görevi insan ile mekân arasındaki anlamlı bütünlüğü ve senkronizasyonu sağla-

mak ve bu şekilde aidiyet duygusu oluşturarak insanın varoluşuna hizmet etmektir. Mimarlık disiplini 

bütün yönleriyle yapıları tasarlar ve inşa ederken aynı zamanda insanın yaşamına ait tüm fenomenleri 

de yeniden tasarlar ve şekillendirir. İnsanın çevresini biçimlendirme hareketi olarak mimarlık; varlığın 

tüm yönlerini içererek ve yaşama ait tüm sorunlarla etkileşerek maddi, biyo-sosyal, psikolojik ve ruhsal 

varlık gibi tüm düzeylerle birlikte gelişmektedir (Cansever, 2012:16). Bu bağlamda insan davranışlarını 

etkileyen çevresel uyaranların önemini kavramak için etki-tepki süreçlerini çok iyi analiz etmek gerek-

mektedir.  

Özellikle son yıllarda yapılan sinirbilim çalışmaları, çevresel faktörlerin insan davranışları üzerindeki 

etkisinin önemini ispatlar niteliktedir. Mekân, mekanik bir ortam olmaktan öte insan davranışlarını bi-
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çimlendiren, duygusal-davranışsal dışavurumları tetikleyen bir etkiye sahip olduğundan tasarım süre-

cinde sinirbilim araştırmalarının dikkate alınması insanı çevresiyle bütünleştiren pozitif mekânlar oluş-

turulmasına katkı sağlayabilir. Bu bağlamda sinirbilim ve mimarlık disiplinlerinden elde edilen veriler 

ışığında multidisipliner anlayışla geliştirilen nöromimari paradigması birey ve mekân arasındaki iletişim 

dilinin doğru kurgulanmasında katkı sağlayabilir.  

Ayrıca renk, doku, koku, ses-müzik gibi duyusal uyaranların tüketiciye etkilerini araştıran nöropazar-

lama çalışmalarından elde edilen veriler mekân tasarımlarında davranış şekillendirici olarak çok büyük 

etkiye sahiptir. Bu deneylerin kavranması, mekân tasarımlarında pratikte de uygulanması için bilincin 

oluşturulması ihtiyaç olarak görülmektedir.  

AMAÇ  

Beyin, bilinçdışı, algı mekanizmaları gibi konuları içeren sinirbilim araştırmaları ve karar verme süreç-

leri, duyusal fenomenlerin dışavurumu gibi konularla ilgili deneyler yapan nöropazarlama araştırmala-

rının temelinde; yapay mimari ile beyin mimarisi arasındaki rezonansı sağlayarak “Yaşayan Mimari”ye 

katkı sağlanması hedeflenmektedir. 

Mimari, beynin otomatik pilottaki davranışlarını değiştirebilir ve insanları daha sağlıklı davranmaya 

teşvik edebilir mi? Mimarlar sosyalleşmeyi ve mutluluğu artıran mekânlar ve şehirler yaratabilir mi? 

Mekânsal fenomenlerin duygusal, bilişsel ve davranışsal süreçlere etkisi tanımlanabilir mi? Tasarım 

öğeleri suçluluk düzeylerini düşürebilir mi? gibi soruların cevaplarını araştırmak mimarlığa hem teoride 

hem de pratikte katkılar sağlayabileceği düşünülmektedir.  

Bu bağlamda mekânsal fenomenlerin beynin işleyişine olan etkilerinin hem sinirbilim hem de mimarlık 

fenomenolojisi açısından değerlendirilmesi iki disiplin arasında multidisipliner bakış açısının geliştiril-

mesine katkı sağlayacaktır. Zira farklı alanlarda aynı olguya hizmet eden bu iki bilim dalının holistik 

bakış açısı ile gelişen nöromimari paradigması, mimarlık disiplininde kuramsal araştırmaların ışığında 

pratikte de uygulanabilir olmayı hedeflemektedir. 

KAPSAM 

Mimarlık kişinin dünyada olma duygusunu ve varoluşsal deneyimini güçlendirirken, sadece duyulara 

hitap etmez. Biçimsel (mimari) mekânın zihinsel (bilişsel-algısal) mekâna dönüşme sürecindeki meka-

nizmalar ve algısal değişkenlerin duygusal-davranışsal dışavurumlar üzerindeki etkisini kavramak; mi-

marlık nesnesi olan mekân kavramının algısal bütünlüğe etkisini anlamakla mümkündür. Renk, Ses-

Müzik, Koku, Form gibi mekâna ait olan nitelikler, mekân içindeki canlı varlığı yani kullanıcıyı mani-

püle edebilmektedir. Kullanıcının bir mekâna dâhil olmaya başladığı an yani görsel ve fiziksel hareketin 

başladığı anda algılama da başlar, kontrollü ya da kontrolsüz bir biçimde harekete geçer. Bu sebeple 

mimari mekân okumalarının algısal deneyime, bilinçdışına ve dolayısıyla duygusal-davranışsal dışavu-

rumlara etkisini araştırmak nöromimari temelli yaklaşımın ana konusunu oluşturmaktadır. Bu kapsamda 

nöromimarinin gerekliliği ve temellerini oluşturan kavramlar tartışılmaktadır. 

YÖNTEM 

Mekân ile beyin arasındaki etki-tepki mekanizmalarının metodolojik olarak araştırılması; duyu ve algı 

arasındaki farkın ontolojik, fenomenolojik olarak ele alınmasının ardından sinirbilim araştırılmalarına 
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yer verilmesi nöromimari paradigmasını kavramak açısından önemlidir. Bilinçdışının insan davranışları 

üzerindeki gücünü keşfeden nöropazarlama deneylerinden elde edilen sonuçlar sadece pazarlama sek-

töründe değil “insan” faktörünün etkin olduğu her alanda kullanılabilir. Ülkemizde nöromimari para-

digmasını destekleyecek deneysel çalışmaların önümüzdeki yıllarda yapılması umulmaktadır. Fakat şu 

anki süreçte dünyada yapılan çalışmalar ve deneylerden elde edilen verilerle bu araştırmada nöromima-

rinin bir paradigma olarak ele alınması hedeflenmekte ve desteklenmektedir.  

BULGULAR 

Mimari mekân kavramı; renk, ışık, ses-müzik, koku, doku, form ve malzeme gibi mekânın niteliksel 

özellikleri ile tanımlanır. İnsan zihninde mekânsal imajın algısal imaj üzerindeki etkisi ve davranışsal 

dışavurumu bu niteliksel özelliklere bağlı olarak değişkenlik gösterir. 

Anıların günlük yaşamda herhangi bir uyaranın tetiklemesi ile hatırlanabileceği hususu mekândan alınan 

duyusal verilerin bilinçdışı mekanizmalarını tetiklemesi ve bunun duygusal-davranışsal dışavuruma et-

kisine dair bir araştırmayı, nöroşiruji uzmanı Wilder Penfield yaptığı deneylerle açıklamaktadır. 

Penfield, 1951 yılında fokal epilepsi hastalarına beyin ameliyatı yaparken, hastanın beynindeki temporal 

kortekse zayıf elektrik akımı vererek bir dizi deney yapmış, lokal anestezi altında bilinçli olan hastalar, 

araştırma sırasında Penfield ile konuşabiliyor istemsizce geçmişe dair anılarını dile getirebiliyorlardı. 

Araştırma sonucunda Penfield uyarıcı elektrotun hastanın belleğinden hatıralarını derlenebileceğini or-

taya koymuştur.  

Örneğin bu araştırmalar esnasında bir hastanın beyninin uyarılmasıyla; hasta orkestra tarafından çalınan 

özel bir popüler şarkıyı duyduğunu söyler ve elektrot bağlı olduğu sürece besteyi ve nakarat bölümünü 

anımsar, sözlerini duyduğu şarkıya mırıldanarak eşlik eder.  

Bu deneyler sonucunda Penfield’in en etkileyici keşfi; sadece geçmiş olayların detayları ile kaydedil-

mesi değil aynı zamanda bu olaylar ile ilgili hissedilen duyguların da kaydedilmesidir. Bir olay ve bu 

olaydan dolayı hissedilen duygu ayrılmaz bir şekilde beyinde birbirine kenetli halde bulunmakta ve biri 

diğeri olmadan anımsanamamaktadır. Penfiel’in raporuna göre özne orijinal durumun kendisinde üret-

tiği duyguyu yeniden hissetmektedir. 

Harris’e göre anılar Penfiel’in sondası ile yapay olarak hatırlanacağı gibi, günlük yaşamda herhangi bir 

uyaranın tetiklemesi ile de hatırlanır ve her iki durumda da hatırlanan, -anımsanmaktan çok- o anda 

verilen hisler ve tepkilerle yeniden yaşanır (Harris, 2012: 31-37). 

Harris’in açıkladığı yaklaşıma benzer şekilde, mekânsal tetikleyicilerin insan davranışları, hatta insan 

sağlığı üzerindeki etkisine dair yapılan çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışma kapsamında litera-

türde yer alan;  

1- Mekânı oluşturan birçok niteliğin bir arada kullanıldığı,  

2- Renk, 

3- Ses-Müzik, 

4- Koku, 

5- Form… gibi mekânın oluşumuna katkı veren niteliklere ilişkin yapılan deneysel çalışmalara yer 

verilmiştir. 
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“Mekânı oluşturan birçok niteliğin bir arada kullanıldığı” en güzel deneysel çalışmalardan biri de 

“Saat Yönünün Tersine Deneyi”dir. 

Söz konusu deneyde; deneklerin tamamı 70 ya da 80’li yaşlarının başlarında olan ve hayatları boyunca 

birçok fiziksel sıkıntı yaşamış yaşlı erkeklerdir. Deney alanı olarak düzenlenen Manastırdan içeri giren 

denekler kendilerini gençlik yıllarına yani 1959 yılına döndürecek bir sahne ile karşılaşırlar. Hiç aynanın 

yer almadığı deney alanında Nat King Cole ve Perry Como’nun şarkısı antika bir radyodan çalınırken 

siyah beyaz bir televizyonda da bir varyete şovu ve 1959’a ait bir reklam yayınlanır. Yaşlı deneklerden 

yalnız o tarihlerdeki anılarının canlandırılması değil, mümkün olduğunca yirmi yıl önceki yaşlarına geri 

dönmeleri hedeflenmiş, yani kendilerinden 1959 yılında yaşadıkları anıları şimdiki zamanda görerek 

anlatmaları istenmiştir.  

Bir hafta sonra aynı deney, aynı yaşlardaki bir başka denek grubuna da uygulanır. Bu gruptan gençlik 

anılarını o zamandaki kimliklerine bürünerek değil de sadece yaşadıklarını düşünüp nostaljik bir anı 

olarak anlatmaları istenmiştir. 

Her iki denek grubuna deney başlamadan önce görme, işitme, anımsama ve esneklik gibi unsurları içeren 

yaşam belirtileri testleri yapılmış, deney sonrasında her iki yaşlı erkek denek grubunun yaşam belirtileri 

tekrar test edildiğinde ise incelenen her örnekteki deneklerin duruşunda ve yürüyüşünde belli bir düzel-

menin gözlendiği, özellikle görme ve işitme duyularının daha iyi çalıştığı fark edilirken fiziksel anlamda 

da her iki grup daha çevik ve esnek hale gelmiş, hatta IQ testleri bile daha yüksek çıkmıştır. 

Ama 1959 yılında oldukları yaşlardaymış gibi davranmaları istenilen grupta, sadece anılarını anlatan 

gruba göre belirgin oranda bir düzelme ve gelişme görülmüştür. Langer’ın New York Times’e açıkladığı 

üzere, bu adamlar zihinlerini geçmiş bir zamana göndermişler ve bedenleri de onların peşinden gitmiştir 

(Lindstrom, 2016: 108-109).  

Mekânı oluşturan niteliklerden “renk” etkisine ilişkin yapılan deneysel çalışmalara örnek olarak; 

Mekânsal fenomenler, bellekte saklı olan anıların hatırlanması ve duygusal dışavurumu yönlendirmesi-

nin dışında aynı zamanda güçlü birer davranış şekillendiricidir. “Bir kişi, ortam ya da ürün hakkında 

bilinçdışında 90 saniye gibi bir sürede yargıya varırken, bu değerlendirmelerin %62’si ile %90’ının yal-

nızca rengi esas aldıklarını gösteren çalışmalar bulunmaktadır” (Lindstrom, 2017: 144-153).  

Mekânı oluşturan niteliklerden “ses-müzik” etkisine ilişkin yapılan deneysel çalışmalara örnek olarak; 

Kırk yaşında bir kadın bir sabah müzik dükkanının önünden geçerken duyduğu parça ona dayanılmaz 

bir melankoli ve anlayamadığı bir hüzün duygusu hissettirir, Penfield tarafından ona bu müziğin daha 

önceki yaşamından kendisine bir şey anımsatıp anımsatmadığı sorulmuş, birkaç gün sonra kadın anne-

sini piyanoda bu şarkıyı çalarken anımsadığını söylemiştir. 5 yaşındayken annesini kaybeden kadın, o 

müzik parçasını duyduğunda annesinin ölümünün ona hissettirdiği duyguyu tekrar hissetmiştir. (Harris, 

2012: 31-37). 

Başka bir çalışmada ise 2006 yılında açıklanan verilere göre, Londra metro istasyonundaki hoparlörler-

den klasik müzik çalınmaya başladıktan sonra kapkaçların %33, personele yönelik saldırıların %25 ora-

nında azaldığı, trenlere ve istasyona zarar verme eylemlerinde de %37 oranında bir düşüş olduğu belir-

tilmiştir (Lindstrom, 2017: 144-153). 
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Bir başka mekânı oluşturan niteliklerden “koku” etkisine ilişkin yapılan deneysel çalışmalara örnek 

olarak; 

Sokakta yürüyen bir hastanın burnuna kireç ve sülfür kokusu gelir, bu koku genellikle çürük kokusu 

olarak da tanımlanır, buna rağmen hasta kendisini şahane, tasasız, neşe dolu hisseder. Hastanın anısında 

bu koku, babasının ilkbaharın ilk günlerinde elma bahçesinde kullandığı spreyin kokusudur. O zamanlar, 

küçük bir çocuk olan hasta için bu koku ilkbaharın gelmesi, ağaçların yeşillenmesi ve uzun bir kışın 

sonunda, dışarılarda özgürce dolaşmak, oynamak ve eğlenmekle eşdeğerdir (Harris, 2012: 31-37).  

Londra’nın Heathrow Havaalanı’nın bazı bölümlerinin çam kokusuyla kokulandırılmasının nedeni ola-

rak; bu kokunun kapalı bir mekâna ait olmayıp açık, geniş ve ferah bir alana ait imaj oluşturmasının 

yatmakta olduğu belirtilmektedir (Ozan, 2016: 252). 

Bir başka çalışmada ise Avrupa’da bazı şirketlerin ürünlerine, anne sütünde bir bileşen olan vanilya 

kokusunu kattıkları, bazı uluslararası içecek firmalarının vanilyalı içecek çıkarmasının temel nedeninin 

bu olduğu belirtilirken, bu koku insanlara o kadar çekici gelmiştir ki; Pasific Northwest’deki yerel bir 

mağazada yapılan bir deneyde kadın kıyafetleri satan bölüme vanilya gibi kadınsı kokular sıkıldığında, 

bu giysilerin satışlarının iki kat arttığı belirtilmiştir (Lindstrom, 2017: 144-153). 

Son olarak, mekânı oluşturan niteliklerden “form” etkisine ilişkin yapılan deneysel çalışmalara örnek 

olarak ise; 

Yukarıda verilen araştırmaların yanı sıra mekânın formal yapısı da duygusal ve davranışsal dışavurumda 

önemli bir rol oynarken, Focillon (2015: 84), biçimler dünyasının mekândaki ve maddedeki biçimlerle 

ilkece özdeş olduğu düşüncesindedir. Ama burada önemli olanın mekânda ve maddede yaşayan biçim-

lerin zihinde ne yaptıklarının, nasıl davrandıklarının, hangi hallerden geçtiklerinin yani bir bedene ka-

vuşmadan önce etkinliklerinin ne olduğunu bilmektir. Örneğin denge durumu bozulmuş bir obje kaygıya 

neden olurken, onu düzeltmeye çalışmak insanın kendi dengesini sağlamakla özdeştir. 

Wolfflin (2016: 19-20) ise Vischer’e atıfta bulunarak form oluşumunu, insanın kendi bedensel biçimini 

nesnel bir biçime yansıtıp o biçimi bedensel bir deneyim haline getirmek şeklinde açıklamaktadır. Ör-

neğin sağlam sütunlar beyinde güçlü sinirsel uyarımları gerçekleştirebilir; bilinçdışı düzeyde o taşıyıcı 

sütunları insan kendi ile özdeşleştirir. Asimetrik mimari öğelerin bulunduğu bir mekân bedensel acıyla 

deneyimlenebilir; insan, bir uzvu eksik ya da yaralanmış gibi hissedebilir. 

Özünde mimari yapılar, kendi temsil ettikleri kavramlarla bağdaşacak bir yaşam biçimi aşılar; bir taraf-

tan mekanik veya fonksiyonel işlevlerini yerine getirirken diğer taraftan da insanın zihinsel ve ruhsal 

dünyasını etkileyerek davranış ve yaşam biçimlerini şekillendirir (Botton, 2017: 118).  

Mekânsal unsurların aynı zamanda hastalık sürecinde iyileşmeye de katkı sağlayabileceği, yapılan araş-

tırmalarla ortaya konulmuştur. Örneğin 23Göteborg’da inşa edilen, formal yapısı ile bağımsızlık duygusu 

oluşturan, güvenlik sınırlamaları da dikkate alınan Östra Psychiatry’de iyi tıbbi mimarinin saldırganlık 

ve şiddeti azaltabileceğini gösterdiği, kelepçe kısıtlaması, zorlayıcı ilaçlara duyulan ihtiyaç ve yedi gün 

içinde yeniden kabullerin azaldığı belirtilmiştir. 

                                                            
23 https://whitearkitekter.com/project/ostra-hospital-emergency-psychiatry-ward/ 

https://whitearkitekter.com/project/ostra-hospital-emergency-psychiatry-ward/
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24Ayrıca dünyaca ünlü mimarlık kuramcısı Charles Jencks’in eşi Maggie’nin kanser olmasının ardından 

“umudun mimarisi” olarak isimlendirdiği ilkelerle Frank Gehry, Sir Norman Foster, Rem Koolhaas, 

Zaha Hadid ve Kisho Kurokawa gibi dünyaca ünlü mimarlarla tasarlanan kanser tedavi merkezlerinin 

hayata geçmesinin ardından yapılan araştırmalarda şu bulgular elde edilmiştir:  

Mimari form olarak manzarayı içine alan, dış çevreden korunaklı bir alan oluşturan tasarımlar, hastalar 

için yaşama sevincini yüksek tutarken aynı zamanda güven verici korunmuş bir ortamda bulunmanın 

huzurunu da hissettirir. Bu da tedavi sürecini olumlu anlamda etkilemektedir. Hortikültürel terapi saye-

sinde de, hastalar kendilerini en savunmasız hissettikleri zamanda, kendilerine amaç duygusu veren 

alanlarda çalışma fırsatı bulurlar. Bu da stresi azaltma ve iyileştirme vurgusuyla rahatlatıcı bir ortam 

yaratmada peyzajın ve dış mekânın rolünün önemini göstermektedir.   

SONUÇ 

Verilen örneklerden de anlaşılacağı üzere mimarlar asırlardır deneyimsel veya sezgisel olarak olumlu 

dışavurumları sağlayan mekânlar tasarlamaktadırlar. Bu noktada karşımıza “mimar ve sinirbilimciler 

neden birlikte çalışmalıdır?” sorusu çıkmakta ve bu sorunun cevabı aranmaktadır. 

Bu sorunun cevabını Amerikan Mimarlar Enstitüsü'nde araştırma planlama direktörü John Eberhard; 

beynin farklı ortamlarda nasıl tepki verdiğine dair etkileri araştırıldığında mimarlığın en fazla etkiye 

sahip olduğunu, sinirbilimcilerin mimarların tarihsel olarak sezgisel gözlemleri ile olanları bilimsel ola-

rak anlamalarına yardımcı olabileceklerini belirtirken; Salk Enstitüsü'nde sinirbilim profesörü Fred 

Gage ise; sinirbilimin, beynin anlaşılması ve sinirbilimcilerin, insanların bu ortamlar içinde en iyi şe-

kilde işlev görmesini sağlayan tasarımlar için mimarlarla nasıl çalışabileceği konusunda belirli bir nok-

taya gelindiğini kendileriyle yapılan röportajda belirtmişlerdir (Kayan, 2011). 

Buna ilaveten mimarlığa uygulanan sinirbilim uygulamalarının, mekânların bilinçdışını doğrudan etki-

leyebileceğini kanıtladığı ve dışavurum sürecinin bilinçsiz, otomatik ve dürtüsel olduğundan, bu etkinin 

büyük bir kısmının bilinçli bir düzeyde tanınmayacağı vurgulamıştır (Paiva, 2018: 138). Bu nedenle, 

bireyin görüşüne dayalı anket ve röportajlar kullanıcıların memnuniyetini anlamak için yeterli değildir. 

Bilinçdışı düzeyinde meydana gelen etkiler bir anket ya da röportaj cevabında açıklanamayabilir.  

2016 yılında San Diego'da Kaliforniya Üniversitesi (UCSD) ve Salk Enstitüsü tarafından düzenlenen 

Mimarlık için Sinirbilim Akademisi (ANFA) konferansında bu soruya ilişkin cevaplar bulunmaya çalı-

şılmıştır. Binaların insan beyninin ürünü olduğu, beyin ve bedenin, binalarda günün ortalama %87'sini 

harcadığı, sinirbilimci ve mimarların, birinin mikron; diğerinin ise metre ve inç olarak farklı ölçü birimi 

ve ölçeklerde çalıştıkları ve çok farklı finansal destek kaynaklarına sahip oldukları belirtilir. Dolayısıyla 

her iki disiplin de birbirinin alanına karışmama durumuyla karşı karşıya olmakla birlikte sinirbilim, bi-

naların şeklini etkileyen sorunlar göz önüne alındığında, mimarları ne yapması gerektiği hususunda bil-

gilendirmeli, ancak belirlememelidir. Aynı zamanda, yapılı çevre, insan bilişini oluşturan güçlerin kar-

maşıklığı göz önüne alındığında, sinirbilim araştırmanın kapsamını etkileyebilir, ancak sınırlandırma-

malıdır. Her iki bilim alanı da inanılmaz derecede karmaşık ve güzel yapılarla (binalar ve beyinler) 

                                                            
24 http://www.maggies.org 

http://www.maggies.org/


TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

 

231 

ilgilenir ve çalışmalarının nüansları iş birliği yapma konusunda bir engel teşkil etmemelidir (Fisher, 

2016). 

Sonuç olarak, mekân kalitesini ve dolayısıyla yaşam kalitesini artırmak, tasarlanan mekân ile algılanan 

mekân arasındaki uyum sonucu oluşmaktadır. Aşağıda verilen Mimarlık-Sinirbilim-Nöropazarlama Ke-

sişim Kümesi’nde görüldüğü üzere mimarlık disiplinden nöromimari anlayışına giden süreçteki tüm 

araştırmalar ve disiplinler insanın duyusal uyaranlara karşı duygusal ve davranışsal dışavurumlarının 

nedenini keşfetmek üzere yapılmış çalışmalardır. 

Bu bağlamda, çalışma içinde mimari mekânı oluşturan kavramlar üzerinden gösterilen örneklerde de 

görüldüğü gibi, mimarlık ve sinirbilimi ortak paydada birleştirmek ve insan davranışları üzerine araştır-

malar yapan nöropazarlama verilerinden faydalanmak; kanıta dayalı, olumlu mesajlar içeren, özellikle 

hastane gibi sağlık yapılarında iyileşme sürecine dahil edilen, insanın fizyolojik ve psikolojik ihtiyaçla-

rını karşılayan tasarımlar yapmak adına doğru bir yöntem olabilir.  

Özellikle tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, sosyal alanlar ve konutlarda uygulanması hedeflenen nö-

romimari paradigması “yaşayan ve sürdürülebilir mimari” anlayışının gelişmesine katkı sağlayabilir. 

Ancak bunun için ortak bir dilin geliştirilmesine yönelik çalışmaların artırılması ve yaygınlaştırılması 

gerekmektedir.    

 

Şekil: Mimarlık-Sinirbilim-Nöropazarlama Kesişim Kümesi 
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DİJİTAL ORTAMDA TASARIM ve ÖZGÜNLÜK 

Merve ERSAN1, Burcu Havva AKÇAGÖZ2 

1Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Grafik Tasarımı Bölümü,  

Ankara / Türkiye 
2Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Grafik Tasarımı Yüksek Li-

sans Programı, Ankara / Türkiye 

Öz: 20. yüzyılda bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması ile sanat ve tasarım da bu ilerle-

meye ayak uydurmuş ve ağırlıklı olarak bilgisayarın kullanıldığı üretim biçimleri ortaya çıkmıştır. Bi-

reyler artık teknik bilgi ve teknolojiye dayanarak profesyonel çizimleri, 3 boyutlu modellemeleri hızlı 

ve etkin bir şekilde yapabilir hale gelmiştir. Teknoloji her daim ilerlerken kitle ve bireysel iletişimin en 

önemli araçlarından olan internet ise tasarım üretimini ve sunumunu kendi bünyesine taşımış; internet 

ve sosyal medya tasarımların sunumu açısından vazgeçilemez hale gelmiştir. Eskiye göre zor olan ve 

zaman isteyen tasarım süreçleri yeni çağın olanakları ile kolaylaşmış; tasarımın konusu ve etki alanı 

artmıştır. İlerleyişi her an devam eden teknoloji, sanat ve tasarımla birleştiği noktada bu alanları geniş-

letmiş; yeni oluşumlar, anlayışlar meydana getirmiş; üç boyutlu tasarım, uygulama tasarımı, etkileşim 

tasarımı, kullanıcı deneyimi tasarımı, video haritalama, low poly gibi birçok yeni tasarım alanı doğmuş-

tur. İnternet ortamındaki hızlı gelişmeler; bireyleri içerik üretebilir, ürettiği içeriği saniyeler içinde su-

nabilir ve eserlerini farklı platformlarda sergileyebilir hale getirmiştir. Toplumun her alanını etkileyen 

ve değiştiren dijitalleşme, tasarım üretimini de etkilemiştir. Tasarımcılar artık teknolojiyi kullanarak 

çalışmalar üretip bu çalışmalarını birçok platformda; dünyanın en uzak yerindeki izleyiciye bile saniye-

ler içinde ulaştırabilme ve yine saniyeler içinde geribildirim alabilme imkanına kavuşmuştur. Ancak 

tüm bu kolaylık ve yeniliklerin içinde birtakım sorunlar da ortaya çıkmıştır. Dijital ortamda üretilen 

birçok özgün tasarımın yanı sıra; bilgisayar, internet ve belirli yazılım programlarına sahip olabilen her-

kesin tasarım alanında üretim yapabilir olması, görsel bir kaosu da beraberinde getirmiştir. Bu araştır-

mada dijital çağın tasarımcıya sunduğu olanaklar, günümüzde yaşanan gelişmeler bağlamında incelen-

miş, olumlu ve olumsuz yönleri ile dijitalleşmenin etkileri irdelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Dijital Tasarım, Özgünlük, Sosyal Medya, Yeni Medya 

GİRİŞ 

Modern zamanın her gün değişen teknolojik imkanları eğitimden sanata birçok alanı etkilemiş; tekno-

lojik gelişmeler insan hayatını kolaylaştırmak üzerine şekillenmiştir. Bu gelişmelerin ortak paydada bu-

luştuğu yer cep telefonları ve internet ağlarıdır. Yakın bir geçmişe kadar her an kullanımı yaygın olma-

yan telefonun akıllı telefona dönüşmesi, internetin her yerden ve anlık ulaşılabilir bir kaynak olarak hızla 

gelişimi, insanlar arası iletişim denildiğinde ilk akla gelenin sosyal medya olması gibi sebepler; dünyayı 

bir örümcek ağı misali saran ve en uzak toplumlara bile kişiyi saniyeler içinde ulaştıran bu ağı vazgeçi-

lemez hale getirmiştir. Bu unsurun beraberinde küreselleşme, küresel-kitlesel iletişim gibi kavramlar 

ortaya çıkmıştır. Kitlesel iletişimden önce çok uzun sürelerde yerine ulaşabilen mektupların, resmi ev-

rakların yerini anlık iletilebilen elektronik postalar almıştır. Dijitalleşmeden önce tasarısı, çizimi ve su-

numu aylar alabilen eserler günümüzde dakikalar içinde oluşturulabilmekte, yine saniyeler içinde tüke-

tilip yerine yenisi yapılabilmektedir. Bunun gibi örneklerle değişen teknoloji anlayışı kitle iletişiminin 
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oldukça değiştiğini; sanat ve tasarımın bu değişimin içinde kendine bambaşka bir yer edindiğini göster-

mektedir. Üretim toplumundan tüketim toplumuna doğru evrilen süreçte boyaların yerini ışık ve piksel-

ler; kilin, toprağın yerini 3 boyutlu bilgisayar yazılımları almıştır. Tasarımcılar artık teknolojiyi kulla-

narak çalışmalar üretip bu çalışmaları birçok platformda; dünyanın en uzak yerindeki izleyiciye bile 

saniyeler içinde ulaştırabilme ve yine saniyeler içinde geribildirim alabilme imkanına kavuşmuştur. Bu 

çağı Lyon (2006: 75) “Yirminci yüzyılın sonlarında, mekanın uzaklığını yok ederek, zamanı azaltmak” 

olarak tanımlamıştır. Değinildiği üzere hemen her konuda üretim ve tüketimde zaman azalmış, insan bu 

kadar fazla içeriğe bir anda maruz kaldığından bilgiyi seçemez ve eleştirel alt yapıyı irdeleyemez hale 

gelmiştir. Bu ortamda, gerekli teknolojik altyapıya sahip olabilen herkesin sanat ve tasarım ortamlarında 

eserleri yer alabilmektedir.  

20. yüzyılda gelişen bilgisayar teknolojisi ve cep telefonlarının yaygınlaşması, tasarımı ekranlara taşı-

mış; bireyler artık teknik bilgi ve teknolojiye dayanarak profesyonel çizimleri, 3 boyutlu modellemeleri 

hızlı ve etkin bir şekilde yapabilir hale gelmiştir. Teknoloji her daim ilerlerken sanat ve tasarım bu iler-

lemeye ayak uydurmuş ve ağırlıklı olarak bilgisayarın kullanıldığı üretim biçimleri ortaya çıkmıştır. 

Kitle ve bireysel iletişimin en önemli unsuru olan internet ise sanat üretimini ve sunumunu kendi bün-

yesine taşımış; internet ve sosyal medya sanatta vazgeçilemez hale gelmiştir. Bu sanat üretiminde zaman 

ve mekân algısı yok olmuş; zamansızlık ve her an her yerde olabilmek gibi kavramlar dünyamıza gir-

miştir. Zaman ve mekân algısının başkalaşması ve teknolojinin gelişmesi ile sadece bilgisayarlardan 

erişebildiğimiz internet ağları artık cep telefonlarına ulaşmış ve cep telefonlarının internet bantlarında 

gelişen ağ 1G’den başlayıp 5G teknolojisine uzanmıştır. Bu ağ hızının gün geçtikçe artması ise kullan-

dığımız sosyal medya platformlarının hızını, kullanım prensibini ve etkinliğini arttırmış; cep telefonları 

artık mini bilgisayarlara dönüşmüştür (Kırmızıgül, 2017: 102). Artık cep telefonları ile bilgisayarların 

yapabileceği birçok işlem yapılabilir hale gelmiş, bu cihazlarda bir şeyler üretip sosyal ağlarda paylaşım 

yapmak kişinin günlük rutini haline dönüşmüştür. Öyle ki bireyler artık sabah uyanır uyanmaz eline 

telefonu alıp, sosyal medyada içerik ürettikten sonra günün geri kalanını planlar olmuş, boş zamanlarını 

geçirecek bir hobi ihtiyacı edinirken bile sosyal medyanın gücünden faydalanır hale gelmiştir. Bu or-

tamdan doğal olarak tasarım alanı da etkilenmiş; tasarıma yeni düşünceler, konular ve biçimler girmiştir. 

Bu değişimler birçok tasarımcının, tasarım oluşturma şeklinde farklılığa gitmesine yol açmış, bu yeni 

durum ise beraberinde değişen teknolojiyi öğrenme ihtiyacını getirmiştir.  Tasarımın ve tasarımcının 

imkanları genişlemiş; eserleri sunacak mekân, izleyicisi, tasarımın üretimi gibi konularda ise alışılma-

mış teknikler ortaya çıkmıştır. Lokal çevrede sergilenen bir tasarımın asla ulaşamayacağı milyonlarca 

kitle, sosyal medyada birkaç paylaşım ile dakikalar içinde sağlanabilir hale gelmiştir. Sanat bağlamında 

ise sanatçıların ürünlerini sergilemek için tek şansı galerilerle anlaşmak olmaktan çıkmıştır. Çokokumuş 

(2012) bu durumu “Dijital sanatın temeli olarak kabul edilen teknoloji, günümüzde çağdaş sanat üreti-

minin yalnızca bir aracı değil aynı zamanda ortamı ve medyası durumuna gelmiştir.” sözleriyle ifade 

etmiştir. Aynı cümleyi dijital tasarım için de söylemek mümkündür. Bu değişimler yeni medya ve sosyal 

paylaşım sitelerinin sanat ve tasarımda rolünü ve bu ortamlarda yer alan tasarımların incelenmesini ge-

rekli kılmıştır. 
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DİJİTAL ORTAMDA TASARIM, KALİTE ve ÖZGÜNLÜK 

Kalitenin ne olduğu insanlık tarihi boyunca düşünülmüş ve üzerinde farklı fikirler ortaya konmuştur. En 

yaygın olarak bilinen tanımı, standartlara ya da kurallara uygunluktur. Kalite sözcüğü Latince “nasıl 

yapıldığı” anlamına gelen “qualis” sözcüğünden gelmektedir. Kalite en genel tanımıyla, bir hizmet ya 

da ürünün, müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde karşılayabilme derecesi olarak tanımlan-

maktadır (Taşçı, 2013). Ayrıca kalite kavramı kullanım amacına göre, değişik anlamlar ifade etmekle 

birlikte yaygın olarak “Pahalı, lüks, ithal, üstün nitelikte” vb. anlamlarında da kullanılmaktadır. Teknik 

anlamda kalite, standartlara uygunluk demektir. (Kavrakoğlu, 1996:72) Bu tanıma göre, tasarım kural-

larına uyan bir ürün, kaliteli ürün olarak kabul edilebilir. Bir başka tanıma göre kalite, önceden belirlen-

miş olan şartlara ya da standartlara göre üretim yapmaktır. Aslında kalitenin incelenmesi ve tanımlama-

larının anlaşılabilmesi için terimin hangi hizmet alanında kullanıldığına bakmak gereklidir. Özetlemek 

gerekirse, kalite genele uygunluk, kullanıma uygunlu, olması gereken şartları taşıma, eser ya da ürünü 

alan, kullanan kişilerin beklentisini karşılayabilme, kullanım durumuna göre ihtiyaca cevap verebilme 

yetisidir. Kaliteyi onaylayacak ve onu deneysel durumlarda test edecek olan kullanıcı olduğuna göre 

kaliteyi tanımlayacak ve bir ürünün kaliteli olup olmadığını onaylayacak olan da kullanıcıdır (Yücel, 

2012: 54). Buna göre, tasarımcı ya da üretici daima iyi ve kaliteli olanı aramaktadır. Buradan da anla-

şıldığı gibi tasarım bağlamında kaliteyi üreten tasarımcıdır ancak aynı zamanda kalite, kullanıcı oda-

ğında gelişen, kullanıcıların görüşleriyle değer kazanan bir kavramdır. Bu kullanıcı kimi zaman bir iz-

leyici, bir müşteri ya da  sanatsever olabilir. Burada asıl olan, yaratılan ürünün teknik özelliklere, estetiğe 

ve kullanıcının olumlu deneyimine uygunluğudur. 

Kalite, teknolojinin hayatımıza girmesi ile içinde barındırdığı anlamları genişletmiş ve birden çok kav-

ramı da kendisi ile anılır hale getirmiştir. Tasarım bağlamında kalite kavramına 21. yüzyılda birçok 

anlam yüklenmiş; ürünün sunumu, sunan kişinin profesyonelliği, yapılan çalışmanın paylaşılan ortam-

daki netliği gibi özellikler kaliteye dahil edilen unsurlar olmuş; sanal, birçok fiziksel olanın yerini al-

maya başlamıştır. Öyle ki, geçmişte aranmayan piksel sayısı, etkileşimlilik, güncel trendlere uygunluk 

gibi kavramlar gündemdedir.  

Dijital çağ gelenekselin yerini alırken birçok değeri de değişime uğratmış ve kalite kavramının tasarım-

daki yerini sorgulatır olmuştur İşlevsellik, topluma hitap etmek ve ekonomik olmak gibi nitelikler tasa-

rımcı için önemli unsurlardır. Ayrıca, tasarımcının; çalıştığı alana hâkim olmak, güncel olanı takip et-

mek, derin bir sezgi taşımak, düşünebilmek, görünenin ardındaki gerçeği görebilmek, yaşadığı topluma 

ışık olmak, yetenek, özgünlük, bilinmeyen yolları takipten korkmamak, düşüncelerini estetik yolla ifade 

edebilmek gibi birçok niteliği vardır.  İzleyici ise bu bağları elinde tutan, bu anlamı oluşturan, yönlen-

diren, yorumlayan, eleştiren ve geliştirendir. Özgün olmak, tasarımcının kendisi ile ilgili bir kavram 

iken, üretimini yaptıktan sonra tasarıma atfedilen bir özelliktir. Esere verilen özgün veya kopya gibi 

nitelendirmeler tasarımcının ve tasarımın kimliğini belirtir. Bunun yanı sıra bir tasarım üzerinde günler, 

aylarca çalışılması da o tasarımın çok iyi olduğu anlamına gelmeyebilir. Çünkü tasarımın işlevselliğini 

oluşturan unsur, üzerinde çalışılan süre değil izleyicide oluşturduğu izlenim ve duygunun yanı sıra taşı-

dığı mesajı ne kadar iletebildiğidir.  
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SOSYAL MEDYA ve TASARIM İLİŞKİSİ 

Sosyal medya, bireylerin günlük hayatının vazgeçilmez unsurlarından biri olmuş, güncel olay ve olgu-

ları şekillendirmede oldukça etkisi olduğu kabul edilmiştir. Farklı tanımlamalar bulunsa da genel olarak 

sosyal medya; kişilerin kendilerini birçok bilgi paylaşımı yoluyla açıklamalarına, çevresindeki bireyler 

ile iletişim kurmasına, bağlantı paylaşımında bulunmaya, kişisel bilgi erişimine, güncel medyadan bilgi 

sahibi olmaya içerik oluşturmaya yarayan; farklı iletişim ağlarını ve teknolojilerini de içinde barındıran 

çevrim içi platformlardır. (Ak:. Uluç ve Yarcı, 2017: 102) İkinci bir tanıma göre ise sosyal medya, içinde 

sosyal ağlar, forumlar, bloglar, paylaşım siteleri, oyun platformları, içerik üretme toplulukları gibi or-

tamlar bulunduran; bireylerin kendi hayatları ile ilgili önemli bilgileri girebileceği, arkadaşlıklar kura-

bileceği, bu arkadaşlarla anlık olarak iletimde bulunabileceği, görsel ve metin paylaşımını sağlayabile-

ceği web sayfalarının genel bir tabiridir”. (Akt. Uluç ve Yarcı, 2017:102) Bu iletişim ağını geliştiren en 

önemli olgu ise ARPANET tarafından oluşturulan TCP / IP protokollerinin kullanımı, bir paket anahtar-

lama ağının gelişimi ve sonrasında kullanıcıların içerik üretimini sağlayabileceği Web 2.0’ın kullanıl-

maya başlamasıdır. Web 2.0’dan sonra kişiler pasif internet dolaşımının aksine, aktif bir biçimde inter-

netin kullanım olanaklarından faydalanmaya başlamıştır. 

Bu tanımlamalara uygun ilk sosyal medya ağı ise bilinenin aksine cep telefonlarının bu denli yaygınlaş-

masından çok önce ortaya çıkmıştır. İlk örnekler “Classmates.com” (1995) ve “SixDegrees.com” (1997) 

siteleridir. Classmates.com kullanıcılarına sadece akademik hayatta tanıştıkları eski arkadaşlarını bulma 

olanağı sunarken, SixDegress’ in kullanım amacı ve getirdiği yenilikler o zamanın şartlarına göre birçok 

internet sitesinden farklı olmuştur. Öncelikli olarak kendi profilini oluşturma ve istenilen herkesin arka-

daş listesine eklenebilmesi yönüyle Classmates.com’ dan daha farklı ve çok daha gelişmiş olmasına 

karşın popülerliğini koruyamamıştır.  

2003 yılında müzik ve oyun paylaşım amacıyla, Malezya merkezli bir oluşum olan Friendster.com doğ-

muş, sonrasında MySpace’in ortaya çıkmasıyla bu sosyal ağ da unutulmuştur. 2004 yılında Mark Zuc-

kerberg tarafından oluşturulan Facebook, başlangıçta Harvard Üniversitesi’ndeki öğrenci, öğretim üyesi 

ve akademisyenlerin birbirleri ile iletişim halinde olması için kurulmuştur. İlerleyen zamanlarda arka-

daşlık ve iletişim algısını değiştirecek, kitlelerce üyesi olacak olan Facebook, 2006 yılında 13 yaş üzeri 

herkesin üye olabileceği şekilde siteyi tüm dünyaya açmıştır. Kitleler arası iletişimi geliştirme, ortak ilgi 

alanlarına göre sanal gruplara katılma, birçok oyun desteği ve etkileşimli sohbete imkân veren Fa-

cebook, esasen günümüz sosyal medya anlayışının başlangıcıdır. Facebook’un hayatımıza girmesiyle 

birçok insan, internete her an erişim imkânı olmasa dahi bu platformda profil açma ihtiyacı hissetmiş; 

iş başvuru formlarında bile Facebook kullanıcı adı sorulur olmuş, şirketler çalışanlarını bu profillerden 

araştırma ve bilgi edinme ihtiyacı hissetmiştir. Facebook’un kitlelere yayılışının ardından LinkedIn, 

Twitter, WordPress, My Yahoo, Netlog, Foursquare, Tumblr, Pinterest, Youtube ve Instagram gibi bir-

çok sosyal medya platformu doğmuş, cep telefonlarında internet kullanımının da yaygınlaşması ile bu 

mecralar günlük hayata tam anlamıyla girmiştir. Bu mecralar belirli noktalarda birbirleri ile benzerlik 

gösterse de esasen mesajlaşmak, içerik paylaşmak gibi unsurların dışında kullanım olanakları ve amaç-

ları farklıdır. Örnek verecek olursak birey; Youtube’da video paylaşacağını, LinkedIn’de iş arayacağını, 

Foursquare’de yerini, adresini bildireceğini ya da Instagram’da fotoğraf ve çalışmalarını sergileyeceğini 

bilir. Artık sosyal medya sadece iletişim için kullanım amacından sıyrılmış, birçok alandaki farklı yön-
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leri ile insanları kendine bağlamıştır. Tasarımcılar da sanal alemin sınırı olmayan dünyasında kendile-

rine yer edinmiş ve galerilerle başlayan sanatı sunma serüveni artık kişisel sitelere, portfolyo sitelerine 

veya Instagram sayfalarına taşınmıştır. Bu yeni imkanlar tasarımcıları, kendilerini herhangi bir kuruma 

bağlı hissetmeden, sansürsüz ve denetimlerden uzak bir şekilde sergileyebilme özgürlüğüne kavuştur-

muş ve birçok tasarım sosyal mecralarda paylaşıma sunulmuştur. Birçok tasarımcı ve sanatçının, öğren-

cinin ve bu alanlarla hobi olarak ilgilenen bireylerin dahi kişisel web siteleri bulunmaktadır. Artık sanat 

ve tasarım, teknoloji ve sosyal medya ile birleşmiş; teknoloji tasarımı üretmek ve geliştirmek, sosyal 

mecralar da sunmak için akla ilk gelen platformlar olmuştur. 

İnternetin küresel iletişim çağını başlatması, kültürlerarası diyalog yöntemlerinin gelişmesine katkıda 

bulunmuştur. Sanatçılar açısından da yeni iletişim ağlarının oluşturulması, küresel çapta duyarlılık ve 

uluslararası ölçekte izleyici kitlesinin varlığı ile internet, yeni yaratı ortamı olarak belirmiştir (Yücel, 

2012: 31). 

Dünyadaki İnternet kullanıcı sayısına bakıldığında 7.676 milyarlık nüfusun 4.38 milyarının İnternet kul-

lanıcısı olduğu ve bu rakamın 3.98’inin mobil internet kullanıcısı olduğu görülmektedir. Yine bu raka-

mın 3 milyardan fazlasını 24 yaş altı grup oluşturmaktadır. Türkiye’deki 2019 İnternet kullanıcı sayısına 

bakıldığında ise 82.4 milyonluk nüfusun % 72’si (59.36 milyon) internet kullanmaktadır (Akt: Akman 

ve Uçar, 2020). “Tasarımcılar ve tasarım eğitimcileri açısından çok önemli olan bu veriler tasarımcıların 

konumunu, geleceğini ve eğitimini tekrar sorgulatmalıdır” (Akman ve Uçar, 2020). 

YENİ MEDYA ve DİJİTAL ORTAMDA GRAFİK TASARIM 

Yeni medya en genel anlamda bilgisayar, internet ve mobil teknolojilerden doğan, bireylerin zaman ve 

mekândan bağımsız şekilde iki yönlü etkileşimde oldukları ortam olarak tanımlanabilir. İletişimdeki 

gelişmelerin tümünü bünyesinde barındıran yeni medya; “genel olarak var olan medyayı, etkileşimli 

olarak, sayısal veriye dönüştürmeye yönlendiren ve bilgisayar aracılığıyla üretim, dağıtım ve paylaşım 

sağlayan ortamlardır.” (Manovich, 2001: 19) Thompson’a göre yeni medya; bilgi işlem teknolojisi ara-

cılığıyla yetenekleri artmış, kullanımı kolaylaşmış veya olası genişletilebilirlik potansiyelini bünyesinde 

barındıran iletişim araçlarıdır” (Thompson, 1995: 132-139). Bir başka tanıma göre ise yeni medya tek-

nolojinin eş zamanlı kullanımı sayesinde haber, dosya, içerik ve bilgilerin paylaşımına imkan veren 

sistemdir. Bu sistem sayesinde insanlar arası iletişim artmış ve beraberinde pek çok farklı görüşün ol-

duğu bir ağ doğmuştur. (Williams, 2003:180) Alioğlu (2011) ise yeni medyayı, genel olarak var olan 

medyanın etkileşimli olması, sayısal verilere dönüşmesi ve bilgisayar aracılığıyla üretim, dağıtım ve 

iletişim biçimi olması şeklinde tanımlamıştır. Yeni medyanın ortaya çıkışı ile medyaya ait olan tüm 

unsurlar sayısal bir forma bürünerek birçok alana ve kitleye ulaşmıştır. (Alioğlu, 2011: 13). 

Geçmişte sanat ve tasarım alanları içinde etkisi bulunmayan yeni medya ve dijital dünya terimleri 20. 

yüzyıldan itibaren günlük hayatta etkisini göstermektedir. 80’li yıllarda başlayan dijitalleşme; iletişim, 

eğlence, sanat, tasarım, eğitim gibi birçok alanında köklü değişimler getirmiştir. Kişisel bilgisayarların 

her eve girmesi, internet ağlarının gelişmesi, küresel iletişimin yaygınlaşması, tasarım alanının da ken-

dini yenilemesine sebep olmuştur. Yeni medya ise tüm bu değişimlerin içinde bilgisayar ve internet 

teknolojisi ile var olmuş; 90’lı yılların ikinci yarısından itibaren de bu köklü değişimler dijital alt yapıyı 

her alanda elzem bir forma kavuşturmuştur. İletişim ağının genişlemesi, yeni dünya düzeninde izleyici 
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kitlesinin değişimi ve tüm bunların nedeni konumundaki internet, sanat ve tasarım alanlarını genişlet-

miştir.  

İnternetin yaygınlaşması, sanayi toplumunda üreten insanın yerini küresel toplumda düşünen insanın 

alması ve bu ortamda insanların anlık çözümlere ihtiyaç duyması gibi sebepler yeni medyayı cazip kıl-

mış; geleneksel olan neredeyse terk edilmeye başlanmıştır. Yeni medyanın geleneksel olandan farkı ise 

eş zamansızlık, etkileşim, anlık ulaşım, kitlesizleştirme gibi özelliklerdir. (Akt: Geray, 2003: 18-19)  

Toplumun her alanını etkileyen ve değiştiren dijitalleşme, tasarım üretimini de etkilemiştir. Dijital ola-

nın her alanda gördüğü kabul edilebilirlik tasarım alanında da kendini göstermiş, tasarımcılar bilgisayar 

yazılımlarının imkânlarını etkin bir şekilde kullanarak eserlerini oluştumaya ve bir tuşla dünyaya sun-

maya başlamıştır. Bu tasarımların sunum ortamları zenginleşmiş ve tasarıma harcanan zaman kısalmış-

tır. Eskiye göre zor olan ve zaman isteyen tasarım süreçleri yeni çağın olanakları ile kolaylaşmış; tasa-

rımın konusu ve etki alanı artmıştır. İlerleyişi her an devam eden teknoloji, sanat ve tasarımla birleştiği 

noktada bu alanları genişletmiş; yeni oluşumlar, anlayışlar meydana getirmiştir. Dijital illüstrasyon, vi-

deo sanatı, 3 boyutlu mekan tasarımı, etkileşim tasarımı, video haritalama, low poly illüstrasyon, mo-

delleme gibi birçok yeni tasarım alanı ortaya çıkmıştır. Günümüzde bir grafik tasarımcı kendisini eski-

sinden çok daha hızlı güncellemek zorundadır. Çünkü kullanılan teknolojiler her geçen yıl daha da iler-

leyip komplike hale gelmektedir (Akman ve Uçar, 2020). 

Dijital tasarım da diğer tasarım dallarında da olduğu gibi içeriğini yaratıldığı yapıdan edinen bir geli-

şimdir. İçerdiği temaya uygun olarak arayüz tasarımı, 3D Modelleme, dijital tipografi gibi farklı isimler 

alabilir (Kutup, 2010: 4-5). Bilgisayar programlarının, dijital tasarımın sunduğu imkanlar sınırsız bir 

dünyaya açılan kapıdır. Bu dünyada bir çalışmayı ortaya çıkartabilmek için birçok program birlikte ve 

eşgüdümlü şekilde kullanılır; bu da tasarımda kullanılan imkanların çeşitliliğini arttırır. Tasarımda bir-

çok teknik saniyeler içinde uygulanabilir, ya da saniyeler içinde silinip bambaşka teknikleri tekrar ça-

lışmaya taşınabilir. Ayrıca, dijitalleşmeden önce geçmişte düşünülmesi gereken tasarıma ait birçok so-

run artık önemini yitirmiştir. Örneğin, tasarımcıların çalışmalarını üretirken yaptığı hataları kapatma 

endişesi günümüz tasarımcısının dijital ortamda yaşadığı bir sıkıntı değildir. Çünkü yazılımlar, tek bir 

tuşla her şeyi geri alıp yeniden üretme imkanını sunmuştur. Geleneksel ortamda tek olan tüm değerler 

güncel sanatta ve grafik tasarımda girift hale gelmiş; global dünya, sanatçıları birçok akım ve tekniği 

birlikte kullanmaya, her anlayışa aynı anda hitap etmeye teşvik etmiştir. (Ayaz, 2016: 119-128) Bu ba-

kımdan dijitallik beraberinde çoğulluğu getirmiş ve bu çokluk içerisinde ise sanatçılara zamanı daha 

verimli kullanmayı öğretmiştir. Çünkü yaşadığımız çağ anlık değişimlerin yaşandığı bir hız çağıdır. 

Grafik tasarım alanında da izleyici her türlü değişimi anlık olarak beklemektedir. Böyle bir durumda ise 

bilgisayarın ve dijital programların bize sağladığı en büyük katkısı hızdır. Anlık üretim tüketim ilişkisi 

içinde süregelen eserler de teknolojinin imkânlarını kullanarak bir anda var olup yine o an yok olmak-

tadır. Bu anlık değişimlerin ortak sebebi teknolojinin bir yardımcı araç olarak görülmesinden çok sanat 

ve tasarımın kendisi olarak ele alınmasıdır. Helvetica (2003) belgeselinde Wim Crouwel yaşanan bu 

değişim ve bilgisayarların tasarım üzerindeki etkisini; “Bilgisayarlar ile daha iyi tasarım yapamazsınız 

ama işlerinizi önemli ölçüde hızlandırabilirsiniz.” diyerek vurgulamıştır. Aynı konuda Uçar, 2013 yı-

lında bir söyleşisinde şöyle ifade etmiştir; “Bir aracı kullanabilmek, onu yapabilmenin sadece bir aşa-

masıdır. Örneğin metin oluşturabilmek için daktilo bir araçtır. … Aracın, araç niteliği unutulmamalıdır” 
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(Uçar, 2013). Benzer şekilde, tasarım yazılımları ve teknoloji de tasarım oluşturma sürecinin tamamı 

değil, yalnızca bir aşamasıdır. 

Bilgisayar teknolojileriyle ortaya çıkan dijital devrim, tasarımcıların hiç olmadığı kadar geniş, özgün ve 

hızlı yaratım araçlarına kavuşturmuştur. Tasarımcılar gerekli yazılımlar ile neredeyse tasarım sürecini 

olduğu yerden hareket etmeden geliştirip sonuçlandırabilmektedir. Ayrıca kullanılan teknolojiye bağlı 

olarak tasarım yazılımları da ihtiyaca göre alanında derinleşmektedir (Akman ve Uçar, 2020). Bu yazı-

lımlar kullanarak; yaratıcı tasarım fikirleri ve kavramsal alt yapılar dahilinde tasarımın temel ilkeleri 

gözetilerek ortaya çıkan sayısız özgün çalışma bulunmaktadır.  Ancak çağın sunduğu imkanlarla herkes 

birkaç saat içinde sadece bilgisayar ve program kullanımı ile tasarım oluşturabilir duruma gelmiştir. 

Dijital ortamda üretilen birçok özgün tasarımın yanı sıra; bilgisayar, internet ve belirli yazılım program-

larına sahip olabilen herkes tasarım alanında üretim yapabilir olmuştur. Bu tasarımların çoğunluğunun 

birçok açıdan teknik yeterlilikten ve estetikten yoksun olması, kavramsal bir altyapı yerine yüzeysel 

biçimler bulundurması nedeniyle internetin derin boşluğunda kaybolmak üzere yok olup gitmektedirler. 

Özetle, bir tarafta estetikten yoksun, popülerliğe hitap eden tasarımlar yapılıyorken; diğer tarafta tekno-

lojinin imkanları kullanılarak harikalar yaratılabilmektedir. Böyle bir ortamda izleyicinin tasarım ve ta-

sarımcıyı seçemez hale gelmesi; popüler olanın ve sosyal medya ortamında “beğeni” alanın üst değer 

olarak görülmesi tehlikesi doğmaktadır. 

Dijital ortamda tasarımcılar birçok koşulda geleneksel olandan pratik ve hızlı şekilde eserler meydana 

getirebilmekte; çektiği bir videoyu Youtube’da, çizdiği bir illüstrasyonu Instagram’da, çalışmak istediği 

şirketlerin görmesini istediği eserlerini Behance’de, özgeçmişini LinkedIN’de paylaşabilmektedir. Geç-

mişte eseri oluşturmanın yanı sıra sergilemek ve sunmak bile büyük bir çaba ve zaman gerektirmiştir. 

Oysa dijital çağ tasarımcısı eserini meydana getirir ve çevrimiçi bir sergi salonunda ya da kişisel web 

sayfasında her an erişime açık şekilde sunumda tutar. Geleneksel sanat ve tasarımın sunumunda, sergi 

salonlarına genellikle yakın çevrelerden gelen izleyiciler ulaşabiliyorken, dijital sanatçının bir eseri ki-

lometrelerce ötedeki izleyicisine saniyeler içinde ulaşabilir; yine saniyeler içinde satın alınabilir. Bu 

örnekler teknolojinin tasarımla bütünleştiğinde kolaylaştırıcı bir araç olduğunu kanıtlar niteliktedir.  

SONUÇ 

Günümüzde tasarım; teknoloji ile evrilen, ondan güç alan ve onunla gelişen bir yapıyı izlemektedir. 

Teknolojinin gelişmesi, tasarımı dijital olana yönlendirmekte; bilgisayar ve gerekli yazılımlar ile birçok 

tasarım çok daha kolay ve hızlı şekilde yapılabilir hale gelmekte, bu tasarımlar sosyal medyanın anlık 

akışında paylaşılmaktadır. Teknoloji, internet ve sosyal medyanın anındalık ilkesi ile her geçen gün 

kendini yenilemekte ve anlık olmaya uyum sağlamaktadır. Güncel tasarımları meydana getiren durum 

da teknolojinin tasarım ile ilişkisinde olduğu gibidir. Dijital tasarımlar çabuk üretilen ama bir o kadar 

da çabuk tüketilen bir yapıya sahiptir. Bu sebeple içinde bulunduğumuz hız çağında hızla üretilen tasa-

rımın yine hızla tüketilmesi akışı doğaldır. Bu yapıda esas olan; dijital tasarımın daha az değerli olması 

değil anındalığıdır. Grafik tasarımcılar dijital ortamın sağladığı imkanları en verimli haliyle kullanan, 

tasarımının üretiminden sunumuna değin her aşamasında teknolojinin imkanlarını zorlayan ve kavram-

sal tasarım altyapısına sahip çalışmalar üretme çabası içindedir. Ancak bazı durumlarda dijitalliğin sağ-

ladığı fayda yanlış anlaşılmakta, tek düze ve popülerizme hitap eden tasarımlar ortaya çıkmaktadır. Bu 

tasarımlar sosyal medyada beğeni almak, tanınmak ya da belirli bir kitleye hitap etmek gibi bir bakış 
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açısı ile ortaya çıkmakta, tasarımda olması gereken esas unsurlar ikinci plana atılmaktadır. Özetle inter-

net, dijitalleşme ve sosyal medya gibi etmenler tasarımı kolaylaştırmış, hızlandırmış, etki alanını geniş-

letmiş; en önemlisi ise olumlu ve olumsuz iki yönden de değişime uğratmıştır. 

Teknolojik olanaklar tasarımların üretim sürecini değiştirmiş ve çeşitlendirmiştir. Hemen herkesin eri-

şiminin bulunduğu bilgisayar, tablet cihazlar ve çeşitli tasarım yazılımları imgelerin üretimi, düzenlen-

mesi, yayımlanması ve sergilenmesi konusunda sınırsız olanak sunmaktadır. Tasarım yazılımları, belirli 

araçlar, efekter ve filtreler aracılığıyla bir görselin yüzlerce alternatifini oluşturabilmektedir. Grafik ta-

sarımcılar bu olanaklar dahilinde hızla sonuca ulaşabilmektedir. Bu bağlamda önemli olan, bu olanak-

ların doğru amaçlara hizmet edebilmesidir. Çünkü yazılımlar her ne kadar görsel ifade biçimlerinde hız 

ve çeşitlilik sunsalar da, görsel bir mesajın izleyiciye en ilgi çekici, net ve etkili bir şekilde nasıl iletile-

bileceği konusunda destekte bulunamazlar.  Sonuç olarak tasarım sürecini yönetmek, mesajı etkili bir 

şekilde iletebilmek için çaba göstermek, en az ile en çok şeyi anlatabilmek, yaratıcı ve özgün sonuçlar 

elde etmek her zaman olduğu gibi tasarımcının elindedir. 
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DİJİTAL MARKALAŞMA SÜRECİNDE REKLAMLARIN GÖRSEL VE İÇERİK İLİŞKİSİ 

AÇISINDAN İNCELENMESİ 

Merve ERSAN1, Özgün TÜKLE2 

1Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Grafik Tasarımı Bölümü,  

Ankara / Türkiye 
2Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Grafik Tasarımı Yüksek Li-
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Öz: İletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler tüketicilerin davranışlarında da değişikliklere neden 

olmuştur. Geleneksel anlayıştan dijitale doğru evrilen reklam sektöründe markaların hedef kitleye ulaş-

mak için yeni stratejiler geliştirmeleri gerekmektedir. Sosyal medya kullanımının yaygınlaşması, mar-

kaların kendilerine bu alanda bir kimlik yaratmasını gerektirmiştir. Doğru iletişim kanalları ve strateji-

lerle yönetilen bu geçiş süreci dijital markalaşma süreçlerini olumlu etkilemektedir. Marka imajını ko-

numlandırmak, tüketicinin güvenini arttırarak markayla duygusal bağ kurmasını sağlamakta ve satın 

alma davranışını etkilemektedir. Dijital markalaşma sürecinde tüketiciye iletilmek istenen mesajda gör-

sel ve içerik açısından bütünlük sağlanması gerekir. Bu bağlamda kullanılan görsel ve içerik uyumu 

markanın imajını yansıtmakta ve hedef kitleye verilmek istenen mesajı etkili bir şekilde iletmektedir. 

İçerik ve görselin uyumu, kurgulanan pazarlama stratejileri ile markaların büyümesine katkı sağlamak-

tadır. Bu araştırmada markaların dijitalleşme sürecinde izlemiş olduğu stratejilerde kullanılan içerik ve 

görsel uyumu incelenmiştir. Dijital markalaşma süreçlerinde markaların tüketiciye yaklaşmak ve onunla 

ile bağ kurabilmek için özellikle sosyal medyada viral, gerilla, flash mob, advergame, shockvertising 

gibi uygulamalara ağırlık verdikleri görülmektedir. Bu dijital reklam uygulamalarında izleyicinin dik-

katini çekmek ve sosyal medya ortamlarında paylaşım ve görünürlüğü arttırmak amacıyla feminist söy-

lemler, ırkçı ya da ırkçılık karşıtlığı gibi sosyal konularda görsel ve içeriklerin yanı sıra izleyiciyi özel-

likle rahatsız edici görsellere de yer verildiği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Marka, Dijital Reklam, Dijital Markalaşma, Viral Reklam, Advergame 

GİRİŞ 

Gelişen bilişim ve iletişim teknolojileriyle beraber reklamlar da dijitalleşme sürecine girmiştir. Dijital-

leşme ile yeni iletişim kanallarının ortaya çıkması, markaların hedef kitleye ulaşmasını kolaylaştırarak 

geleneksel medyanın eş zamanlılık özelliğini ortadan kaldırmıştır. Geleneksel reklamın yerini dijitale 

bırakmasıyla markalar dijital çözümler üretme gereksinimi duymaya başlamıştır. Yaratıcı içerikler ve 

görsellerin kullanımı ile hedef kitle üzerinde davranış değişikliği hedeflenmektedir.  Bu geçiş süreci, 

markaların büyümesine katkı sağlayan bir avantaja dönüşmüştür. Bunun yanı sıra belirli stratejiler ise 

tüketicinin marka ile olan bağının azalmasına ve tüketim alışkanlıklarının değişmesine neden olmuştur.  

İnternet, tüketicilerin markalarla etkileşim kurma şeklini altüst etmiştir (Edelman, 2010). Günümüzde 

markalar, geleneksel reklamdan tamamen vazgeçmemiş ancak dijital reklamlara daha fazla önem ver-

meye başlamıştır. Sosyal medyanın gündelik yaşamın bir parçası haline gelmesi, bu ortamda markaların 

hedef kitleye ulaşmasını da kolaylaştırmış, bu durum reklamcılığın dijitale yönelmesinde etkili rol oy-

namıştır (Young, 2019). Dijitalleşen toplumla beraber yeni nesilleri yakalamak isteyen markalar, yeni-

likçi ve yaratıcı dijital çözüm önerileri ve deneyimler geliştirmeye başlamıştır. Sosyal medya, geleneksel 
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tutundurma tekniklerine bir rakip olarak büyümüş ve entegre pazarlama iletişiminin önemli bir bileşeni 

olmuştur (Akt: Parmaksız, 2019) 

Sosyal medyanın kolay ulaşılabilir olması içerik açısından bir tür kaosu da beraberinde getirmiştir. Bu 

bağlamda dijital ortamlarda yer alan reklamlarda kullanılan görseller, içerik ile uyumsuz olduğunda 

markaların yanlış anlaşılması sonucu doğmaktadır. Dolayısıyla etkili görsel, içerik ve reklam stratejile-

rinin bir arada düşünmesi gerekmektedir. Günümüzde dijital medyayı özümseyen tüketici, geleneksel 

medyanın sağladığı tek yönlü iletişimden daha fazlasını beklemekte, marka ile bağ kurmayı istemekte-

dir. Bu araştırmada incelenen markalar, dijital markalaşma sürecinde çeşitli kampanyalarla hedef kitle-

lerine seslenmiştir. Bunların bir kısmı gerilla pazarlama özelliği taşırken bir kısmı viral reklam, adver-

game ve şok edici reklam özelliği taşımaktadır. 

REKLAMIN GELENEKSELDEN DİJİTALE GELİŞİM SÜRECİ 

Reklam, tüketiciyi bir davranışa itmek, bir ürün ya da hizmeti almaya teşvik etmek, belirli bir markaya 

yöneltmek ticari kaygılar güderek yapılan ve belirli bir ücret karşılığında çeşitli platformlar aracılığıyla 

izleyiciye sunulan bir iletişim biçimidir. “Reklam sanat ya da bilim değildir. O temelde bilim ve sanatın 

bir takım enstürmanlarını kullanarak ikna etme işidir ve tüketiciyi ikna etmenin de tanımlanmış bazı 

yöntemleri ve ilkeleri vardır” (Batı, 2019). Reklamın birçok tanımı bulunmaktadır. Amerikan Pazarlama 

Birliği’nin (2004) tanımına göre reklam; ticari firmalar, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, hükümet or-

ganları ve bireyler tarafından belirli bir hedef kitleyi ya da topluluğu ürünler, hizmetler, organizasyonlar 

veya fikirler hakkında bilgilendirmek, ikna etmek amacı ile düzenlenen duyuru ve ikna edici mesajların, 

kitle iletişim araçları kullanılarak zaman ve mekâna yerleştirilmesidir (Akt: Aslaner ve Aslaner, 2020). 

Reklam denildiğinde ilk akla gelen bir ürünün veya hizmetin satın alınmasını sağlamak olsa da reklamın 

müşteri üzerinde davranış değişikliği yaratan ve marka ile müşteri arasında bağ kuran ikna odaklı bir 

iletişim süreci olduğunu söylemek mümkündür. 

Geleneksel reklam; televizyon, radyo, dergi ve gazete gibi yayın organlarını kapsamakta, bu ortamda eş 

zamanlılık ve mekân önemli iki unsur olarak görülmektedir. Geleneksel reklamın ilk ortaya çıktığı dö-

nemlerde önemli olan satışı arttırmak, ürünü direkt olarak göstererek hakkında rasyonel bilgiler vermek 

olmuştur. 1969’da ilk dijital mesajın atılmasıyla başlayan dijitalleşme süreci geleneksel reklam anlayı-

şının büyük bir dönüşüm yaşamasına neden olmuştur. Geleneksel reklamda var olan baskı maliyetleri, 

aracı firmalar, kiralama ücretleri düşünüldüğünde dijital pazarlamaya göre fazla maliyet gerektiren bir 

hizmet olduğu görülmüştür. Bunun yanında geleneksel medyada, marka veya ürün hakkında geribildi-

rim almak, doğru ölçümler yapmak zorlaşmaktadır. Dijital reklamların daha az maliyet ile daha fazla 

kişiye ulaşılması, ölçülebilirlik açısından sunduğu kolaylıklar ve kişiselleştirilebilme açısından sağladığı 

avantajlarla markalar tarafından tercih edilir hale gelmiştir. Bunun yanı sıra, artan rekabet ortamı ile 

gelişen iletişim teknolojileri markaların pazarlama faaliyetlerini dijitale taşımalarını gerekli kılmıştır. 

Social, (2021) verilerine göre dünya nüfusunun %59’u internet, %49’u sosyal medya, %67’si ise mobil 

iletişim teknolojilerini kullanmaktadır. Reklamcılar Derneği ve Deloitte’in hazırlamış olduğu “2020 

Ekim Medya ve Yatırımları Raporu” ise, dijital mecraların toplam pazar payı içerisinde %55,3 oranında 

tercih edildiğini göstermektedir (Deloitte, 2021).  

  



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

244 

DİJİTAL REKLAMLARDA GÖRSEL ve İÇERİK İLİŞKİSİ 

Marka kavramı Türk Patent kurumunca; bir işletmenin mal ve/veya hizmetlerini bir başka işletmenin 

mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şe-

killer, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer bi-

çimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaret olarak tanımlan-

mıştır (TürkPatent, 2021). Markalaşma, bir markanın kuruluş sürecinde yer alan kurumsal kimlik, web 

sitesi, sosyal medya hesapları, alan adı gibi markanın bilinirliğini sağlamak adına yapılan çalışmaları 

kapsamaktadır. Bunun yanı sıra markalaşma için gerekli olan en önemli unsur onu diğer markalardan 

ayırt edici bir özelliğe sahip olması ve bunun vurgulanmasıdır. 

Marka imajı tüketicide güven duygusu uyandırarak tüketicinin marka ile duygusal bağ kurmasını sağlar. 

Böylelikle satın alma davranışını olumlu yönde etkileyerek kalıcı davranış biçimi oluşturmasına imkân 

verir. Marka imajının tüketicide oluşması için belirli stratejiler ve iletişim kanalları kullanılmaktadır. Bu 

bağlamda, gelişen teknoloji ile artan rekabet ortamında markaların sahip oldukları pazar paylarını koru-

mak adına yeni adımlar attıkları görülmektedir. Bu adımlardan en önemlisi dijital markalaşmadır. Dijital 

markalaşma çeşitli kanallar tarafından desteklenen multidisipliner kavramların tümünü kapsamaktadır. 

Bu kavramlar arasında sosyal medya, online PR yönetimi, video reklamcılığı, arama motoru reklamcı-

lığı, mailing, sms yönetimi vb. saymak mümkündür. Dijital markalaşma denildiğinde akla dijital ortam-

larda yapılan sistematik markalaşma gelse de bu tek başına yeterli bir unsur değildir. Markaların yapmış 

olduğu imaj çalışmaları, PR yönetimleri, sosyal sorumluluk projeleri, kurumsal iletişim, pazarlama ve 

itibar yönetimleri de dijital markalaşma sürecinde etkili olmaktadır. Dijital markalaşmayı asıl destekle-

yen geleneksel uygulamaların dijital ortama uyarlanmasıdır (Şimşek, 2018). Geleneksel markalaşma 

unsurlarıyla alt yapısı oluşmuş şirketler, yeni nesil dijital markalaşma ile dijital ortamda varlığını devam 

ettirmektedir.  Bu noktada, markanın mevcut müşterinin dijital platform kullanım alışkanlıkları, yaş 

grupları, cinsiyetleri ve ilgi alanları gibi unsurlara hakim olması gereklidir.  

Dijitalleşen dünya ile değişen başka bir unsur geleneksel medyada kullanılan iki boyutlu görsellerdir. 

Dijital ve çevrimiçi reklamcılığın yaygınlaşmasıyla, geleneksel medyada kullanılan durağan imgeler ve 

grafik tasarımdan oluşan reklamlar yerini daha fazla dikkat çeken video, oyun ve animasyonlara bırak-

mıştır (Burtenshaw, Mahon ve Barfoot, 2014). Bu dönüşüm, markaların hedef kitleleri ile etkileşim içe-

risinde olmalarını mümkün kılmıştır. Böylelikle tüketici, markaların yaratmış olduğu içeriklerden yola 

çıkarak yeni içerikler oluşturabilmekte, bunları dijital platformlarda paylaşarak markanın etkileşim al-

nının organik olarak genişletilmesini sağlamaktadır. 

Görsel, ticari çevrelerde ürünlerin, hizmetlerin ya da markaların tanıtımı için alanın, ışığın ve rengin 

eşgüdüm içinde kullanılmasıyla ortaya çıkan imgeler bütünüdür (Daniel ve Rod, 2011). Türk Dil Ku-

rumu’na göre ise görsel; “görme duyusuyla ilgili olan, görmeye dayanan “olarak tanımlanmaktadır 

(TDK, 2021). Reklamcılığın en önemli unsurlarından biri olan görsel, marka hakkında önemli bilgiler 

vermektedir. Reklamlarda kullanılan görseller fotoğraf, illüstrasyon, işaret, sembol ya da bunların çeşitli 

kombinasyonları gibi birçok grafik tasarım unsuru olabilmektedir. Reklam iletişimi bağlamında görsel-

lerin hedef kitleye uygun olması, tanıtımı yapılan ürünü almaya teşvik etmesi gerekmektedir.  
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Reklam iletişiminin diğer unsuru olan içerik ise, biçiminden veya üsluptan ayrı olarak bir metin veya 

iletinin konusu tanımlanmaktadır (Daniel ve Rod, 2011). Dijitalleşmeyle beraber, içerik üretmek ve üre-

tilen içeriklerin yayınlandığı kanallar reklamcılık sektöründe önemli bir unsur haline gelmiştir. Gele-

neksel reklamcılıkta ortaya çıkan ve 2000’li yıllarda internet ortamında kullanılmaya başlayan doğal 

(native) reklam anlayışı dijitalleşme ile beraber önemli bir oranda gelişim sağlamıştır. Mobil teknoloji-

lerde yaşanan gelişmeler ve kullanıcı sayılarında yaşanan artış sayesinde markalar kurgulamış oldukları 

içerikleri daha hızlı ve etkili bir şekilde yayma imkanı bulmuştur. İçeriklerin uygulanacağı mecraya 

uygun olarak kurgulanması, reklam görüntüsünden uzak, bilgilendirici ve duygusal bağ kurmaya yöne-

lik bir şekilde tüketiciyle buluşması marka ve tüketici arasında olumlu bir ilişkinin kurulmasına neden 

olmaktadır. Mobil mecraları kullanarak doğal içerik izleme hissi yaratan markalar hedef kitleyi yapılan 

reklamı paylaşma konusunda da ikna etmektedir. Kullanıcılar, içeriğin ilgi çekici olması halinde reklam 

olup olmadığıyla ilgilenmediklerini belirtmiştir (Akt: Arslan, 2017). Bunun sonucunda hedef kitlenin 

markayla iletişime geçme isteği tetiklenerek doğal bir etkileşim yaratılmaktadır. Bunun yanı sıra farklı 

deneyimlere açık olan yeni tüketici kitlesi markaları dinamik, interaktif reklamlar yaratmaya yönlendir-

miştir. Markalar yeni reklam alanları olarak dijital platformlar olan vimeo, youtube, instagram, facebook 

gibi alanları tercih etmeye ve bu ortamlarda içerik üretmeye başlamıştır. Tüketicilere ulaşmak için farklı 

arayışlar içine giren markalar, viral pazarlamanın bir parçası olan “flash mob”, “advergame” gibi reklam 

uygulamalarını kullanarak tüketiciyle samimi bir bağ kurmaya çalışmaktadır.  

Viral reklam stratejilerinde amaçlanan, hedef kitlenin dikkatini çekecek bir içerik oluşturmak ve izleyi-

cilerin bunu sosyal paylaşım sitelerinde kendi istekleri dahilinde paylaşılmasını sağlamak, böylece mar-

kanın görünürlüğünü arttırmaktır. Dijital reklamcılıkta yeni bir yöntem olan “Flashmob” ise, insanların 

bir anda ortaya çıkıp reklam içeriği dahilinde daha önceden planlanmış belirli bir eylem gerçekleştirdiği 

bir tür uygulamaya verilen isimdir.  Flashmob’da amaç, marka ile ilgili bir hikâye yaratmak, insanların 

buna kendiliğinden katılımını ve sonrasında paylaşımını sağlayarak markanın bilinirliğini arttırmaktır. 

Bu yönü ile “flashmob”, aynı zamanda bir viral reklam türüdür. Bir GSM operatörü olan T-mobile ta-

rafından 2009 yılında Liverpool tren istasyonunda yapılan flash mob uygulaması, viral reklam türünde 

verilebilecek en güçlü örneklerden biridir. Liverpool tren istasyonunda gerçekleştirilen bu gösteri günün 

en yoğun saatinde bir kişinin dans etmesiyle başlamış, hemen ardından 350 dansçının eş zamanlı katılı-

mıyla devam etmiştir. İstasyonda bulunan insanlar böyle bir eylem karşısında hemen telefonlarını çıka-

rıp bu anı kaydetmeye ve paylaşmaya başlamış, böylelikle markanın “hayat paylaşmak içindir” sloga-

nına katkıda bulunmuşlardır. Tren istasyonunun çeşitli bölümlerine yerleştirilen kameralar ile görüntüler 

kaydedilmiştir. Bu flashmob uygulaması, markanın hem televizyon, radyo gibi geleneksel medyada hem 

de çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşılmasını, böylelikle adından fazlaca bahsedilmesini ve 

bilinirliğinin artmasını sağlamıştır. Marka aynı zamanda, tüketicisine reklam kampanyasının bir parçası 

olma imkanı vererek eğlenceli ve etkileşimli bir şekilde duygusal bağ kurmayı başarmıştır. 

Geleneksel ya da dijital ortamlarda bulunan tüm reklam uygulamalarında içerik ve görsel birbirini des-

teklemeli, kişiler üzerinde olumlu etki yaratmalıdır. Kişisel bakım markalarından biri olan Dove, “oldu-

ğunuz gibi güzelsiniz” sloganıyla her kadına oldukları gibi güzel olduğunu hissettirmeyi hedeflemekte 

ve reklam stratejilerini bu mesaj üzerinden konumlandırmaktadır. Benzer kişisel bakım markalarında 

kullanılan kalıplaşmış güzellik algıları çerçevesinde sunulan kadın görsellerinin aksine Dove, geleneksel 
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ve dijital ortamda reklamlarında her beden ölçüsü ve her yaştan kadına yer vermektedir. Markanın ka-

dınlarla kurmuş olduğu duygusal bağ, ürüne sadık bir hedef kitle yaratmıştır. Dove markasının kampan-

yalarının da yaratıcısı olan ünlü reklamcı Ogilvy, “En önemli karar, ürününüzü nasıl konumlandıraca-

ğınızdır” diyerek marka konumlandırmanın önemini vurgulamıştır (Moryedi, 2021). Ogilvy’nin Dove 

reklamlarında izlemiş olduğu strateji, markanın dünya pazarında en çok satan sabun olmasını ve dijital 

markalaşma sürecinde de en iyiler arasında yer almasını sağlamıştır.  

 

Görsel 1.  #showus kampanyası Kaynak: Dove global channel 

Dove; tek tip güzellik algısını yıkmak, güzellik imajının çeşitliliğine ve gerçekliğe vurgu yapmak 

için birçok dijital kampanya yürütmüştür. Bunlardan biri olan #ShowUs Kampanyası’nda dünyanın 

önde gelen stok görsel arşivlerinden “Getty Images” ile birlikte gerçekleştirmiştir. Kampanya “bana 

benim gibi kadınları göster” yani “ShowUs” sloganıyla, kadınları vücutları ile ilgili pozitif konuş-

malar yapmaya, kendilerini oldukları gibi kabul etmeye ve güzellik algılarını yıkmaya davet etmiştir. 

Proje kapsamında 39 farklı ülkeden kadınlar çeşitli fotoğrafları #ShowUs etiketiyle sosyal mecra-

larda paylaşmıştır. Dove, bu kampanya ile kadınların kendilerine olan güvenlerinin artmasını sağla-

mayı amaçlamıştır. Dove aynı zamanda kampanyaya verilen yanıtların okunabileceği, izlenebileceği 

ve hikayelerin dinlenebileceği bir web sitesi oluşturarak kadınlarla interaktif olarak temas kurmuştur. 

Edinilen kampanya verilerine göre “Getty Images” platformlarında yapılan aramalarda bir önceki 

yıla oranla “kadının güçlenmesi” teriminin %591, “kendine güvenen iş kadını” teriminin %428, “ka-

dın liderler” teriminin %306, “gerçek insanlar” teriminin %72 oranında arttığı görülmüştür. Böyle-

likle Dove, markaların sosyal medya kampanyalarının hedef kitle üzerinde olumlu etkiler yaratabi-

leceğini kanıtlamıştır. 

Viral pazarlamanın uygunsuz kullanımı, ürünlere karşı tüketicilerde negatif tutumlar yaratarak beklen-

medik ölçüde dezavantajlara yol açabilir. Yine Dove markasından devam edilecek olursa, 2011 yılında 

yapılan farklı bir kampanyası buna örnek oluşturmaktadır. Yapılan reklamda siyahi bir tenden beyaza 

doğru giden üç farklı kadın kullanılmış ve siyahi kadın görselinin altında “öncesi” yazısı yer alarak 

beyaz ve siyah tenli kadınlar arasında öncesi-sonrası ilişkisi kurulmuştur. Siyah tene sahip ırklar için 

oldukça aşağılayıcı olan bu reklam görseli sert tepkilere neden olmuştur. Bunun yanında Dove, 2017 

yılında Facebook üzerinden yayınladığı 3 saniyelik reklam filmi ile yine ırkçı bir yaklaşım içine 
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girmiştir. Reklamda siyahi bir kadının giysisini çıkardığı ve altından beyaz bir kadının çıktığı görül-

mektedir. Siyahi bir tene sahipken beyaza dönüşen bu kadın görseli ile Dove, sosyal medya kullanı-

cılarının eleştirilerini üzerine çekmiş, ardından reklamı kaldırma kararı alarak bir özür yazısı yayın-

lamıştır. Bu reklamla marka, esasen amacının farklı ırktan kadınların markalarını kullandığını yan-

sıtmayı amaçladığını belirtmiş olsa da, yanlış görsellerin kullanımı sert tepkilere maruz kalmasına 

neden olmuştur. Marka, bu tepkileri öngörememiş olduğunu iddia etse de bir markanın aynı hatayı 

iki kere yapması da olası görünmemektedir. Bu sebeple bu tepki çeken görsellerin “reklamın iyisi 

kötüsü olmaz” mantığı ile gündem yaratmak için yayınladığı düşünülmektedir.  

   

Görsel 2. Dove kampanyası25 

Bir markanın, hedef kitlesinin alışkanlıklarını bilerek reklamlarını kurgulamasını ne kadar önemli ol-

duğu görülmektedir. Reklam sektörü doğru hedef kitleye doğru kanallarla ulaşabilmek adına sürekli 

olarak bir arayış içerisinde olmuştur. Bu arayışlar dahilinde oyunlar, tanıtım ve reklam kampanyalarının 

önemli bir parçası olmuştur (Akt: Zhao ve Renard, 2018). Advergame adı verilen yeni reklam türü, bu 

arayışlar neticesinde ortaya çıkmıştır. Advergame, reklam ve bilgisayar oyunu arasındaki çizgi üstünde 

tüketicinin satın alma davranışını etkilemeyi amaçlayan yeni bir stratejik pazarlama yöntemidir (Ilgın, 

2013). Advergame reklamda, kurgulanan bir oyun içinde markanın imajını destekleyen mesajlar verile-

rek tüketicilerin marka ile pozitif bağ kurması amaçlanmaktadır. Tüketicilerin oyun oynarken marka ile 

birebir ilişki kurması, markanın oyunla bağdaştırılarak akılda kalmasını sağlamaktadır. Advergame rek-

lam türü, tüketiciye farklı bir ürün deneyimi yaşatmaktadır. Marka açısından bakıldığında, maliyet açı-

sından da oldukça avantajlı olduğu görülmektedir. Dünyaca ünlü bir çay markası olan Lipton, teknolo-

jinin imkanlarından faydalanarak yapay zekâ yardımıyla bir advergame reklam kurgusu oluşturmuştur. 

Oyunda “her şeyi bilen kadın” isimli bir karakter yaratılmıştır. Kurguya göre, kullanıcı aklında özel isim 

veya mekan ismi olmayan, herkes tarafından bilinen bir nesnenin ismini tutmakta, “her şeyi bilen kadın” 

bu nesneyi bulmak için kullanıcıya 20 adet soru sormaktadır. Verilen yanıtlara göre kullanıcının aklında 

tuttuğu nesneyi bulup ekrana yazarak oyunu bitirmektedir. Oldukça ilgi çeken bu reklam çalışmasından 

sonra projenin Türk internet tarihinde en fazla trafik alan proje olduğu belirlenmiştir. Bunun yanında 

toplam Lipton cirosunda %24’lük bir artış sağlandığı görülmüştür. 

(Akan, 2013) 

                                                            
25 https://pazarlamasyon.com/dovedan-siyahi-kadinin-beyazlastigi-irkci-reklam-kampanyasi/ 
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Bir diğer pazarlama stratejisi olan sayılı gün kampanyaları da tüketiciler tarafından oldukça ilgi gör-

mektedir. Bu kapsamda markalar yılın belirli dönemlerinde geçerli olan kampanyalar ya da belirli bir 

süre için üretilmiş ürünler hazırlamaktadırlar. Örneğin, dünyaca ünlü bir kahve zinciri olan Starbucks, 

2017 yılında böyle bir kampanya hazırlamış ve 5 gün süreyle “Unicorn Frappuccino” isimli yeni bir 

ürünü satışa çıkarmıştır. Görüntüsü itibariyle büyülü bir içeceğe benzeyen, pembe, mor ve mavi renklere 

sahip olan içeceği tatmak ve görüntülerini paylaşmak için birçok kişi harekete geçmiştir. Çekilen tadım 

videoları bir gün gibi kısa bir sürede bir milyon izlenme sayısına ulaşmıştır. Bunun yanı sıra sosyal 

medya platformlarında #unicornfrappucino etiketiyle yüzbinlerce paylaşım yapılmıştır. Reklamın kısa 

sürede ulaştığı tüketici kitlesi markanın izlediği stratejinin ve tüketiciyle kurduğu bağın ne kadar kuv-

vetli olduğunu göstermektedir. Starbucks markasının sosyal ağlarda bilinirliğini arttırmak için kullan-

dığı başka bir strateji de, baristaların karton kahve bardaklarına müşterisinin ismini özellikle yanlış yaz-

ması ve insanların bunları çeşitli sosyal mecralarda paylaşmasını sağlamaktır. Öyle ki bu bazen komik 

isim yazımlarına, kelime oyunlarına ve esprili göndermelere neden olmakta, tüketiciler bunların bilinçli 

olarak yapıldığını fark etmeden sosyal medya hesaplarında paylaşarak ücretsiz olarak markanın binlerce 

reklamını yapmaktadır. 

 

Görsel 3. #unicornfrappuccino kampanyası 26 

Flash mob uygulamasıyla oluşturulan viral reklamlara başka bir örnek, kişisel bakım ürünleri markası 

olan Nivea’nın, 2013 yılında Almanya’da bir havaalanında gerçekleştirdiği uygulamadır. Marka, hava-

alanında bulunan yolcular üzerinde uyguladığı stres testiyle onlara soğuk terler döktürmüş ve yeni ürün 

olan “Stress Protect Deodorant” için eğlenceli bir viral reklam elde etmiştir. Kampanyada o anda hava-

alanı salonunda bulunan kalabalıktan rastgele seçilen kişilerin, o an çekilen fotoğrafları televizyon ve 

                                                            
26 https://pazarlamasyon.com/ 
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gazetede sahte habere dönüştürülüp aranan bir şüpheli olarak lanse edilerek, eşkâl verilerek kişilerin 

strese girmesi sağlanmıştır. Yoğun bir stres yaşayan bu insanlar,  ne yapacaklarını şaşırdıkları noktada 

polisler ve Stress Protect Deodorantları ortaya çıkmaktadır. Kişilerin o an yaşadığı büyük rahatlama, 

şüphesiz bu anıyı unutulmaz kılmış, izleyenlerin ise tebessüm etmesini ve eğlenmesini sağlamıştır. Vi-

deo viral olarak birçok sosyal mecrada hızla yayılmış, bunun yanı sıra izleyen insanlar kendilerinin en 

stresli anlarını “StresTesti” etiketiyle sosyal medyada paylaşmaya başlamıştır. Marka, vermek istediği 

“günlük hayatta karşılaşılan pek çok duygu değişiminin neden olduğu strese bağlı terleme probleminin 

Stress Protect Deodorant ile çözülebileceği” mesajını oldukça etkili aynı zamanda esprili bir şekilde 

hedef kitlesine iletmiştir. Nivea yapmış olduğu bu alışılmışın dışında reklam sayesinde en çok paylaşılan 

viral reklamlar arasında yerini almıştır.  

 

Görsel 4. Nivea Deodorant Viral reklam kampanyası 27 

Reklam kampanyaları ile adından en fazla söz ettiren markalar arasında gelen Benetton, 1982 yılında 

Oliviero Toscani isimli tasarımcı ile başlayan “Shockvertising” (şok edici) terimini reklam dünyasına 

kazandırmıştır. “Shockvertising” terimi 1990’lı yıllarda oldukça popüler bir hale gelmiş, bu reklam tü-

ründe kanlı bedenler, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, ırkçılık ve benzeri konular kasıtlı olarak öne çıka-

rılmaya başlanmıştır. Şok edici reklamlar, geleneksel anlayışa meydan okuyan, rahatsız edici, kışkırtıcı, 

siyasi ya da korku unsurları barındıran görsel ve içeriklerle oluşturularak insanların akıllarına kazın-

makta ve markanın akılda kalıcılığını desteklemektedir. Benetton, bu türde yapmış olduğu reklam kam-

panyalarında sosyal açıdan önemli problemlere odaklanarak markasının farklılığını ortaya koymayı he-

deflemiştir. 1989 yılından itibaren Benetton, reklamlarında ürün kullanımı durdurulmuş ve dünya barışı, 

uyum, ırkçılık gibi sosyal konuları işlemeye başlamıştır. Reklam kampanyalarının birçoğunda ırkçılık 

teması üzerinde duran marka, “United Colors of Benetton” sloganıyla bunu öne çıkarmıştır. Sloganda 

da olduğu gibi dünyanın bütün renklerini benimsediğini vurgulayan marka, ister siyahi, ister beyaz olsun 

bütün insanların eşit olduğunu söylemektedir. Toscani, kullandığı görsellerde insanların duygularına 

hitap etmeye çalışmış, onlar üzerinde rahatsızlık hissi yaratarak insanları düşünmeye itmeyi amaçlamış-

tır. Böylece marka da sosyal yönüyle diğer markalardan ayrılmayı başarmıştır. Irkçılığın yanı sıra AIDS, 

politika gibi çeşitli sorunlara da değinen marka, pek çok kişi ve kurum tarafından yadırganmıştır. Mar-

kanın kullanmış olduğu görsel ögeler hiçbir metne gereksinim duyulmadan çarpıcı ve akılda kalıcı bir 

                                                            
27 https://m.youtube.com/watch?v=NQLuTYMsbAc 
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etkiyle reklama katkıda bulunurken, insanların gündelik yaşamda konuştukları bir olguya dönüşmekte-

dir. Şok edici reklamlar sayesinde Benetton markası yaratmış olduğu bu imaj ile bütünleşmiş, kendisine 

ait özgün bir reklam dili oluşturmuş ve akıllarda yer etmeyi başarmıştır. Reklamların yayınlanmasıyla 

ortaya çıkan tartışmalar Benetton markasının daima gündemde kalmasını ve markanın bilinirliğinin art-

masını sağlamıştır.  

 

Görsel 5. Benetton markasının ırkçılık karşıtı reklam kampanyası28 

SONUÇ  

Markalar ve tüketiciler arasındaki iletişim dijital iletişim teknolojilerinin yaygınlaşmasından önce, 

dergi, gazete ve televizyon gibi geleneksel mecralarda yapılmıştır. Ancak toplumdaki değişimler, ileti-

şim kurma biçimlerinde önemli değişiklikler yaratmıştır. Teknolojinin günlük rutinde giderek daha fazla 

yer almasıyla, kişiler zamanın çoğunu internete bağlantılı şekilde geçirmektedir. Bu sebeple markalar 

iletişim biçimlerini değiştirmeye başlamış, dijital reklamcılık markalar için oldukça önemli hale gelmiş-

tir. Gelişen teknoloji ve dijital dönüşümle beraber marka reklam stratejilerinin de hızla değiştiği görül-

mektedir. Markaların tüketiciyle bir bağ oluşturmak için öncelikle tüketicinin zihnindeki marka imajını 

güçlendirmeleri ve gerekiyorsa olumlu yönde değiştirmeleri gerekmektedir. Bu bağlamda markaların 

tüketicileriyle duygusal bağ kurmalarının ne kadar önemli olduğu görülmektedir. Markanın tüketici ile 

uzun, duygusal bir bağ kurması için marka imajının ve kullanmış olduğu reklam dilinin ne kadar önemli 

olduğu incelenen örneklerde de görülmektedir.  

Tüketicilerin televizyon veya basılı reklamlar gibi geleneksel reklamcılık biçimlerine karşı artan bir 

eğilimle direnç göstermesiyle, markalar dijital ortamlarda viral reklam da dahil olmak üzere birçok al-

ternatif stratejilere yönelmiştir. Viral reklam, müşterileri ürün bilgilerini arkadaşlarıyla paylaşmaya teş-

vik ederek mevcut sosyal ağlardan yararlanmaktadır. Düşük bütçeler ile yapılan ancak viral olarak pay-

laşıldığında oldukça ses getiren  flashmob uygulamaları, günümüz dijital reklamcılığında önemli bir 

yere sahiptir. Bu uygulamaların insanlar tarafından gönüllü olarak katılım sağlanması ve tanıtımının 

yapılması markalar tarafından tercih edilmesine neden olmuştur. Tüketiciye ulaşmak için oldukça eğ-

lenceli bir yöntem olan flashmob uygulamaları markaların tüketiciyle etkileşimde bulunmasını ve duy-

gusal bağ kurulmasını sağlamaktadır. Diğer bir dijital reklam uygulaması olan advergame ise marka 

değerlerini ya da ürün özelliklerini oyun deneyimiyle birlikte izleyiciye sunmaktadır. Böylelikle hedef 

                                                            
28 https://ogrencikariyeri.com/haber/benettonin-farkindalik-yaratan-carpici-kampanyalari 
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kitle, oyun oynarken esasen markanın reklamını izlemekte ve benimsemektedir. Reklam izlediğini dü-

şünmeyen tüketiciler markaya sempati duymaktadır. Bunun yanı sıra, reklam olduğu hissi verilmeden 

yapılan reklam çalışmalarının tüketici ile duygusal bağ kurmada daha başarılı olduğu ve marka bilinirliği 

üzerinde olumlu etkiler yarattığını görülmektedir. Değişen küresel dünyada insanlar sosyal medya ka-

nallarında paylaşımlar yapmakta ve bunu doğal reklam döngüsüne çevirdiğini fark etmemektedir. Ad-

vergame reklam kullanılan bir oyunda yaptıkları skorları paylaşmak isteyen tüketiciler farkında olmadan 

marka reklamını paylaşmaktadır. Oyun tasarımının kendi doğası sayesinde oldukça yaratıcı ve eğlenceli 

içerikler barındırmaya elverişli olan advergame reklamlar, yarattığı etki ile tüketicinin isteyerek dahil 

olduğu bir reklam türüne dönüşmüştür. Oldukça sıra dışı olan şok edici reklam kampanyaları ise çeşitli 

toplumsal konulara değinmekte, rahatsız edici görselleri ile dikkat çekmeyi ve akılda kalmayı amaçla-

maktadır. Bu türün riskli tarafı ise tüketicinin ürün ve marka hakkında olumsuz öngörülere kapılması 

olasılığıdır. Kullanılan görsellere odaklanan tüketiciler markayı hatırlamakta zorlanabilir, ürün kalitesini 

algılayamayabilir.  

Sonuç olarak, bir reklam kampanyası öncesinde yapılacak olan hedef kitle analizi ve mecra araştırmaları 

markanın doğru strateji belirlemesinde önemli rol oynamaktadır. Reklamlarda kullanılan görsel ve içerik 

uyumu markanın doğru hedef kitleye ulaşması, hedef kitlesini iyi tanıması sonucunda markanın konu-

munun güçlendiği görülmektedir. Bu bağlamda dikkat çeken bir nokta, markaların bazı kampanyalarda 

bilinçli olarak izleyicide tepki yaratacak görsellerin kullanımını seçiyor olmasıdır. Belirli markaların 

birkaç yıl ara ile bu tür uygulamaları yapması dikkat çekmek için yapıldığı fikrine yol açmaktadır.   

KAYNAKÇA 

Arslan, E. (2017). Doğal Reklam: Güncel Bir İnternet Reklamcılığı Yöntemi Olarak Doğal Reklamın 

Tüm Yönleriyle İncelenmesi. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, s. 564-584. 

Batı, U. (2019). Reklamın Dili. İstanbul: Alfa Basım Yayım ve Dağıtım San. ve Tic. Ltd. Şti. 

Burtenshaw, K., Mahon, N., ve Barfoot, C. (2014). Yaratıcı Reklamcılığın Temelleri. İstanbul: Literatür. 

Daniel, C., ve Rod, M. (2011). Medya ve İletişim Sözlüğü. İstanbul: İletişim Yayınları. 

Koçyiğit, M. (2017). Halkla İlişkiler Algısının Marka İmajı ve Marka Bağlılığı Üzerindeki Etkisi. Sel-

çuk İletişim, 85-97. 

Parmaksız, İ. (2019). En Çok Satan Otomobil Markalarının Twitter İletişimlerine Yönelik Bir Araştırma. 

Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 147-163. 

Roman, K. (2010). Reklam Dünyasının Kralı David Ogilvy. İstanbul: Kapital Medya Hizmetleri. 

Young, M. (2019). Dijital Çağda Ogilvy'ye Göre Reklamcılık. İstanbul: The Kitap. 

  



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

252 

İNTERNET KAYNAKLARI 

Akan, İ. (2013, Temmuz 31). Advergame Nedir, Ne değildir? Brand Talks: https://brand-

talks.org/2013/07/advergame-oyuncular-asosyal-midir/ adresinden alındı 

Deloitte. (2021, Ocak 24). Reklamcılar Derneği Türkiye'de Medya ve Reklam Yatırımları 2020. 

rd.org.tr: http://rd.org.tr/Assets/uploads/7ffbee0a-c83f-438c-8095-c2fbe18e968d.pdf adresin-

den alındı 

moryedi. (2021, Ocak 24). Dove’u Dünyanın En Çok Satan Sabunu Yapan Reklamcı David Ogilvy’den 

20 Alıntı. moryedi: https://www.moryedi.com/doveu-dunyanin-en-cok-satan-sabunu-yapan-

reklamci-david-ogilvyden-20-alinti/ adresinden alındı 

Social, W. A. (2021, Ocak 24). 2020 Dünya İnternet Kullanımı ve Sosyal Medya. dijilopedi.com: 

https://dijilopedi.com/2020-dunya-internet-sosyal-medya-ve-mobil-kullanim-istatistikleri/ ad-

resinden alındı 

Şimşek, B. (2018, Eylül 14). Yeni Bir Kavram Dijital Markalaşma. Branding Türkiye: 

https://www.brandingturkiye.com/yeni-bir-kavram-dijital-markalasma/ adresinden alındı 

TürkPatent. (2021, Ocak 24). Marka Nedir? turkpatent.gov.tr: https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPA-

TENT/commonContent/MAbout adresinden alındı 

TDK. (2021, Ocak 25). Türk Dil Kurumu Sözlükleri. sozluk.gov.tr: https://sozluk.gov.tr/ adresinden 

alındı 

  



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

 

253 

YAPI ÜRETİMİNDE ÇEVRESEL ETKİNİN AZALTILMASINA ALTERNATİF BİR YAPI 

MALZEMESİ OLARAK PREFABRİK SAMAN BALYASI 

Mehmet Oğuz DURU1, Ceyhan TAZEFİDAN2, İlhan KOÇ3  

1-2-3Konya Teknik Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü Konya / Türkiye 

Öz: Günümüzde yapı sektöründe çevresel etkiyi önceleyen bilimsel araştırmalar, çelik ve betonarme 

gibi sıklıkla kullanılan yapı malzemelerinden ziyade karbon salınımı düşük, gömülü enerjisi az olan yapı 

malzemelerine yönelmektedir. Yüksek karbon tutma potansiyeline sahip ve tarımsal üretimden arta ka-

lan bitkisel malzemeler, düşük karbon ayak izi ve sürdürülebilir özellikli bir malzeme olması nedeniyle 

yapı üretiminde kullanımı giderek artmaktadır. Bu malzemelerden biri, yakılarak yok edilmelerini ön-

leyen herhangi bir kullanım sayesinde CO2 salınımının azaltılmasına önemli katkı sağlayan, antik za-

manlardan beri kullanımı bilinen samandır. Yapı üretiminde yoğun olarak kullanılan diğer yapı malze-

melerinin (beton, çelik, tuğla vb.) aksine saman, insan sağlığına zararlı bileşenleri içermemektedir. Do-

ğal yöntemler kullanılarak gerçekleştirilen hasat ve balyalama işlemleri sırasında herhangi bir endüstri-

yel süreç ve kimyasal madde kullanılmamaktadır. Dolayısıyla saman herhangi bir toksin açığa çıkarmaz 

ve yapı duvarlarını oluşturan doğal bir malzeme olarak kalır. Bilinen geleneksel yapı malzemeleriyle 

kullanımının yanı sıra saman, balya halinde doğrudan ya da mühendislik ürünü ahşap malzeme sistemle 

entegre prefabrik panel (PSB-prefabricated straw bale) biçiminde de yapı üretiminde kullanılmaktadır. 

Bu çalışmada, düşük çevresel etkilere sahip, enerji verimliliği yüksek binalar elde etmek için en verimli 

yapım yöntemlerinden biri olarak kabul edilen prefabrik saman balya panel (PSB) eleman kullanımının 

çevresel etkileri ve yapı üretim süreci araştırılmıştır. Ayrıca prefabrik saman panelin oluşturulmasında 

kullanılan farklı bileşenlerin (bağlantı sistemleri, bitirme katmanları vb.) toplam U (W/m²K) değerine 

olan etkisi irdelenmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Prefabrik Saman Balyası (PSB), Karbon Salınımı, Bitkisel Lifler, Atık Tarım 

Ürünü, Enerji Korunumu 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Günümüzde yapı sektörü, iç ortam kalitesini iyileştiren, enerji tüketimini düşüren, oldukça az çevresel 

etkiye sahip, doğal ve biyolojik bitkisel temelli ürünlere dayalı, daha yeşil ve daha sürdürülebilir yapı 

üretiminin gerçekleştirilmesi ve yapı malzemelerinin kullanılmasına yönelik artan bir baskı yaşamakta-

dır (Liuzzi ve ark., 2020).  Bu çerçevede, geleneksel mimaride hem yapı kabuk bileşeninde hem de çatı 

yüzeylerinin oluşturulmasında yaygın olarak kullanılmış olan, tarım yan ürünü saman önemli bir potan-

siyel barındırmaktadır. 19. yüzyıl sonunda, tarladaki samanı sıkıştırarak küp haline getirebilen makine-

lerin üretilmesi yeni uygulama ufukların açılmasında neden olmuştur. Saman balyaları (straw bales) 

olarak bilinen bu uygulama yöntemi yapı üretimi amacıyla dünyada ilk kez Nebraska eyaletinde Ame-

rikalı yerleşimciler tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Avrupa’da ise saman balyaları kullanılarak 

inşa edilen ilk yapı 1921 yılında Fransa’da üretilmiştir (Agnieszka, 2020). Başlangıçta saman balyası ile 

üretilen yapılar geçici binalar olarak kullanılmıştır. Ancak 20. yüzyılın ortalarına doğru gerçekleştirilen 

inovasyonlar aracılığıyla saman balyası üretimi geliştirilmiş, kalıcı yapı elde edilmesinde önemli bir 

yapı malzemesi olmuştur. Saman balyası ile üretilen yapılar, düşük maliyet, hızlı inşaat süreci ve yüksek 
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ısı yalıtımı gibi yapı endüstrisi için oldukça önemli faktörlerin bir kombinasyonu olarak tanımlanmak-

tadır (Yin ve ark., 2020). Özellikle günümüzde saman balyaları prefabrik olarak üretilmektedir. Hem iç 

duvar hem de dış duvar olarak kullanılabilen hazır prefabrik bileşenler birçok uluslararası standardı kar-

şılayabilmektedir. Bildiride, yukarıda ifade edilen kuramsal yaklaşım çerçevesinde, prefabrik saman 

balya (PSB-prefabricated straw bale) panel elemanın yapı malzemesi olarak kullanımının sağlayacağı 

önemli avantajlar araştırılmıştır. 

AMAÇ 

Günümüzde dünya nüfusunun hızla artışına bağlı olarak gerçekleştirilen faaliyetler küresel iklim deği-

şikliklerini devamlı olarak negatif yönde arttırmaktadır. Özellikle ham madde ve enerji kullanımının 

yüksek olduğu yapı sektörü kaynaklı olumsuz etki oldukça fazladır. Bu bildiride, sektörde hâkim du-

rumda olan enerji yoğun yapı malzemeleri yerine çevresel etkisi çok düşük, yenilenebilir, tarımsal bir 

yan ürün olan saman balyası ile yapı üretimi kavramının araştırılması amaçlanmıştır. Ayrıca ülkemiz 

yapı üretiminde yok denecek derecede az kullanımı olan prefabrik saman balya panel malzemenin bili-

nirliğine katkı sağlanması hedeflenmektedir. 

KAPSAM 

Tarımsal faaliyetler sonucu atık bir ürün olarak elde edilen saman, birçok faydasının yanında yapı üre-

timinde de kullanılabilmektedir. Çalışma kapsamında, prefabrik saman balya panel elemanın yapı üre-

timinde düşük maliyet, hızlı yapım gibi en yaygın olarak bilinen özelliklerinin yanı sıra yüksek ısı yalı-

tım, yüksek karbon tutma ve düşük karbon ayak izi gibi çevresel etkileri incelenmektedir. Ayrıca pre-

fabrik saman balya panelin U (W/m²k) değerine etki eden faktörler ve yapım sistemi özet olarak çalışma 

kapsamında ele alınmaktadır. 

YÖNTEM 

Prefabrik saman balya panel malzeme yurt dışında yaygın kullanımı nedeniyle birçok bilimsel araştır-

maya konu olmuştur. Özellikle çevresel etkisinin tahmin edilmesi, ısı iletiminin hesaplaması, yapım 

tekniklerinin irdelenmesi, yangın dayanımı, biyolojik etkenlerle bozulma ve bitirme yüzey malzemeleri 

gibi önemli başlıklar, bilimsel çalışmaların araştırma alanına girmiştir. Belirlenen amaç doğrultusunda, 

mevcut olan bilimsel çalışmalara yönelik detaylı bir literatür analizi yapılmış, elde edilen veriler sentez-

lenerek prefabrik saman balya panel malzeme araştırılmıştır.  

BULGULAR 

Sürdürülebilirlik, faydayı çevresel ve sosyal yönleriyle bir araya getirmek amacıyla ilk olarak ekono-

miye uygulanan geniş bir kavramdır. Yapı sektörüne uygulanan bu kavram, geleceğin ihtiyaçlarını dik-

kate alarak, üretilecek yapıların çevre üzerindeki etkilerinin ve kaynak tüketim sınırlarının belirlenme-

sine yardım etmektedir. Sürdürülebilir bir yaklaşımla yürütülen yeni yapı tasarımı, yapının bütün yaşam 

döngüsü içerisinde çevresel etkileri dikkate alarak, ekonomik olarak maliyet etkin, bütünleşik bina ta-

sarımını teşvik eden bir mimari planlamayı içerir. Bir başka ifadeyle, sürdürülebilirlik kavramının yapı 

sektöründe uygulanması, tasarımcının yapıyı bütüncül bir yaklaşımla (holistic approach) ele almasını 

gerektirmektedir (Cornaro ve ark., 2020). İşlenmiş yapı malzemelerine (beton, çelik vb.) kıyasla önemli 

miktarda daha düşük gömülü enerjiyle (embodied energy) elde edilen toprak ve saman balyası gibi doğal 
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yapı malzemelerinin, yapı üretim faaliyetlerinde kullanılması ile çevresel sürdürülebilirliğe önemli katkı 

sağlanabilir. Tarımsal bir yan ürün olarak her yıl yeniden, büyük miktarda elde edilen ve birincil enerji 

girdisi güneş olan saman, yenilenebilir yapı malzemesi olarak tanımlanmaktadır (Fufa ve ark., 2018). 

Yapı üretim faaliyetlerinde saman balyalarının kullanımı, esas olarak balyalama makinesinin 19. yüzyı-

lın sonundaki icadıyla başlamıştır. Saman balyalarıyla üretilen ilk ev örneklerinden biri olan Burke Evi, 

1903 yılında ABD’nin Nebraska eyaletinde inşa edilmiştir. Avrupa’da ise, 1921 yılında bir mühendis 

olan Émile Feuillette tarafından ilk defa saman balyaları kullanılarak Montargis-Fransa’da yapı üretimi 

gerçekleştirilmiştir (Şekil 1) (Magwood ve Burke, 2017). 

 

Şekil 1. Saman balyası kullanılarak Émile Feuillette tarafından Fransa’da 1921 yılın inşa edi-

len yapı (Magwood ve Burke, 2017) 

Saman balyası ile yapı üretimi, 1940’lı yıllar boyunca çimentonun hızla yayılması ve çimento kullanı-

larak elde edilen yapı malzemeleri nedeniyle oldukça yavaşlamıştır. Ancak 1970’li yıllarda yaşanan 

enerji krizi, yapı sektöründe birçok paradigma değişikliğiyle, saman balyası ile yapı üretiminin yeniden 

keşfedilmesini sağlamıştır. Özellikle 1980’den itibaren yapı üretiminde saman balyası kullanımı Kuzey 

Avrupa ve Birleşik Krallık’ta geniş bir uygulama alanı bulmuştur (ESBA, 2021). Samanın kimyasal ve 

fiziksel özelliklerine ilişkin nicel verilerin azlığının yanı sıra uygulamaya ilişkin yönetmeliklerin yeter-

siz olmasına rağmen, saman balyası kullanılarak yapı üretimi birçok ülkede giderek artmıştır. Bu artış 

paralelinde, yapım teknikleri ve bakım ile ilgili görüş alışverişi ihtiyacı, saman balyası kullanılarak inşa 

edilen yapıların tipolojileri ve bu yöntemin yaygınlığı hakkındaki veri ihtiyacı gibi gereklilikler birçok 

ulusal ve uluslararası girişimlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. European Straw Bale Association 

(ESBA), Ecolojical Building Network (EBNet), The California Straw Bale Building Association 

(CASBA) gibi girişimlerle birlikte dünya genelinde çok sayıda üniversitenin araştırma merkezleri saman 

balyalarına ilişkin nitelikli bilimsel araştırmalar ve yayınlar gerçekleştirmektedir (Cornaro ve ark., 

2020). Uygulamaya ilişkin yönetmeliklerin eksikliği, yardımcı yapı bileşeni olarak taş, ahşap vb. gele-

neksel malzemelerin farklı coğrafyalarda bulunabilirlik durumu gibi etmenlerden ötürü saman balyası 

ile bina üretimi için çeşitli yapım teknikleri geliştirilmiştir. Günümüzde farklı yapım sistemleri üzerine 

geliştirme çalışmaları devam etmekle birlikte, saman balyası ile bina üretimi, saman balyalarının doğ-

rudan yük taşıdığı (load bearing) yöntem ve ahşap dikme-kiriş sistemi yardımıyla ana çatkının oluştu-

rulup aralarının saman balyası ile doldurulduğu karkas (timber frame-infill) yöntem olmak üzere temel 

iki farklı ana yaklaşım bulunmaktadır (Şekil 2) (Cascone ve ark., 2019).  
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Şekil 2. Yük taşıyan (load bearing) ve Ahşap Karkas (timber frame-infill) saman balya uygu-

lama yaklaşımları (Cascone ve ark., 2019) 

Saman balyası ile yapı üretiminde bu iki temel yaklaşımın dışında günümüze kadar farklı teknik arayış-

ları olmuştur. Ancak saman balyası ile yapı üretim tekniği, ahşap çerçeve ve saman balyalarının inşaat 

sahası dışında birleştirilerek elde edilen prefabrik saman balya panel yapı elemanları sayesinde köklü 

olarak değişmiştir. Bu teknik sayesinde üretim esnasında zamandan ve maliyetten ciddi olarak kazanım-

lar elde edilirken aynı zamanda yapı bileşenlerinin hassasiyetle inşası gerçekleşmektedir. Böylelikle ge-

leneksel saman balyası ile yapı üretim tekniği, kontrollü, üretim hassasiyetine sahip olan prefabrik ya-

pım tekniğinin üstün özellikleriyle birleşmektedir. Geleneksel saman balya ile, prefabrik saman balya 

panel yapım teknikleri ile karşılaştırıldığında, prefabrik panelin faydası, yağışlı hava ile ilişkili riskleri 

en aza indirerek, şantiye sahasında yapılan üretimden çok daha iyi kalite kontrolü sağlamasıdır. Ayrıca 

prefabrik saman balya panel kullanımı, şantiye atıklarının oldukça azalmasını ve balyalar halindeki sa-

manın taşıma, yerleştirme gibi üretim esnasında zarar görmesini önlemektedir (Maskell ve ark., 2014). 

Ülkemizde kullanımı oldukça az olan prefabrik saman balyası paneli bazı Avrupa ülkelerinde daha çok 

üretilmektedir. İngiltere merkezli ModCell® ve Litvanya merkezli Ecococon firmaları prefabrik saman 

balyası panel imalatında en önde gelen üreticilerdir (Şekil 3) (Yin ve ark., 2020).  

 

Şekil 3. Prefabrik saman balya panelin fabrika ortamında üretilmesi (ModCell, 2020) 

Farklı genişlik, derinlik ve yüksekliklerde üretilebilen prefabrik saman balya paneller kullanım bölge-

sine göre istenilen U (W/m²K) değerine sahip olabilmektedir (Tablo 1).  
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Tablo 1. Farklı derinliklere göre değişen U (W/m²K) değeri ve yangın dayanımı (Yin ve ark., 2020) 

Panel Derinliği Saman Derinliği U Değeri Yangın Dayanımı 

427 mm 400 mm 0.13 W/m²K + 60 dakika 

377 mm 350 mm 0.14 W/m²K + 60 dakika 

262 mm 235 mm 0.19 W/m²K + 60 dakika 

 

Yukarıda farklı kalınlıklara göre elde edilen U (W/m²K) değerleri prefabrik saman balya panelin farklı 

katmanlarının etkisiyle ortaya çıkmaktadır. Prefabrik saman balya paneli oluşturan iç ve dış yüzey bi-

tirme malzemeleri, bitirme yüzeyleri arasındaki boşluklar, panelin taşıyıcı çerçevesini oluşturan ahşap 

bileşenler ve hava geçişi sağlayarak saman balyalarını nem etkisinden koruyan özel levhalar gibi tüm 

bileşenler U (W/m²K) değeri pozitif etki etmektedir (Şekil 4) (Yang ve ark., 2021) (ModCell, 2020). 

 

 

Şekil 4. Prefabrik saman balya panel duvar kesiti ve U (W/m²K) değerine etki eden faktörler 

(Yang ve ark., 2021) (ModCell, 2020) 

Prefabrik saman balya panel elemanların iç ve dış yüzeylerine kullanıcı taleplerine göre kaplama uygu-

lamaları fabrika ortamındaki üretim veya şantiye uygulaması aşamalarında yapılabilmektedir. Özellikle 

iç mekânda farklı kullanıcı isteklerine rahatlıkla cevap verebilen bu uygulama ile arzu edilen yüzey 

kaplamaları kolaylıkla gerçekleştirilebilmektedir (Şekil 5) (ModCell, 2020). 
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Şekil 5. Prefabrik saman balya panel uygulama detayları (ModCell, 2020) 

Prefabrik saman balya panel yurt dışında birçok projede kullanılmıştır. İngiltere’nin Leeds şehrinde ger-

çekleştirilen LILAC (2013) (Low-Impact Living Affordable Community) uygulama çalışması prefabrik 

saman balya panellerin kullanıldığı oldukça nitelikli bir projedir (Şekil 6). Toplamda 20 adet konuttan 

oluşan LILAC projesi, ortalama olarak mekân ısıtma için 35.73 kWh/m², kullanım sıcak suyu için 39.33 

kWh/m² ve aydınlatma için de 30 kWh/m² enerji harcamaktadır. Yıllık nihai enerji tüketimi 104.95 

kWh/m²y olan LILAC projesinde duvar kabuk bileşenlerinin U değeri 0.19 W/m²K ve çatı kabuğunun 

U değeri ise 0.15 W/m²K olmuştur (Chatterton, 2013).  

 

Şekil 6. İngiltere’de 2013 yılında gerçekleştirilen LILAC konut projesi (Chatterton, 2013) 

Prefabrik saman balya panel elemanların kullanıldığı, oldukça düşük çevresel etkiye ve enerji tüketimine 

sahip olan LILAC projesine ait hesaplanan bu değerler CIBSE Rehber F: Binalarda Enerji Verimliliği 

(Chartered Institution of Building Services Engineers Guide F: Enery Efficiency in Buildings) standar-

dına göre oldukça üstün değerlere sahiptir. Yine, binalarda enerji verimliliği standardı olan, uluslararası 

kabul görmüş PassiveHaus standardına göre ise toplam enerji tüketiminde fazla olmasına rağmen, sa-

dece mekan ısıtması için gerekli olan enerji ihtiyacı karşılaştırmasında daha iyi bir performans sergile-

mektedir (Şekil 7) (Yin ve ark., 2020).  
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Şekil 7. Prefabrik saman balya panel ile yapılan LILAC projesinin enerji kullanım düzeyleri-

nin karşılaştırılması (Yin ve ark., 2020) 

Saman balyaları, önemli ölçüde düşük gömülü enerji ve gömülü karbon içeren, karbon emici yapı mal-

zemeleridir. Atmosferdeki CO2, fotosentez süreci aracılığıyla bitkisel bir ürün olan saman kökünde tu-

tulmaktadır. Kimyasal bir tepkimeye giren ve çıkan maddeler arasındaki kütlesel ölçümlerin gerçekleş-

tirilebildiği stokiyometrik hesaplamalar yardımıyla saman saplarında tutulan 1 kg karbonun atmosferden 

3.67 kg uzaklaştırdığı tespit edilmiştir (Sodagar ve ark., 2011). Dolayısıyla prefabrik saman balya panel 

kullanılarak inşa edilen bir yapı, kullanım ömrü sonuna kadar bünyesinde karbon saklamaya devam 

edecektir. Oldukça düşük gömülü enerji ve gömülü karbon özelliğinin yanında atmosferdeki serbest 

olan karbonu bünyesinde barındırması samanının yapı malzemesi olarak kullanımını önemli kılmaktadır 

(Tablo 2) (Magwood ve Burke, 2017). 

Tablo 2. Saman balyası ve diğer malzemelerin kütlesine ve panel boyutuna göre gömülü karbon 

değerlerinin karşılaştırılması (Inventory of Carbon and Energy-ICE 2.0 veri tabanına göre) 

(Magwood ve Burke, 2017) 

Malzeme 
Gömülü Karbon 

(kütlesine göre) 

Gömülü Karbon 

(120 x 240 cm panel boyu-

tunda) 

Saman balyası 0.063 kgCO2e/kg 8 kgCO2e 

Mineral yün keçe 1.28 kgCO2e/kg 21.75 kgCO2e 

Fiberglas keçe 1.35 kgCO2e/kg 17.6 kgCO2e 

XPS (extruded poystyrene foam) 3.42 kgCO2e/kg 38.5 kgCO2e 

EPS (expanded polystyrene foam) 3.29 kgCO2e/kg 37.25 kgCO2e 

 

Ortalama kalınlığı 450 mm olan tipik bir prefabrik saman balya panelin U değeri 0.11 ile 0.19 W/m²K 

arasında değişmektedir. Ülkemiz için farklı iklim bölgelerinde geçerli olan U değerlerinin ortalaması 

yaklaşık olarak 0.55 W/m²K olduğu dikkate alınırsa, prefabrik saman balya panel elemanlar ülkemiz 

asgari değerlerine göre oldukça yüksektir. Prefabrik saman balya panel duvarların yüksek ısı yalıtım 

özelliklerinden dolayı konfor şartlarının sağlanması için gerekli olan enerji talebi düşüktür. Bu sebeple 
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özellikle prefabrik saman balya elemanlarının yapı üretiminde daha yoğun kullanıldığı ülkelerde bu 

alanda birçok bilimsel araştırmalar yapılmıştır. Aşağıdaki tabloda da görüldüğü gibi birçok başlık al-

tında yapılan bu değerlendirmeler, saman balya malzeme ile yapı üretiminin ne kadar önemi olduğunu 

ortaya çıkarmıştır (Şekil 8) (Magwood, 2014). 

 

Şekil 7. Prefabrik saman balya panel ile yapı üretiminin farklı kriterlere göre değerlendirilme 

sonuçları (Magwood, 2014) 

SONUÇ 

Günümüzde doğal malzemeler, sahip oldukları üstün termal özellikleri ve sürdürülebilir olmaları nede-

niyle yapı sektöründe giderek daha fazla ilgi görmektedir. Biyolojik temelli bu malzemeler aynı za-

manda yenilebilir özellikte olmaları, oldukça düşük gömülü karbon değeri içermeleri ve yerel imkanlarla 

elde ediliyor olmaları bu artan ilgilinin bir başka boyutudur. Bir tarım yan ürünü olan saman, dünyanın 

birçok ülkesinde yapı malzemesi olarak da kullanılmaktadır. Düşük maliyetinin aksine yüksek verimli-

lik özelliğine sahip bu doğal malzeme yaklaşık yüzyıldır insanoğlu tarafından yapı üretiminde kullanıl-

maktadır. İnsanoğlunun en temel ihtiyacı olan barınma ihtiyacının teminine yönelik bu malzemenin kul-

lanımı, başlangıcından günümüze kadar birçok değişim geçirmiştir. Özellikle prefabrik saman balya 

panel elemanların fabrika ortamında üretilmesi bu değişimin eşik noktalarından biri olmuştur. Samanın 

yapı ürünü hammaddesi olarak kullanımı; ABD, Kanada, Çin ve Avrupa ülkelerinde oldukça yaygındır. 

Tarımsal üretimin yoğun olduğu ülkemizde samanın yapı malzemesi olarak, yapı üretiminde kullanımı 

çok sınırlı kalmıştır. Ülkemizin cari açığının en önemli kalemlerinden olan enerji giderlerinin azaltıla-

bilmesi için biyolojik (bitkisel) kökenli malzemelerin yapı üretiminde etkin olarak kullanılması bir zo-

runluluktur. Düşük çevresel etkisi, oldukça düşük katı atık üretimi, yüksek enerji verimliliği, kolay ham-

madde temini, doğru detay birleşimi ile dayanıklılık ve uzun ömürlülük sağlayabilen prefabrik saman 

balya elemanların, başta konut olmak üzere ülkemiz yapı sektöründe kullanılabilmesi için öncelikle bi-

linirliğinin arttırılması, yönetmelik, teknik hesaplamalar vb. mevzuat için bilimsel çalışmaların yapıl-

ması gereklidir. Yapı kabuk bileşeni olarak prefabrik saman balya panel elemanın U (W/m²K) değeri, 

ülkemiz bütün iklim bölgeleri için, mevcut standardın çok üzerinde bir değere sahiptir. Kırsal bölgeler 

dahil olmak üzere ülkemiz genelinde prefabrik saman balya panel eleman ile üretilecek yapılarda yıllık 
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ısıtma ve soğutma giderleri düşürülerek, çevresel ve ekonomik kazanımlar elde edilebilir. Ülkemiz yapı 

üretiminde egemen konumda olan güncel mühendislik (betonarme, çelik, plastik vb. kompozit) yapı 

malzemelerinin yerine yeni bir paradigma getirilmelidir. Özellikle son on yılda devamlı artarak etkisini 

gösteren, küresel iklim değişikliğinin en önemli göstergesi küresel ısınmanın zararlarının azaltılabilmesi 

için yapı sektörü olarak düşük karbonlu, düşük gömülü enerjili ve sürdürülebilir bir yapı elemanı olan 

prefabrik saman balya panelin kullanımı önemli katkı yapacaktır. Ülkemizdeki araştırma ve geliştirme 

(AR-GE) merkezleri, üniversitelerin ilgili birimleri ve gönüllü girişimler; başta çevresel etkilerin değer-

lendirilmesi olmak üzere, prefabrik saman balya panel malzemenin, dinamik simülasyonları ile enerji 

hesaplamalarının yapılması, strüktürel nitelikleri, yangın dayanımı ve akustik özeliklerinin belirlenmesi 

gibi birçok bilimsel çalışmanın gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir. Bugünden geleceğe hazırlanmak 

amacı ile, prefabrik saman balya panel elemanın; sıfır enerjili yapılar elde edilmesinde, sürdürülebilir-

ekolojik çevreler oluşturulmasında ve de ekonomik bakımdan müreffeh bir toplum meydana getirilme-

sine muhtemel katkısı dikkate alınarak, gelecek projeksiyonlarında söz konusu yapı elemanın kullanımı, 

çevresel yapı üretim politikası olarak benimsenmelidir. 
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ATIL BİNALARIN YENİDEN İŞLEVLENDİRİLMESİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

AÇISINDAN İNCELENMESİ, AVCILAR ENGELLİ EĞİTİM MERKEZİ ÖRNEĞİ   

Rufat AZİMOV 

1İstanbul Aydın Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İstanbul/ Türkiye 

Öz: İnsanlar tarafından atıllı ve kullanılamayan bir yapı, var oluş anlamını yitirmiş demektir. Bu nedenle 

terk edilmiş, kullanımını kaybetmiş ve kendi haline bırakılan yapı zaman geçdikce harabeye dönüşür. 

Yapıldıkları dönemde mevcut ihtiyaçları işlevsel olarak karşılamak için oluşturulan mekan ve yapı, za-

man içinde değişen kültürel ve sosyo-ekonomik koşulların neden olduğu sosyal yaşam ve ihtiyaçların 

farklılaşması sonucunda işlevsel olarak eskilmiş hale gelebilir. Bu anlamda işlevsel olarak eski olan 

ancak fiziksel olarak var olmaya devam eden yapıların, yok olmaya mahkum edilmeden manevi değer-

lerini gelecek kuşaklara aktarabilmek için yeniden işlevlendirilmesi gerekmektedir. Yeniden işlevlen-

dirme, yapıların işlevlerini sürdürülebilir etmesi ve korunması için en uygun bir yöntem olarak kabul 

edilmektedir. Kütlesel olarak var olan ve elle tutulur öğe olan mekanların, değişken bir özellik taşıyan 

toplumsal yapıyla etkileşimleri, yapı öğelerinin çağa ayak uyma zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır. 

Bu durum yapıların işlevlerini devam ettirdikleri sürece yaşayabilmesini sağlamaktadır. Aksi halde ya-

pılar kendi haline bırakılarak kullanılamaz hale gelip atıl bir şekilde çürümeye terk edilmektedir. Bu 

bağlamda ele alınan atıl durumdaki Avcılar Engelli Eğitim Merkezi yapısının mevcut mimari özellikleri 

incelenmiş ve yapıya birçok farklı yeni işlev projesi önerilmiştir. Bu önerilerden mevcut yapının mima-

risine uygun olduğu düşünülen birçok farklı proje işlevi seçilmiş ve sürdürülebilirlik açısından yapının 

yıkılması veya onarım görmesi metodları çevresel, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yeniden İşlevlendirme, Sürdürülebilirlik, Engelli Eğitim Merkezi 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Binalar belirli bir dönemin özel ihtiyaçları dikkate alınarak doğrudan veya dolaylı olarak insanların özel 

ihtiyaçlarını karşılamak için yapılmış mimari yapılardır. Her yapı yapılma amacı inşa edildiği dönemin 

sosyal, kültürel, mimari ve teknik konuları hakkında pek çok bilgiyi de üzerinde barındırır. Bu nedenle 

korunmaları ve gelecek nesillere aktarılmaları çok önemlidir. Zaman ve mekan kavramlarının bütünlüğü 

ve sürekliliği bağlamında, yeniden işlevlendirilerek geri kazandırılan bir yapı, geçmişten taşıdığı izlerle 

ve toplumsal değişim süreci içinde yaratılan manevi değerlerle, geleceğe uzanan bir araçtır. 

Yapının sürekliliği için korumanın yanı sıra kullanıma açılması gerekmektedir. Yapılar ve içlerindeki 

mekanlar kullanıldıkça ömürleri uzar. İçinde yaşanılamayan bir bina var olma nedenini yitirir. Bu ne-

denle kullanılmayan binalar zaman geçtikçe eskiyerek harabeye dönüşürler. 

Bir binanın korunması ve yeniden işlev kazandırılması maddi ve manevi katkı sağlar. Binanın korunarak 

ona başka işlevler verilmesi ekonomik olarak yeni bir yapıdan çok daha az maliyetlerle yapılabilir. Ya-

pıldığı dönemde, toplumun o zaman ki gereksinimlerine cevap verecek fonksiyonlar ile donatılmış olan 

binada sonraki dönemlerde artık bu fonksiyona ihtiyaç kalmamış olabilir. Bu durumda mevcut binanın 

yıkılıp yenisinin yapılması yerine yeniden işlevlendirilip değerlendirilmesi çok yönlü faydalar sağla-

maktadır. 
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AMAÇ  

Bu çalışmada, kullanım dışı kalmış olan ve yıkımı düşünülen binaların yeniden işlevlendirmesinin sür-

dürülebilirlik (sosyal, kültürel ve çevresel) açısından analiz edilmesi,  halen atıl durumda bulunan Av-

cılar Eğitim Merkezi örneğinde değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

KAPSAM 

Çalışmanın kapsamı, kullanım dışı kalmış olan binaların yeniden işlevlendirmesinin sürdürülebilirlik 

(sosyal, kültürel ve çevresel) açısından dğerlendirilmesi için gerekli olan temel kriterlerin tespit edilmesi 

ve yıkımı düşünülen bir binanın bu kriterler ile yeniden işlevlendirmesinin yapılması ve binanın sürdü-

rebilirlik açısından değerlendirilmesi ile sınırlandırılmıştır. 

YÖNTEM 

Tez beş bölümden oluşmaktadır.  

Birinci bölümde problemin tanımı, çalışma konusu ve araştırma konusu ile ilgili tanımlar yapılacaktır. 

İkinci bölümde yeniden işlevlendirme kavramından ve yeniden işlevlendirmeyi gerektiren nedenler ele 

alınacak. 

Üçüncü bölümde yapıya yeni bir fonksiyon verilmesini ve etkileyen faktörler anlatılacaktır.  

Dördüncü bölümde yeniden işlevlendirme için yapılacak örnek çalışma ele alınacaktır.  Bu bölümde 

önce binanın tarihçesi, mevcut fiziki durumu, yasal konumu ve yer aldığı bölgenin özellikleri irdelene-

cektir.  

Yapısal tüm fiziksel özelliklerin yeniden işlevlendirme kapsamında getirebileceği avantaj ya da deza-

vantajlar araştırılacak. 

Binaya uygulanabilecek çeşitli fonksiyonlar geliştirilecek. 

Öneri projelerin sosyal, ekonomik (aynı büyüklükte yeni yapı yapılması durumundaki maliyeti ve yeni-

den işlevlendirmenin maliyeti karşılaştırılacak) ve çevre açılarından (yıkılıp yeniden yapılmanın ve 

mevcut binanın yeniden işlevlendirilmesi karşılaştırılacak) analizlerinin yapılarak mevcut binanın yıkıl-

masının mı yoksa dönüştürülmesinin mi daha uygun olacağı sorusuna yanıt aranacaktır. 

BULGULAR 

Yapının Tarihi 

Avcılar Engelli Eğitim Merkezi ağır ve orta düzey zihinsel engelli çocukları hayata hazırlamak amacıyla 

1998 yılında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokolde kurulması onaylanmıştır. Avcılar Bele-

diyesi tarafından Özel Gereksinimli Çocukların eğitimi için kullanılmak üzere tahsis edilen yapı 

16.10.2000 tarihinde 8 öğrenci ve 1 öğretmen ile eğitim ve öğretime başlamıştır. Konum olarak yapı 

İstanbul ili, Avcılar ilçesi, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi İstiklal cd. No:158 bulunmaktadır. Ulaşım: 

MetrobüsSaadetdere durağına 5 dakika uzaklıktadır, D-100 karayoluna uzaklığı 2 dakikadır (Sözveren, 

2015). 
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Yapı betonarme sistem olarak üç katlı olarak inşa edilmiştir. Yapının çatısı kırma beşik çatı ile örtülüdür. 

Bodrum kat, zemin kat ve birinci kat olarak üç kattan oluşan betonarme yapının arka kısmında bir avlusu 

bulunmaktadır. Yapının cephesinde yalıtım amacıyla mantolama ve üzeri sarı renkte boyanmıştır. Ya-

pının ana giriş kapı güney cephenin batı ucunda yer almaktadır ve engelliler için bir rampa bulunmak-

tadır. Yapının batı cephesinde ise acil çıkış kapısı yer almaktadır. Sınıflar genelde arka avluya bakan 

kuzey ve batı cephelerine yerleştirilmiştir. Yapının temel oturumu 294 m2 dir ve üst katlardaki çıkmalar 

ile birlikte toplam 1221 m2 kapalı alana sahiptir. Yapının çatı katı kullanım yüksekliğine sahip ve de-

ğerlendirilmeye açıktır. 

 

Şekil 1. Avcılar engelli eğitim merkezi ön cephe giriş kısmı 
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Şekil 2. Avcılar engelli eğitim merkezi arka cephesi 

Faaliyet yıllarında engelli özel bireylerin eğitimi için önemli bir yere sahip olan yapı zamanla işlevini 

yitirmiştir. Mevcut bina teknik yetersizlikler ve günümüz eğitim şartlarına uyum sağlayamadığından 

eğitim hayatına ara vermiştir. Atıl durumda olan yapı çürümeye terk edilmiştir. 

Avcılar Engelli Eğitim Merkezi yapısı verilecek işlevin  çevresel, sosyal ve ekonomik açılardan uygu-

lanması incelenmiştir. Bu inceleme neticesinde olası olumlu ve olumsuz yönler göz önüne bulundurarak  

dikkate alınmıştır. 

Sosyal Faktörler Açısından Değerlendirilmesi 

Zaman içerisinde değişen ve gelişen teknolojik gelişmeler doğal olarak insanın sosyal çevresinide etki-

leyen bir mekanizma halini almaktadır. Bu değişimler eğitim, çalışma sistemi, ulaşım, kentsel tasarım 

ve yaşam biçimleri olarak hemen her alanda gelişimlere yol açmaktadır. 

Mimarlığın ürünü olan yapılar ise,  yaşanan bu gelişmelere onarım projeleriyle eski işlevlerine devam 

etme yada işlev değiştirerek dönem ihtiyaçlarına cevap vermek gibi müdahale yollarından geçmektedir. 

Günümüzde mimari ve inşaat tekniklerinin gelişimi ile birlikte artık yapılar yıkılmadan onarım projele-

riyle daha rahat bir şekilde işlev değiştirebilmektedir (Emre, 2008). Bu çerçeveden baktığımızda sosyal 

faktörler mimari yapılara yansıma açısından yeniden işlev verme nedenlerinden birtanesidir. 

Avcılar Engeli Eğitim merkezinin mevcut işlevine uygun olmadığı ve şu an atıl durumda olduğu saha 

gezisi ve belediye yetkilileri ile yapılan görüşmelerde ortaya konulmuştur. 
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Çevresel Faktörler Açısından Değerlendirilmesi 

Çevresel olarak binanın yakın çevresinde çok katlı yapılar olmaması buranın yeşilliğin bol görüldüğü, 

sakin, sessiz ve ferah bir mahalle olmasının en büyük nedenlerden biridir. Binanın bulunduğu eski so-

kak, bahçeli evlerin sahip olduğu ağaçlar ile yeşilin oldukça hissedildiği güzel bir havaya sahiptir. 

Binanın ulaşım ve trafik açısından iyi bir konumda olması ailelerin çocuklarını yürüyerek bırakmalarına 

imkan vermektedir. Yapının arka cephesinin ara bir sokakta olması cadde trafiğinin yoğunluğunun ya-

şanmamasını sağlamıştır. Araçla ulaşımda bina önünde engeli işareti ile tasarlanmış alan bulunmaktadır. 

Böylelikle bina giriş-çıkış saatlerinde meydana gelebilecek trafik yoğunluğu bu servis ve otopark alan-

ları ile giderilmiştir. 

Ekonomik Faktörler Açısından Değerlendirilmesi 

Yeniden işlevlendirme çalışmasında önemli bir rölü olan ekonomik faktörler eski yapının değerlendiril-

mesi ile yeni bir yapının inşa edilmesi arasındaki maliyet farkına dayanmaktadır. Başanın, Altınoluktan 

aktardığına göre; yeni bina “enerji yoğun” bir çabayı gerektirirken, eski yapıya yeni fonksiyon verilmesi 

ise “emek yoğun” çalışmaları gerektiren bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu görüşe göre emek 

gücünün, harcanan enerji ve kullanılan teknolojiden daha ucuz olduğu ülkelerde, yeniden işlevlendirme 

ile mevcut yapıları koruyup kullanma fikri daha ekonomik olduğu için tercih sebebi olmuştur (Başa, 

2007 s.78).  

Yapıların fiziksel yapılarında hasar almayarak verilen işlevi yerine getirebilmesi durumunda yeni işlev 

verilip ona göre dizayn edilmesi yeniden inşa edilmesine nazaran neredeyse %80 daha düşük maliyete 

denk geldiği söylenebilir (Kona, 2015). 

Yeniden işlevlendirmede onarım yolunu seçmenin bir diğer ekonomik yararı ise, özgün işlevini yitiren 

yapının çağdaş işlevlerle donatılıp yeniden kullanımıyla beraber toplumsal çevre tarafından benimsen-

mesi daha kolay olacağından ekonomik kalkınmaya daha hızlı katkı sağlamasıdır.  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının (ÇŞB) yayınladığı 2020 İnşaat Birim Fiyatları incelendiğnde yapı için 

düşünülen yeni işlev olan Çocuk Eğitim ve Bilim Merkezi işlevinin IV. Sınıf A Grubu yapılar olduğu  

ve m2 maliyetinin 1550 TL + Kdv olduğu belirtilmiştir (2020, T.C. ÇŞB). Yapı onarım maliyeti ise 

Kona, 2015 kaynağında belirtildiği gibi %80 daha uygun olduğu referans alınarak m2 bazında 310 TL 

+ Kdv olduğu kabul edilmiştir. Bu bağlamda bir analiz çalışması yapılmıştır. 
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Yapılan işlem Yapı 

kapalı alan m2 

Birim fiyatı /m2 Toplam maliyet 

Yeniden yapım maliyeti 1221 m2 1550 TL 1.892.550 TL 

Yapı onarım maliyeti 1221 m2 310 TL 378.510 TL 

Çizelge 5.2. Yeni işlev için m2 bazında maliyet karşılaştırması 

Proje konusu olan ve atıl durumda olan mevcut Avcılar Engelli Eğitim Merkezinin bölgeye katkı sağla-

yacağı öngörülen binaya onarım maliyeti projesi hazırlanarak düzenlenmesi 5.2. numaralı tabloda da 

açıkça görülmektedir. Yapının yeniden yapım maliyeti yaklaşık 1.892.550 TL iken onarım maliyeti 

378.510 TL olarak tespit edilmiştir. Birim fiyat analizleri ve literatür araştırmaları neticesinde yapının 

onarım geçirerek yeniden işlevlendirilmesinin ekonomik olarak daha hesaplı olduğu görülmektedir. 

SONUÇ 

Fiziksel olarak var olan elle tutulur öğe olan mekanların, değişken bir özellik taşıyan toplumsal yapıyla 

etkileşimleri yapı öğelerinin çağa ayak uyma zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır. Geçen yıllar toplum-

sal yapıyı ve dolayısı ile mimari disiplini de değiştirmektedir. Bu değişim süreci içerisinde yapıların 

varlıklarını sürdürebilmesi, işlevlerini sürdürebildiği sürece mümkündür. Yapının ilk işlevi zamanla bu-

lunduğu döneme ve bölgesel kimliğe uymaz hale gelmişse, yeni bir işlev ile kullanımını devam etmesini 

sağlamak kültürel ve tarihi değer taşıyan yapıların topluma kazandırılmasını sağlayacaktır. Bu yapıların 

yeniden işlevlendirilip kullanılması gelecek kuşaklara aktarım konusunda önemli bir koruma yöntemi-

dir. Bu sayede yapıların sahip oldukları kültürel değerlerin özgün hallerinin korunması ve çağdaş gerek-

sinimlerin yapıya eklenenerek yapının yeniden işlevlendirilmesi kültürel, sosyal ve ekonomik süreklili-

ğin sağlanmasına katkı oluşturacaktır. 

Çalışma kapsamında ele alınan ve mevcut işlevini yitirmiş olan Avcılar Engelli Eğitim Merkezinde saha 

çalışmaları yapılmış çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan incelenip ele alınmıştır. Yapıdaki eksik ve 

hatalı kısımlar göz önüne alındığında yapının mevcut işlevine uygun şekilde tasarlanmadığını ve engelli 

özel bireylerin eğitim ve gelişiminde aksaklıklar oluştuğu görülmektedir. Bu sorunların giderilememesi 

veye giderilemeyecek ölçüde büyük olması sebebi ile yapı eğitim hayatına ara vermiştir.   

Tüm bu çalışmalar neticesinde bölgedeki işlevini tamamlamış atıl durumda kalan yapılara referans ola-

bilecek bir çalışma ortaya konulması amaçlanmıştır yapılacak olan onarım ile yeniden işlevlendirme 

çalışmalarının çevresel, sosyal ve ekonomik kazançları göz önüne serilerek örnek niteliği taşıyan bir 

çalışma olması amaçlanmıştır. 

Öneri olarak il bazında bir çalışma yapılması ve benzer durumda olan yapılar gruplanarak onarımları 

için stratejik bir uygulama programı oluşturulmalıdır. Böylece bütüncül ve programlı bir işlevlendirme 

çalışması ortaya konulabilecektir. 
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SANAT VE TASARIM EĞİTİMİNDE SOYUT DÜŞÜNMENİN ÖNEMİ 

Huri Aylin SEÇKİN 

Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu, İzmir / Türkiye 

Öz: İnsanın toprakla bütünleştiği Neolitik çağdan itibaren soyut düşünce oluşmaya başlamıştır. Soyut 

düşünmek; Toprağı ekmek, o ürünü bekleme sürecinde doğayla bütünleşmek, zamanın doğasını kavrar-

ken onun değişimlerine ayak uydururken gözlemin yarattığı hayal dünyasının gelişimidir. İnsanoğlu ne-

den soyut düşünmeye ihtiyaç hissetmiştir? Neden yaratma isteği duyar? Neden bir şeyleri anlatma ihti-

yacı hisseder? Neden anlama ihtiyacı hisseder? Neden soyut düşündürtmeliyiz? Bu soruları daha da 

çoğaltabiliriz. Bu soruların özünde insanın kendini biricik, tek hissetme arzusu yatar. Bu duygu insanlı-

ğın dünyada varoluşundan bu yana vardır. İşte bu duyguyu en iyi anlatan aracın bir şeyler çizmek, yaz-

mak, oynamak olduğunu anladığı andan itibaren sanat insanoğlunun yaşamına girmiştir. İnsanoğlunu 

tek ve eşsiz yapan özelliği, bir sözcük, bir kavram veya bir olgu karşısında kendi soyut dünyasına dalarak 

alegorik bir yaklaşımla sanat eserine dönüştürmesidir. İlk duvar resimlerine baktığımızda, gördüğümüz 

sembolik dille kendini anlatma ihtiyacını anlarız. Günümüze geldiğimizde o dönemi ve dönemleri an-

lamlandırmamız insanoğlunun soyut düşünmeye ne kadar yatkın olduğunun kanıtıdır. Beynimizin soyut 

düşünmeyi anlamlandırmak için sanat ve tasarım eğitiminde, hatta gündelik hayatta sembolik dilden 

yararlandığını görmekteyiz. Sembolizm sanatın ve tasarımın dili olarak düşünülse de toplumun dilidir. 

Toplumda kendi içinde aslında sembolik dille konuşup anlaşmaktadır. İşte bu yüzdendir ki; soyut dü-

şünmeyi yaşamımızın her anına yayıp, insanları sanata ve tasarıma daha yakın bir hale getirebilmek için 

eğitim sistemimizi soyut düşüncenin önemini algılatacak şekilde geliştirmekten geçecektir.   

Anahtar Kelimeler: Soyut Düşünmek, Sanat, Tasarım, Eğitim 

GİRİŞ  

İnsanoğlu kendi varlığını kanıtlama adına farklı olmayı göze almalıdır. Bu farklılıklar nedir, nasıl geli-

şir? Bu gelişimi eğitim sistemi nasıl desteklemelidir? İnsanı diğer insandan ayıran farklı kılan, olaylara, 

durumlara ve olgulara verdiği yanıtlardır. Yanıtların farklılığı ise, kişinin soyut düşüncelerindeki yara-

tıcılığından kaynaklanır. Soyut düşüncenin temelinde benlik bilinci vardır. Diğer bir şekilde ifade etmek 

gerekirse; “Benlik bilinci, kendini sanki dışarıdan görebilme yetisi insanı diğer canlılardan ayıran bir 

özelliktir. Ona ben ve dünya arasındaki ayrımı yapabilme gücü verir. Ona içinde bulunulan anın dışına 

çıkarak kendisini geçmişte yahut gelecekte hayal edebilmesini sağlayan zaman tutma becerisini verir. 

Böylece insanlar geçmişten ders alıp gelecek için plan yapabilirler. Ve işte bu yüzden insanoğlu tarihçesi 

olan bir memelidir, yani kendi tarihine dışarıdan bir gözle bakabilir ve bir kişi olarak kendi gelişimini 

etkileyebilir ve belli bir ölçüye kadar bir ulusun ya da toplumun tarihsel akışını değiştirebilir. Benlik 

bilinci aynı zamanda insanın sembol kullanma becerisinin de temelini oluşturabilir ki bu da tıpkı masa 

kelimesindeki iki hecenin birleşerek bir kategori meydana getirmesi gibi bir şeyi asıl olduğu halinden 

ayrı görebilmenin yöntemlerindendir. Bu sayede insan güzellik, mantık ve iyilik gibi soyut kavramlarla 

düşünebilir.” (May,2018:82-83) 

Soyut düşünebilmek, kişinin benlik bilincinin ne kadar gelişip gelişmediğiyle doğru orantılıdır. Benlik 

bilincinin gelişimi önce aile ile başlayan bir süreçtir. Sonra bireyin aldığı eğitim, içinde bulunduğu, 

yetiştiği çevre tüm bunların birleşimi insanın beyninde, ruhunda, davranışlarında kendine ait sembolik 
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bir dil oluşturur. Soyut düşüncenin temelinde; insanı anlama, benlik bilincini oluşturma, merak duygusu 

uyandırma, hayal gücünü geliştirme, kendi sembolik dilini oluşturmasını sağlama, geliştirdiği sembolik 

dili metaforlarla ifade etmesini sağlayan bir eğitim alması ve alegorik yaklaşımlarla kendi üslubunu 

bulmasını sağlamalıyız. 

SOYUT DÜŞÜNCENİN PARAMETRELERİ 

İnsanı anlamak bazı soruları da beraberinde getirmektedir. İlki kendini anlamak sonra karşı tarafı anla-

mak. Kendini anlamak ikircikli bir durumdur. “İnsanın ikilemi, insanın aynı anda hem özne hem de 

nesne olarak deneyimleme yeteneğinden kaynaklanan bir durumdur.” (May,2018:31) Her iki taraftan da 

kendine bakabilmek kolay değildir. “Burada önemli olan şudur: Bilinç, her ikisi arasında gidip gelen bir 

salınım sürecidir. Hatta bilincin tanımı, kendimi bir özne ve bir nesne olarak deneyimlemem arasındaki 

bu diyalektik ilişki değil midir? Bu salınım süreci bana şu olasılığı sağlar: İkisi arasında seçim yapabi-

lirim, ağırlığımı bazen o tarafa bazen bu tarafa verebilirim. Kendimizi ele alırken nasıl bir o tarafa bir 

bu tarafa gidiyorsak bir başka kişiyi ele alırken de gidip geliriz ve burada önemli olan iki karşılık verme 

tarzı arasındaki boşluktur. Gerçek anlamda benim özgürlüğüm, salt özne olarak yaşama yetimde değil, 

her iki hali de deneyimleme, yani diyalektik ilişki içinde yaşama yetimde yatar.” (May,2018:33) Diya-

lektik yöntem, sanat eğitiminin içinde olmak zorundadır ki, birey kendini tanıyarak başkasıyla iletişime 

geçebilmesi adına sanat eserine yansıtabilsin. Yarattığınız eserle daha fazla kişiyle iletişim halinde olur-

sanız insanların kendilerini tanımalarına da olanak sağlamış olursunuz. Rembrandt kendini anlamak 

adına güzel bir örnek oluşturur. “Rembrandt’ın kendisi inatçı, dogmatik, kurnaz, belli bir tür şiddete 

yatkın bir adamdı. Onu aziz yapmanın alemi yok. Yine de karanlıktan çıkmanın yolunu arıyordu. Resim 

yapmayı sevdiği için resim yapardı. Etrafını kuşatan şeyleri günbegün ona hatırlatan bir şeydi resim. 

Özellikle hayatının ikinci yarısında resim onun için çok farklı bir şey olmuştu; karanlıktan çıkış yolunu 

bulmak için bir arayış.” (Berger,2016:81) Eserlerinde bizlerin hissettiği ise; “Resimlerinin bizi ikna et-

mesinin nedeni; ayrıntıların, parçaların öne çıkıp kendilerini gözümüze sunmasıdır. İzleyici, başka başka 

yerlere savrulmuş parçalar arasındaki diyalogların arasına girer (kulak misafiri olur) ve bu diyaloglar 

bedensel bir deneyime öyle sadıktır ki herkesin kendi içinde taşıdığı bir şeyle konuşur. Onun sanatı 

karşısında, izleyicinin bedeni kendi içi deneyimini hatırlatır.” (Berger,2016:81-86-87) 

Benlik bilinci ile merak duygusunu iç içe almak gerektiğini düşünüyorum. Önce kendimizi merak ede-

rek başlayalım ki, kendimize ait tanımlamaları doğru yapalım. Bu da doğru sorular sorarak gerçekleşe-

cektir. “Da Vinci’ye defterler doldurtan kıpır kıpır arzu: Kuşlar nasıl uçabiliyor? Kalp nasıl çarpıyor? 

Merak olmadan yaratıcılığı ya da mucitliği hayal etmek bile zor.” (Smith,2020:180) Sanat eğitiminin 

temelini oluşturan en önemli olgu olmalıdır merak. Sanat eğitimi veren kişiler anlattıkları veya göster-

dikleri her şeyde bireyde merak uyandırarak benlik bilincinin oluşmasının temelini sağlamalıdırlar. Me-

rak duygusunun beslediği diğer kısım ise hayal gücüdür. Sanat eğitimi veren bütün kurumlardaki öğre-

tim elemanlarının kendi bildikleri doğrulardan sıyrılıp, sanatsal yaratıcılığı olan bireyin keşfetme özel-

liğini nasıl geliştirebilir bunun üzerine düşünmelidir. Bireyin kendine has özelliklerine dokunmadan 

onun merak duygusunu keşfetmeye çevirmeye yardımcı olmalıdır. Bu duruma en büyük örnek Leonardo 

da Vinci’dir. “Kayıt tutmak, kuşaklar boyu noterler yetiştirmiş bir soydan gelen Leonardo da Vinci’nin 

genlerine işlemişti. Gözlemlerini ve aklına gelen fikirleri not etmek, listeler hazırlamak, karalama ve 

çizimler yapmak onun için doğal bir alışkanlıktı. Leonardo bir figürü resmetmek istediğinde, öncelikle 

bu figürün hangi sosyal konumu ve hangi duyguyu temsil edeceği sorusunu ele alırdı; soylu mu avam 
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mı, neşeli mi ciddi mi, sıkıntılı mı huzurlu mu, yaşlı mı genç mi, öfkeli mi sakin mi iyi mi yoksa kötü 

biri mi Karar verdiğinde, bu tür insanların toplandığını bildiği yerlere gider ve yüzlerini, tavırlarını, 

giysilerini ve jestlerini incelerdi ve amacına uygun olanı bulduğunda, her zaman kemerinde taşıdığı 

küçük deftere not ederdi.?”(Isaacson,2019:105-106) Sanat eğitimi verenlerin çok iyi bir gözlem gücüne, 

algıya sahip olmalılar ki kişilerin yaratıcılıklarını öldürmeden onları heykeltıraş gibi doğru bir şekilde 

fazlalıklarını alarak kendilerine has kalmalarını sağlamaları gerekir. 

Hayal gücünü geliştirmek için sadece tek bir alan üzerinde çalışmak doğru değildir. Tek bir alan üze-

rinde çalışmak bizi bir konu da uzmanlaştırabilir ama yaratıcılığımız açısından gelişimimize katkısı ol-

maz. Sanat eğitimi veren ya da alan kişiler; resim, müzik, tiyatro, sinema, karikatür, çini, minyatür, hat, 

şiir, edebiyat, felsefe, sosyoloji, antropoloji, fotoğraf, sanat tarihi, arkeoloji, heykel, seramik, mimari 

kısacası bütün sanat dalları ile ilgilenmelidirler. Bu disiplinlerin hepsiyle ilgilenen kişinin olaylara, nes-

nelere daha geniş açıdan bakacağından hayal gücünün gelişmesi kadar doğal bir durum olamaz. Can 

Yücel’in bir şiirinde dediği gibi; “Düşünde bile göremez işler. Düşlerin gördüğü işleri.” (Ter-

baş,2016:26) Hayal gücü, düş insanın kendine kattıkları her şey ile gelişir ve yaratıcı bireyde esere dö-

nüşür. Bu yüzden sanat ve tasarımla ilgilenen herkes hayatın kendisi ile de ilgilenmiş olur. Bu süreç 

bireyi kendi sembolik dilini oluşturmasına, bu dili ifade ederken de metaforik bir anlatım kullanmasına 

neden olacaktır. Bu metaforik anlatım kişinin eserini yaratırken kendi alegorik yaklaşımını sunmasını 

sağlayacaktır. Bu alegorik yaklaşımlara resim sanatında Abidin Dino’yu verebiliriz. “Abidin Dino için 

resim, zihnin dışarıyla bağlantısını keserek ürettiği bir içe bakışa sığmaz; iç’in dışarıyla aralıksız sente-

zinden doğar. Dışarının zamanı, coğrafyası, sosyolojik durumu ressamın yaşamını etkilediği gibi res-

mini de değiştirir. Bu resim, arı bir soyutlamaya dayanan entelektüel bir faaliyet değil, ressamın içerisine 

bırakıldığı varoluşun, kendi varlığıyla sürtüşme izleridir.” (Alpay,2020:100) Dino’nun resimlerindeki 

alegorinin altında yatan nedenlere baktığımızda; “Dino yalnızca kağıtların ya da tuvallerin üzerindeki 

çizgilerle, lekelerle, boyalarla oluşturulmuş bir düş dünyasının soyutlaması değildir. Abidin Dino, kanlı 

canlı, etten kemikten bir insandır. Yaşamın içerisine bırakılmış ve hayatın pek çok farklı alanında sınan-

mış, kendisini gerçekleştirmek için sürekli mücadele etmiş, bazen kazanmış, bazen yenilmiş bir figür-

dür. Onun soyutlamaları, her daim kendi yaşamının çalkantılarıyla ilgilidir.” (Alpay,2020:101) 

Bir başka örneği edebiyat üzerinden Dostoyevski ile verelim; “Karakterlerin yüzlerini, boylarını, kilo-

larını bilmeyiz, kendileri hakkında ne hissettiklerini biliriz yalnızca. Yürüyen birer düşünce, birer ruhtur 

Dostoyevski karakterleri ve her birisi düşüncesini sonsuza kadar götürmek ister.” (Alpay,2020:180) 

Alegorik yaklaşım bu yüzden çok önemlidir. Yaratıcı bireyin kendini oluşturmasında, daha doğrusu 

kendisini var etmesinde bu parametreler sanat eğitiminin içerisinde önemli bir yer teşkil etmelidir. 

AMAÇ 

Yaratıcı bir bireyin yetişebilmesi için sanat eğitimi veren kurumların, bireyin kendi içindeki yaratıcılığı 

yok etmeden, onun içindeki kendine has üslubunu nasıl ortaya çıkaracağına yardımcı olması için gere-

ken parametreleri anlatması, uygulamasında yol gösterici olması amaçlanmıştır. 

KAPSAM 

Yaratıcı bireyi soyut düşünmeye sevk edebilmek için; benlik bilincinin oluşmasını sağlamak, bu bilincin 

önce doğduğu ortamda şekil almaya başlaması daha sonra eğitim alacağı kurumlarda biçimlenmesini 
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sağlamak gerekmektedir. Benlik bilinci her bireyde farklı bir bakış açısı oluşturmasından ötürü merak 

duygusunun da gelişimi değişik bir yön izleyecektir. Bu durum soru sormaya, soru sormak hayal gücüne 

gelişimine yönlendirecektir. Hayal gücümüz hepimizin kendine ait sembolik dilinin oluşmasına sebebi-

yet verecektir. Bu sembolik dili ifade ederken herkesin anlaması adına kullandığımız metaforik dil biz-

leri eser yaratırken kendi alegorik yaklaşımımıza götürecektir. 

YÖNTEM 

Sanat ve Tasarım eğitimi veren kurumların öğretim elemanlarının çok iyi bir gözlemci olması gerek-

mektedir. İletişim halinde olduğu birbirinden farklı yaratıcı beyinlerle nasıl bir tasarım dili kurması ge-

rektiğini çözmelidir. Bu dili çözdükten sonra yaratıcı bireyin özelliklerini biçimlendirmeye başlamalıdır. 

Soru sorarak ve soru sormasını sağlayarak kendi iç dünyasının keşfine çıkararak, var olan yaratıcılığını 

önce kendisinin görmesini sonra da kendi sembolik dilini hangi teknik ve malzeme ile uygulamak isti-

yorsa onu serbest bırakarak yaratacağı eserinde alegorisini yansıtmasına izin vermesi gerekmektedir. 

SONUÇ 

Yaratıcılığın tanımlanması, yaratıcı sürecin aktarılması her bireyde farklı olacağı için, sanat eğitimi ve-

ren kişilerin farklı üsluptaki bireylerin yaratıcı yönlerini yansıtmalarına gereken olanakları vermelidir-

ler. Özellikle sanat ve tasarım eğitimi veren kurumlarda eğitim veren kişilerin heykeltıraş anlayışıyla 

yaratıcı kişilerle ilgilenmesi gerekmektedir. Yaratıcı bireyleri işlerken onlardaki fazlalıkları alıp ortaya 

sadece yaratıcı üsluplarını göstermek olmalıdır. Sanat eğitimi veren kişiler kendi doğrularını ve yanlış-

lıklarını, sanat anlayışlarını aktarmamalılar, bir tek onların yaratıcılığını öne çıkaracak şekilde bireyleri 

serbest bırakmaları gerektiğini bilmelilerdir. Onlardaki güzellikleri çıkararak, insanlar tarafından görül-

mesi gereken yaratıcılığı paylaşmalarına yardımcı olmalılardır. 
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MÜŞTERİ DAVRANIŞLARI BAĞLAMINDA SANAL MODA MAĞAZASI DENEYİMİ 

Zeynep ALTINOK 

Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü- İç Mimarlık ve Çevre Tsarımı Yüksek Lisans 

Programı , Ankara / Türkiye 

Öz: Sanal platformlar üzerinden alışveriş, günümüzdeki dijitalleşme ve teknolojinin gelişmesiyle ma-

ğazadaki alışveriş deneyiminin yerini büyük ölçüde almış durumdadır. Bu nedenden dolayı, mağaza 

deneyiminin mekansal ve tasarım yönünden bir çok özelliğini barındıran sanal mağazalar, diğer sanal 

platformlara göre müşteri davranışları üzerinde daha fazla etkili olmakla beraber müşterileri bu sanal 

mağaza ortamına da çekmektedir. Markalar, alışveriş deneyiminin sanal mağaza ortamına doğru çekilen 

değişime ayak uydurmakta ve artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojileri yardımıyla 

müşterilerini sanal mağazaları ile buluşturmaktadır.  Bu çalışmada moda mağazalarının sanal gerçeklik 

yoluyla oluşturacakları mağaza iç mekân tasarımlarının müşteri davranışları üzerindeki etkisi ele alına-

caktır. Araştırmanın amacı, teknolojik gelişmelerin moda mağazacılığı alanında sanal bir deneyim ya-

rattığı günümüzde, mağaza tasarımlarının müşteri davranışları bağlamında geliştirilebilecek yönlerini 

belirtmektir.  Sanal mağazacılık deneyimi moda mağazalarının müşterileri yönünden incelenerek ele 

alınacak ve moda mağazalarının mekânsal tasarımlarının müşteri davranışları üzerinde nasıl bir etki ya-

rattığı literatür taramaları ile açıklanacaktır. Çalışma kapsamında literatür taraması ve örnek analiz 

yöntemleri kullanılmaktadır. Bu bağlamda Dior Beauty moda mağazasının iç mekân tasarımı, 2020’de 

açılmış olan sanal moda mağazası müşteri davranışları açısından incelenmektedir. Araştırma sonucunda 

temel mağaza tasarım prensipleri doğrultusunda tasarlanmış ilgi çekici bir sanal moda mağazasının müş-

teri algısı ve müşteri satın alma kararlarını olumlu etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Ticari Mekân Tasarımı, Mağaza Tasarımı, Sanal Gerçeklik, Sanal Mağazacılık, 

Artırılmış Gerçeklik, Müşteri Davranışları  

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Alışveriş insan hayatının yıllardan beri vazgeçilmez bir parçasıdır. Günlük yaşam rutinimizde yadsına-

mayacak büyüklükte bir yer tutmaktadır. Geçmişten günümüze dünyanın ve yaşam biçimlerinin değiş-

mesiyle alışveriş şekilleri de zaman içinde değişimler yaşamıştır. Geçmişte daha geleneksel olarak ad-

landırılabilecek şekilde pazar veya sokak üzerindeki mağazalarda gerçekleşen alışveriş olgusu günü-

müzde ise yerini önce alışveriş merkezlerinde bulunan mağazalardan yapılan ticaret şekline dönüşmüş 

daha sonra ise bilişim teknolojilerinin daha da gelişmesi ile sanal platformlar üzerinden yapılan alışveriş 

şekline evirilmiştir. Alışverişçi bireylerin birçoğu hala mağazadan alışveriş yapıp, alacağı ürünün doku, 

yapı, kalite gibi niteliklerini temas ederek test edip algılayarak ürünü almaya karar verirken bir kısım 

ise bu işi sanal platformlar üzerinden görselleri inceleyerek, ürün içeriği ve yorumları okuyarak bilgisa-

yar başından, bir alışveriş merkezinde zaman harcamadan almayı tercih etmektedir. Günümüzde 

alışveriş kavramı potansiyel alıcılar için bu biçimde tanımlanırken geleceğin alışveriş mekanları ise sa-

nal mağazalar olarak öngörülebilmektedir. Bir mağazanın içinde 360 derece gezinebildiğiniz, ürünleri 

görüp artırılmış gerçekçi görseller doğrultusunda ürünleri algılamak bireyler için mümkün hale getiril-

mektedir.  
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BULGULAR 

Fiziksel moda mağazaları; fiziksel olarak var olan yapıların içinde konumlandırılmış, müşterisine bu 

konumda hizmet verebilen mağazalardır. Ekonomist ve pazarlama uzmanı olan Profesör Philip Kotler’e 

göre atmosferik yani sözlük anlamıyla “müşterileri çeken ve onların alışveriş ihtiyaçlarını karşılayan 

fiziki özellikler ve güzellikler”, mağaza tasarımlarının temelini oluşturmakta olup, bilinçli olarak tasar-

lanan müşteride ve alışverişçi üzerinde alım üzerine bir algı yaratmak üzere tasarlanan mekanlardır 

(Kotler’den akt. Haug ve Münster, 2015).  

Mağazaların iç mekân ve vitrin tasarımları genelde ticari mekân tasarımcıları tarafından yapılmaktadır. 

İç mimarlık ve iç tasarım alanın bir alt kolu olan bu alan; perakende sektörü, görsel mağazacılık gibi 

kollarla iş birliği içinde götürüldüğü için iç mimarlıktan bu noktada ayrılmaktadır. Moda mağazaları 

belli başlı bazı alanlardan oluşmaktadır. Moda mağazaları ya alışveriş merkezleri içerisinde kapalı me-

kanlarda bulunmaktadırlar ya da cadde ve sokak üzerinde yer alabilmektedirler. Her iki durumda da 

moda mağazalarının cepheleri tasarımcı ya da mağaza sahipleri dışındaki üçüncü taraflar tarafından 

kontrol edilmektedir. Bu üçüncü taraflar mal sahipleri, mağazanın bulunduğu konumdaki belediye yet-

kilileri ya da AVM yönetimleri olabilmektedir. Bu yönetim birimleri mağazaların dış cepheleri hakkında 

mağazadan daha fazla söz hakkına sahiptirler. Mağazanın logosunun geleceği konum, vitrinin kaplaya-

cağı alan mağazanın tasarımcılarının tasarım yetkisi dışında önceden belirlenerek mağazalara bildiril-

mektedir. Bu da dolayısıyla mağaza dış cephelerinde sınırlı bir tasarım alanı bulunmasına ve bu dış 

cephe tasarımının bu yönetim birimleri tarafından denetlenmesi durumuna sebebiyet vermektedir. Ma-

ğazaların iç ve dış mekân tasarımları birbirinden ayrı tasarlanıyor gibi gözükmekteyse de birbirleriyle 

fiziksel bağlantı içinde de bulunduklarından bir uyum içinde tasarlanmaları gerekmektedir (Haug vd., 

2015). 

Mağazaların dış cephesinden sonra vitrin alanları gelmektedir. Vitrin alanları aslında bir mağazanın ku-

rumsal imajının sergilediğin ürünlerle birlikte satışa ve hizmete sunulduğu ilk mekanlardır. Vitrin alan-

ları çoğu zaman markanın satış prensipleri doğrultusunda markanın o sezon en trend ve moda olan ürün-

lerinin sergilenme alanları olarak çalışmaktadır. Vitrin alanlarında mağaza tasarımcılarının üstlerine dü-

şen görev mümkün olabildiğince sürdürülebilir tasarımlar yapmaktır çünkü bu mekanlar metrekareleri 

açısından büyük ölçülere sahip olmadıklarından ve sezon moda ve trendlerine göre mankenler, resimli 

imaj ve görsellerin değişmeleri gerektiğinden vitrin alanlarının bariz ve bağıran bir tasarıma sahip ol-

maması gerekmektedir. Vitrin alanlarıyla bir bütün olarak işleyen giriş alanları bulunmaktadır. Girişler 

açık ya da kapalı olarak tasarlanabilmektedir. Kapıları olmayan büyük girişlerle hizmet veren mağazalar 

bulunurken aynı zamanda çift kanatlı büyük kapılarla giriş çıkışı kontrol eden mağaza giriş tasarımları 

da bulunmaktadır. Giriş tasarımları da mağazanın marka kimliği doğrultusunda şekillenmektedir. 

Mağazalardaki satış temellerinin atılması yüz yıl kadar öncesine dayanmaktadır. Bu yüz yıl önceki dö-

nemde müşterilerin zamanla gelişen yüksek beklenti ve satın alma ihtiyaçlarının artmasıyla, alışveriş 

deneyimi küçük mağazalardan, marka stratejisi temelli büyük perakende satış mağazalarında yaşanmaya 

başlamıştır. Başlarda mağazalar, tüketim isteğinin artmasıyla baş etmekte güçlük çekmiş, yeterli stok 

sağlayamamış, müşterilerle ilgilenebilecek yeterli sayıda personel çalıştıramamış ve bunlar da mağaza-

ların çok düşük karlar elde etmesine sebebiyet vermiştir. Daha sonra bu talepleri karşılamanın yolunu 

servis hizmetlerini ve müşteri/ alışverişçi ihtiyaç ve taleplerini karşılamak olduğunu fark eden ve bu 
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doğrultuda strateji izleyen mağazalar başarıya ulaşmaya başlamışlardır (Wright, Haug ve Huckabee, 

2019;170).  

Marka kimlikleri markaların müşterileri tarafından benimsenmeleri açısından önemli rol oynamaktadır. 

Marka kimlikleri marka uzmanları tarafından oluşturulan, markanın tanınmasını ve anlaşılmasını sağla-

yan, marka imajının da temelini oluşturan etmenlerdir (Topçu, 2019). Oluşturulan bu kimlikler markanın 

müşteriyi verdiği hizmeti ve satışa sunduğu ürünü temsil etmektedir. Marka kimliği ve imajının birbir-

leriyle tutarlı ve birbirlerini destekler nitelikte olmalıdır. 

Görsel bir iletişim sağlamasından ötürü marka imajının ve kimliğinin müşteri ile buluşturulduğu görsel 

ilk etken mekân yani mağaza içi atmosferdir. Mağazaların kendi imaj ve kimlik anlayışları doğrultu-

sunda müşterisiyle kurduğu iletişim o markanın ürün ve hizmet satabilmesini sağlamaktadır. Alışveriş-

çiler iki şekilde ürün ve hizmet alımı yapabilmektedirler, birincisi önceden alım yapmaya karar verdik-

leri ürünün alışverişi iken ikinci ve çoğunlukla gözlemlenen alışveriş davranışı ise plansız yapılan dav-

ranış biçimidir. Bilinçaltının etkisi ile müşteri mağaza içinde karar vererek ürünleri satın alır. Bu nedenle 

yapılan bir araştırma sonucuna göre, mağaza atmosferi ve mağaza içi düzenlemeler satın alma davranı-

şını önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Vitrin de satılan ürünlerin sergilendiği camekan alanlar olarak 

imaj algısını güçlendirmektedir. Görsel olarak müşteriyi etkileyecek şekilde tasarlanan mağaza iç me-

kanları, müşteriyi alışveriş yapmaya sevk etmektedir (Soars, 2003).  

Günümüz mağazaları, geleneksel ürün bazlı bir servis hizmetinden çıkmış; müşteri bazlı bir servis hiz-

metine evirilmiştir (Xue ve Parker, 2020). Müşteriler için bir ürün almaktansa mağaza tarafından gör-

dükleri hizmet daha ön plana yerleşmiştir. Hem teknolojinin gelişmesi hem de müşteri alışveriş davra-

nışlarının değişiklik göstermesi, mağazacıları etkili bir sanal gerçek mağaza oluşturmaya yöneltmekte-

dir. Sanal moda mağazasından alışveriş deneyimini sunan markalar farklı yöntemler kullanmaktadırlar. 

Bu farklı tercihleri şekillendiren etmenler marka imajı ve kimliği, satış prensipleri aynı zamanda maddi 

imkanlar olarak belirtilebilmektedir. Son yıllarda Artırılmış Gerçeklik (AG) yani Augmented Reality 

(AR) kavramı bu farklı sanal moda mağazacılığı deneyimi hizmetini sunan deneyim şekillerinden biri-

dir. Bu gerçeklik teknolojisi iki kavram olarak ele alınmaktadır: Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik. 

Sanal gerçeklik, bilgisayar kaynaklı, kullanıcının bu ortama girdiğinde dünya ile ilişkisinin tamamen 

yok olduğu bir ortam olarak ifade edilebilir. Buna karşın artırılmış gerçeklik; gerçek dünya ile bağlan-

tısını devam ettiren, veri ve görüntülerin gerçek dünya görüntülerine eklene bildiği, gerçek ve sanal 

nesnelerin aynı ortamda birlikte algılanmasını sağlayan bir ortam olarak ifade edilebilmektedir (Bal, ve 

İçten, 2017).  

Bu araştırma makalesinde artırılmış gerçeklik başlığının bir alt başlığı olan video temelli gerçeklik ile 

hizmet veren bir moda mağazası olan Dior Beauty mağazası sanal moda mağazası örneği olarak veril-

mektedir. Dior Beauty mağazası Covid-19 virüsünün 2020 senesinde bütün dünyayı izole olmaya yön-

lendirmesiyle şubat ayının ortasında müşterilerine hizmet vermeye başlamıştır. Champs-Elysées, Pa-

ris’te 52. Bulvar 8. Bölgede bulunan Dior Beauty mağazasının sanal moda deneyimini sağlayan artırıl-

mış gerçeklik, üç boyutlu modelleme ve video oluşturan animasyon temelli bir teknoloji ile hizmet ver-

mesi mümkün kılınmıştır (Duval, 2020). ‘Maison Christian Dior’ şirketi tarafından yaratılan bu sanal 
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moda mağazasının içinde satışa sunulan ürünler mumlar, vücut ürünleri, parfümler ve şallardan oluş-

maktadır. Mağazayı deneyimlemek ve alışveriş yapmak bir tık ile mağaza içerisinde alışverişçiyi yön-

lendirmek için yaratılmış oklarla mümkün olacak şekilde tasarlanmıştır (Weil, 2020). 

 

Görsel 1. Dior Beauty sanal mağazası giriş. [Ekran görüntüsü alan Zeynep Altınok] 2020 

Görsel 1’de görüldüğü üzere, sanal mağazanın girişi tıpkı fiziksel olarak Champs-Elysées’ de bulunan 

mağazanı girişi gibi tasarlanmış olup müşteriye gerçeğe en yakın giriş görseli ile davetkar bir yaklaşım 

sunmaktadır. Mağazanın yüksek kapılı girişi ve sadece markanın logosunun ve baş tasarımcısının adının 

bulunması markanın kimliği ile ilgili ipucu vermektedir. 

  

Görsel 2 ve 3. Dior Beauty sanal mağazası iç mekân. [Ekran görüntüsü alan Zeynep Altınok] 2020 

Görsel 2’de görüldüğü üzere, mekân aydınlık bir atmosfere sahiptir. Yapay ve doğal ışıkla aydınlatma 

sağlanmıştır. Fiziksel olarak var olan bir mağazanın sanal olarak oluşturulması ile elde edilen mağazanın 

tavan ve aydınlatma plan ve tasarımı bile gerçeğe en yakın olacak şekilde sunulmaktadır. Mağazada 

ürün teşhiri cam raflarda ve orta noktaya yerleştirilmiş mermer görünümlü ada üzerine ürün yerleştirerek 

gerçekleştirilmiştir. Teşhir edilen ve satışa sunulan ürünlerin detaylı görselleri mevcut olmakla birlikte, 

bu ürünlerin fularlar dışındakilerin kozmetik ürünü olmaları bu ürünlerin teşhirinin sadece görsellerle 

sunumunu eksik kılmaktadır. Bundan ötürü Görsel 3’te göründüğü üzere, ürünler üzerinde bulunan “Oy-

nat” tuşları ürünler hakkında bilgi verici nitelikteki videolarla ürün açıklamalarını güçlendirmektedir.  

Ancak yine de bir kokuyu herhangi bir artırılmış gerçeklikle müşteriye koklatmak henüz mümkün ol-

madığından, sanal moda mağazacılığı deneyiminin bu noktadaki eksikliği görünür bir haldedir. Kasa 

alanı fiziksel mağazalarda alım ve satış işleminin gerçekleştirildiği mekân olarak tasarlanıp işlevlendi-

rilirken, Dior Beauty sanal moda mağazasında işlevsellikten öte daha çok görsel olarak fiziksel bir ma-

ğazayı taklit etmesi amaçlı olarak konumlandırılmış bir kasa alanı bulunmaktadır. Bir ürün alımı yapıl-

mak istendiğinde, alışverişçi yeni bir internet sekmesine yönlendirilmekte ve ürün alımını buradan ger-

çekleştirebilmektedir. 
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Müşteri ya da tüketici tanım itibariyle, alma işleminin öznesi olan son tüketim ürünü ile ilişkisi olan 

birey anlamına gelmektedir (Schlink ve Brady. 1928). Mağazalar bu kullanıcı ya da müşterilere hem 

ürün hem de servis satmaktalardır. Satılan servis markanın kurumsal kimliği ve imajıyla doğrudan iliş-

kilidir. Marka müşterileri ile kurmak istediği ilişki doğrultusunda, satışını yaptığı servisi belirlemekte-

dir. İlişkinin pazarlanması ifadesinin kullanıldığı bu müşteri mağaza ilişkisinin temeli müşterinin o be-

lirli markaya olan güveni ve sadakati oluşturmaktadır. Mağazalar, büyük bölümlü mağazalar haline ge-

lemeye başladıkları dönemden bu yana bir markanın ayakta kalabilmesinin tek yolunun müşteri ilişki-

lerinin sağlamlığı olduğu çözmüş ve stratejilerini bu yönde daha da sağlamlaştırmak adına devam ettir-

mektedirler. Teknolojinin geliştirilmesiyle fiziksel mağazalardan alışveriş yapma deneyiminden çok sa-

nal platformlar ve mağazalardan alışveriş yapmaya doğru radikal bir kayma yaşandığı söylenebilmek-

tedir (Harba, 2019). Dijitalin getirdiği mesafesizlik ve her şeye bir tık ile ulaşım kolaylığı bütün pera-

kende sektöründe de olduğu gibi moda mağazalarının da sanal gerçek mağazalar üzerinden hizmet ver-

meye yöneltmektedir. Moda mağazaları yedi- yirmi dört hizmet verebildiği bu sanal mağazalar saye-

sinde artık gerçek dört duvardan oluşan mağazalara tıkılıp kalmış durumda değildir, çünkü bu rekabetçi 

tüketim düzeninde hız kesmeden sürün ve hizmet satışına devam edebilmektedir (Morotti, vd., 2020). 

Günümüz sanal moda mağazacılığında müşteri artırılmış gerçeklikle deneyimlediği alışverişi, interaktif 

bir deneyim vaat etmesinden ötürü olumlu ve eğlenceli olarak nitelendirmektedir (Bonetti, Warnaby ve 

Quinn, 2018). Ballantine ‘in (2005) yaptığı araştırma sonucu bulduğu üzere interaktif bir şekilde artırıl-

mış gerçeklik üzerinden sağlanan moda mağazası deneyiminde yeterli ürün ve hizmet bilgisi müşteriye 

sağlandığı ve bu kolay ve pratik bir şekilde çözümlendiği takdirde müşteri bu deneyimden memnun 

kalmaktadır (Ballentine’den akt. Bonetti, vd. 2018). Müşteri memnuniyeti olduğu takdirde bu durum, 

markanın müşterinin sadakatini kazandığı anlamına gelmektedir (Thakur, 2018). Bir diğer sanal moda 

mağazalarından alışveriş deneyimi yaşamaya yönlendiren etken ise fiziksel mağazalarda ürün bulmak 

konusunda yaşanan zorluktur. Mağazaların mekânsal büyüklüğü ya da ürünlerin sergileniş organizasyo-

nunun karışıklığı müşterinin kafasını karıştırmakta ve alım işleminden vazgeçmesine neden olabilmek-

tedir. Global Online Consumer Report KPMG International’ın araştırmasına göre araştırmaya katılan 

katılımcıların yüzde yirmilik kesimi sanal mağazadan alışverişin bu bağlamda daha kolaylık sağladığını 

belirtmişlerdir. (Chaffey, 2017). Sanal moda mağazalarında deneyimlenemeyen bir etken olan ve çoğu 

alışverişçiyi fiziksel mağazalarda temas ederek geleneksel alışveriş davranışını gerçekleştirmeye iten 

şey ürünü alırken dokunarak algılama isteğidir. Yukarıda bahsi geçen aynı araştırma dahilinde araştırma 

katılımcılarının yüzde elli altısı ürünü dokunarak, malzemesini ve kalitesinin temas ederek algılamak 

istediklerinden fiziksel mağazalar üzerinden alışveriş yapmayı tercih ettiklerini belirtmiştir (Chaffey, 

2017).  

AMAÇ 

Araştırmanın yapılma amacı pandeminin ve teknolojik gelişmelerin moda mağazacılığı alanında sanal 

bir deneyim yarattığı günümüzde müşteri davranışları bağlamında geliştirilebilecek yönlerini belirtmek-

tir.  

KAPSAM 

Bu konu kapsamında, sanal moda mağazacılığı alanında yerini yeni alan ve daha önce üzerine herhangi 

bir inceleme yapılmamış olan, artırılmış gerçeklik teknolojisi ile geliştirilen Dior Beauty sanal moda 
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mağazası üzerinden konu ele alınmaktadır. İçinde bulunduğumuz zaman itibari ile, sanal moda mağaza-

cılığının, fiziksel olarak var olan moda mağazalarının yanında yerini almakta olduğu ve ilerleyen zaman 

içinde bu deneyimin geliştirilerek yaygınlık kazanacağı belirtilebilmektedir. Bu çalışma konusu gele-

cekte sanal moda mağazalarının fiziksel moda mağazalarının yerini alması öngörülebildiğinden ve bu 

mağazaların satış yaparak sektörde yerlerini alabilmeleri müşteri ile ilişkisine bağlı olduğundan, önem 

taşımaktadır. Müşteri ile sanal moda mağazalarının ilişkisi öncelikle görsel olarak mekân içerisinde ger-

çekleştiğinden ötürü sanal moda mağazalarının müşteri davranışlarına dayandırılarak tasarlanması dik-

kate alınmalıdır.  

YÖNTEM 

Bu makalenin yöntemi sanal moda mağazaları ve bu mağazaların müşterilerinin davranışlarını analiz 

etmektir. Bu analiz doğrultusunda makalede sanal bir moda mağazası örneği olan Paris’te bulunan Dior 

Beauty mağazasının, artırılmış gerçeklik üzerinden alışverişçisine hizmet veren sanal moda mağazası 

incelenmektedir. Makalede sanal moda mağazalarının iç mekân tasarımlarının müşteri açısından algıla-

nılışı ve müşteri davranışlarını yönlendirişi ele alınmaktadır. Nitel bir araştırma yöntemi ile ilerlemekte 

olan bu araştırma makalesinin temel metodu doküman incelemesine dayalı olmaktadır. Artırılmış ger-

çeklik, marka kimliği ve imajı, mağaza tasarım prensipleri, müşteri davranışları konu başlıkları literatür 

taraması sonucunda elde edilen verilerin analizi sonucu çıkarım yapılmak üzere değerlendirilmektedir. 

İnceleme yöntemi ile de Dior Beauty sanal moda mağazası, literatür araştırması üzerine elde edilen ve-

rilerle bağdaşlaştırılarak sanal moda mağazasında alışveriş deneyimi doğrultusunda irdelenmektedir. 

SONUÇ 

Bu araştırma makalesinde, artırılmış gerçeklik teknolojisi ile yaratılan ve tasarlanan sanal moda mağa-

zalarının müşteri perspektifi ve müşterilerin bu bağlamda davranışlarının şekillenişi ele alınmaktadır. 

Literatür araştırmasının, Dior Beauty mağazası üzerinden irdelenmesi üzerine makale sonucunda müş-

terilerin alışveriş davranışlarının fiziksel mağazada gerçekleşen alışveriş davranışından farklı geliştiği 

görülmektedir. Araştırma geleceğin öngörülebilen alışveriş deneyiminin içerisinde bulunduracak olan 

sanal moda mağazalarının müşteri davranışları ve tercihlerine göre tasarlanmasının ve bu tasarımların 

marka imaj ve kimliği ile harmanlanmasının müşterilerin mağazaya sadakat göstermesini ve satışların 

bu doğrultuda artmasını sağlayacaktır.  

Dokunma ve koklama duyularının sanal moda mağazalarında mevcut teknolojinin el vermemesinden 

ötürü yer almıyor olması müşteriler açısından olumsuz olarak değerlendirilen bir alışveriş deneyimi ola-

rak belirtilebilecek etkendir. Dior Beauty mağazasında da örneğine rastlandığı üzere kozmetik ürünleri-

nin algılanması koku duyusunu da gerektirdiğinden artırılmış gerçeklik bu bağlamda da alışveriş dene-

yiminin fiziksel mağazadaki deneyimini sağlayamamaktadır. Teknoloji Dior Beauty mağazasında ol-

duğu üzere açıklayıcı video ve görseller ve bilgi kutucukları ile satışa sunulan ürün hakkında müşteriyi 

bilgilendirmeye yeterli olmaktadır. Bu durum müşteriyi fiziksel mağazadan alışveriş yapmaya yönlen-

diren en birincil etmendir. Global Online Consumer Report KPMG International’ın (2017) araştırması 

dokunma ve koklama gibi duyuların alışverişçinin fiziksel moda mağazasını sanal moda mağazasından 

yapılan alışveriş deneyimine tercih eden bireyleri anket yöntemi ile oranları ile belirtmekte ve bu duyu-

ların alışveriş kararı üzerindeki etkisini vurgulamaktadır.  
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Malzeme seçimi ve kullanımı sanal moda mağazalarında önem taşımaktadır. Sanal moda mağazalarında 

müşterinin davranışını şekillendiren bir olgu olan gerçeklik mağazaların olabildiğince fiziksel olarak 

var olan mağazalara yakın tasarım prensibine uygun olarak tasarlanması ile sağlanabilmektedir. Dior 

Beauty örneğindeki gibi artırılmış gerçeklikle modelleme ve video animasyonu biçiminde tasarlanan 

sanal moda mağazaları müşteriyi yaratılan mekânın sanal olması algısını yıkmaktadır. Zemindeki par-

kenin dokusundan, duvarda kullanılan boya malzemesinin dokusuna kadar oldukça detaylı bir şekilde 

müşterinin görmesi sağlanan detaylar müşterinin gerçeklik algısı üzerinde etkili olmaktadır.  

Sanal moda mağazalarında müşteriler aradıkları ürünleri de mağaza içinde yön bulma eylemini de fizik-

sel mağazalara göre daha kolay gerçekleştirmektedir. Bunun nedeni Dior Beauty mağazasında da örne-

ğine rastlandığı üzere, ok butonları ile mağaza içi yönlendirmenin mağaza tasarımcıları tarafından müş-

teriye sağlanmış olmasıdır. Bu da ürüne ulaşmayı kolaylaştırdığından satış işlemi daha kolay gerçekleş-

mektedir.   

Sanal moda mağazalarında aydınlatma kontrollü bir durumdadır. Bu mağazalar kullanıma açık oldukları 

yedi- yirmi dört zaman dilimi süresince müşterisine aynı ideal aydınlatma koşulları altında ürün görsel-

lerini sunmaktadır.  

Sanal moda mağazası örneğinde incelenen Dior Beauty mağazasında, mekân içerisinde işlevinin dışında 

sadece görsel olarak bulunan bir kasa alanı bulunmaktadır. Bu kasadan ürün alımı yapılamamaktadır. 

Fiziksel mağazadaki kasa alanını tasarımsal olarak taklit etmesine karşın sanal moda mağazası üzerin-

den satın alma işlemi yapılmak istendiği zaman, sanal moda mağazası müşterisini bir e-ticaret satış say-

fasına yönlendirmektedir. Sanal mağaza bu bağlamda fiziksel moda mağazasındaki gerçekliği taklit ede-

rek müşterisinin alışveriş deneyiminin gerçeğe yakın olmasını sağlamaya çalışmaktadır. 

Zaman kavramı sanal ve fiziksel moda mağazalarında müşteri açısından büyük farklılıklara yol açan ve 

satışı bu bağlamda etkileyen önemli faktörlerden birisidir. Müşteri sanal moda mağazanın yedi yirmi 

dört hizmet veren bir mağaza olarak çalışmasını olumlu değerlendirmektedir çünkü alışveriş deneyimi 

buralarda asla bitmemektedir. Aynı zamanda bu sanal mekanlarda zaman kaybı da olmamaktadır. Ön-

celikle aranılan ürünün bulunması fiziksel mağazada ürün bulmaya kıyasla daha kolaydır, artırılmış ger-

çeklik tasarımcıları tarafından yönlendirilen müşteri kolaylıkla aradığını bulabilmektedir. Zamandan ta-

sarruf edilmesi sanal moda mağazalarında aynı zamanda, kasa kuyruğu bekleme ya da deneme kabini 

alanlarında sıra bekleme sıkıntısı olmadığından da gerçekleşmektedir. Bu müşteri açısından olumlu de-

ğerlendirilen bir olgudur. Çünkü günümüz post-modern bireyi hayat koşullarının koşuşturması sırasında 

zamandan tasarruf etme isteğindedir. Sanal moda mağazalarının müşterisine kazandırdığı zaman müş-

terisine marka sadakati oluşmasına destek olmaktadır. Marka sadakatinin oluşmasına katkıda bulunan 

bir diğer olgu ise satış sonrası hizmetlerdir. Ürün satışı yapılmasının ardından sanal moda mağazalarında 

ürün iade işlemi fiziksel moda mağazalarında gerçekleşmesinden daha kolay bir hizmet deneyimi sağ-

lamaktadır. 

Sanal moda mağazalarında tıpkı fiziksel moda mağazalarında olduğu üzere; marka imajı ve kimliği, 

mağaza atmosferini oluşturan tasarım elemanları aracılığıyla alışverişçi ile buluşturulması önem taşı-

maktadır. Markanın imajının yansıtılması durumu, alışverişçinin davranışlarını şekillendiriyor olmasın-
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dan ötürü sanal moda mağazalarında da önem teşkil etmektedir. Bu nedenle malzeme ve dokuların fi-

ziksel bir mağazadaki kadar gerçekçi şekilde alışverişçiye hissettirilmesi, aydınlatmanın sanal dahi olsa 

ürünlerin gerçek renk ve dokularını alışverişçiye ekran başından doğru şekilde aktarılacak şekilde oluş-

turulması gerekmektedir. Sanal moda mağazalarında dokunma ve koklama gibi duyular mevcut tekno-

loji ile aktarılamadığından, bu noktada ürün hakkındaki içerik, renk, doku gibi bilgilerin yeterli şekilde 

tanıtılması gerekmektedir. Tanıtıcı bilgi kutucukları ve açıklayıcı bilgilendirici videolar bu bağlamda 

gereklidir. Alışverişçinin sanal moda mağazasında yaşadığı deneyim süresince daha pratik ve hızlı olu-

yor olması, zaman olgusu kapsamında düşünüldüğünde sanal moda mağazalarının alışverişçisi için sun-

duğu olumlu bir başka hizmeti olarak değerlendirilebilir. Zaman kazanma durumu deneme ya da kasa 

sırası bekleme durumu olmamasından ya da ürün alımı sonrası mağaza tarafından verilen hizmetin hız-

lılığı ve pratikliğinden kaynaklı olmaktadır. Sanal moda mağazasının tasarlanmasında bahsedilen bu 

etmenlerin tümü önemli rol oynamaktadır. Çünkü markanın imajı doğrultusunda sanal dahi olsa yarattığı 

mağaza atmosferi ve kimliğini alışverişçisine yansıtmasında öncü görev alan iç mekân tasarım eleman-

ları mağazanın alışverişçilerinin davranışları üzerinde etkili olmaktadır. Bu makale sanal moda mağaza 

tasarımlarının müşteri davranışları ve satışları üzerinde yapılacak olan yeni araştırmalara yol göstermesi 

öngörülmüştür. Aynı zamanda geleceğin öngörülmekte olan sanal moda mağazalarının tasarımları ya-

pılırken göz önünde bulundurulması gereken unsurların da altını çizmektedir. 
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Öz: Oyun olgusu, teknolojinin ilerlemesiyle çeşitlenerek kategorilere ayrılmıştır. Her oyun kategorisi 

kendi içerisinde alanını daha da geliştirmeyi, kitlesini geniş tutmayı ilke edinmiştir. Her dönemde, yo-

ğun ilgi duyulan teknolojik donanımlar vasıtasıyla oyun sektörü hızla gelişim göstermiştir. Günümüzde 

de halen gelişmekte ve yeni arayışlar içinde olduğunu bildiğimiz dijital oyun dünyası, oyuncular için 

materyaller ne olursa olsun vazgeçilmez olanın aslında oyun olduğunu kanıtlamıştır. Özellikle günü-

müze damgasını vuran mobil oyun sektörü, akıllı cihazların icadıyla oyun platformları arasında en fazla 

tercih edilen ve kullanılan oyun platformu olarak karşımıza çıkmaktadır. Ekstra bir donanım gerektir-

meyen taşınabilir cihazlar, insanlar için her an herkesin anında ulaşabileceği olanaklarıyla, mobil oyun 

pazarını oldukça geliştirmiştir. Mobil web mağazalarında her gün binlerce oyun yayınlanmaya başlamış 

ve mobil oyun türleri çoğalmıştır. Mobil oyunlarda adını sıkça duyduğumuz, tıkla oyna olarak bilinen, 

kısa süreli oynanan, hiper gündelik oyunlar; 2017 yılından sonra, her kesime, topluma, yaşa hitap ettiğini 

hızlı bir gelişimle doğrulamıştır. Bu çalışmada; hiper gündelik oyunların tarihsel süreçten, günümüze 

nasıl geldiği, her an oynama ve erişebilme imkânını nasıl sağladığı ve son üç yıldaki yükselişi incelen-

miştir. 

Anahtar Kelimeler: Mobil Oyunlar, Hiper Gündelik Oyunlar, Mobil Oyun Türleri 

GİRİŞ 

İnsanlığın doğuşundan günümüze kadar, oyun kavramının hayatımızda hep olduğu bilinmektedir. Ta-

nım olarak bakıldığında oyun sözcüğü; “belirli kurallar doğrultusunda, zekâ geliştirici ve eğlenceli za-

man dilimi”29 olarak açıklanmaktadır. Gerek araç gereçlerle, gerek elde olan malzemelerle, kısaca za-

manın ve teknolojinin getirileri doğrultusunda, vakti değerlendirme diyebiliriz. İlk çağlarda oynan oyun-

ları incelediğimizde; “oyunlarda amacın daha çok hayal gücünü geliştirmek üzere oynanan oyunlar ol-

duğunu, dijitalleşen dünyada ise oyunların daha çok strateji belirme üzerine oyunlar olduğunu söyleye-

biliriz” (Karaduman ve Aciyan, 2020: 456). Teknolojinin ilerleyişi doğrultusunda oyunların geleneksel-

likten çıkıp, dijitale doğru yöneldiği yani dijitalleştiği, hayal gücünün dijital dünya ile birleştirilip sınır 

tanımayan kapıların açıldığı söylenebilir. İlk çağlardan, dijital oyun sektörüne kadar olan süreci; O’Ha-

gan ve Mangiron beş aşamada açıklamaktadır, “1980’ler öncesi erken gelişim, 1980’ler ortası ve 

1990’lar ortası büyüme, 1990’ların sonu gelişme, 2000-2005 yılları olgunlaşma ve son olarak 2005 yı-

lından günümüze kadar olan zaman dilimi ilerleme aşamasıdır” (Ankara Kalkınma Ajansı, 2016: 7). 

Tarihler göz önünde bulundurulduğunda dijital oyun sektörünün kırk yılı aşkın bir süredir var olduğunu 

ve gelişen teknolojiyle birlikte de var olacağını söyleyebiliriz. Dijital oyunu ise kısaca şu şekilde açık-

layabiliriz; herhangi bir elektronik ve teknolojik platform aracılığıyla oynanan oyunlardır. Frasca’ya 

                                                            
29 https://sozluk.gov.tr/ 
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göre; “bilgisayar tabanlı, metin ya da görsellik üzerine inşa edilmiş, bilgisayar ya da oyun konsolu gibi 

elektronik platformlar üzerinde bir veya birden fazla kişinin fiziksel ya da çevrimiçi ağ üzerinden birlikte 

kullanabildiği bir eğlence ve boş zaman aktivitesi yazılımıdır” (Ankara Kalkınma Ajansı, 2016: 9). İster 

ücretli, ister ücretsiz; kişinin seçebileceği birçok türden kendi isteği, ilgisi yani boş zamanını değerlen-

dirme kriterine uygun seçebileceği çeşitli oyun platformları ve temaları bulunmaktadır. Bu platformlar; 

PC Oyunları, Konsol Oyunları, Mobil Oyunlar, Çevrimiçi Oyunlar, Sosyal Oyunlar ve Sanal Gerçeklik 

Oyunları olmak üzere altı farklı kategoriye ayrılmaktadır. Ayrıca oyunlar yalnızca bir platform türüne 

bağlı olmayabilir. Bir oyun yapılış ve güncellemelerine bağlı olarak birden fazla platform aracılığıyla 

oynanabilir. Bu platformlar Ilgaz Büyükbaykal ve Abay Cansabuncu (2020) kaynak alınarak örnekler 

ışığında belirtilecektir. PC Oyunları: Masaüstü veya dizüstü bilgisayarla, internetten ücretli ya da üc-

retsiz indirilip, yüklenen oyunlar olarak tanımlanabilir. Oyuncu sayısı tekli ve çoklu olarak değişim 

göstermektedir. Konsol Oyunlar: İlk akla gelen donanımlar Wii, Xbox ve Playstatiton gibi araçlarla 

oynanan oyunlardır. Eski çağlardan Atari de bu platforma örnek verilebilir. Ekran aracılığıyla, teknolo-

jik araçlarla oynanan oyun türüdür. Tekli ve çoklu oyunlarla oynanabilir. Mobil Oyunlar: Taşınabilir 

cihazlar (akıllı telefon, tablet, vb.) aracılığıyla indirilen ücretli veya ücretsiz oyunlar olarak tanımlana-

bilir. Kolay tanışabilir olması, çevrimiçi ve çevrimdışı oynanabilir olması mobil oyunların tercih edil-

mesinde en önemli etkenlerden olduğunu söyleyebiliriz. Çevrimiçi Oyunlar: Bu oyun türü Massive 

Multiple olarak da bilinmektedir. Çok fazla oyuncularla online yani çevrimiçi oynanan oyunlardır. Üc-

retli ve ücretsiz oyunların olduğu bilinmektedir. Oyun süresi olmayan oyunlardır. Karakter oluşturma, 

satın alma gibi özelliklerin bulunduğu oyun türüdür. Sosyal Oyunlar: Sosyal medya platformları üze-

rinde oynanan oyunlardır. En yaygın olarak Facebook ağ üzerinden online tekli çoklu veya kişinin ar-

kadaşlarıyla oyunlar oynamasına, paylaşmasına olanak sağlamaktadır. Sanal Gerçeklik Oyunları: VR 

oyunlar olarak da bilinmektedir. Ekipman gerektiren, maliyetli oyun türlerinden biridir. Oyuncuya sanal 

gerçeklik teknolojisiyle oyunun içinde olma imkânı veren gerçeklik algısı oluşturan oyunlardır. 

MOBİL OYUN TÜRLERİ 

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte mobil telefonlar için geliştirilen Android ve IOS işletim sistemleriyle, 

akıllı telefon, tablet, vb. gibi araçların üretimi başlamış ve hızla gelişmiştir. İlk mobil oyun çoğunlukla 

Snake olarak bilinse de aslında tarihsel veriler ışığında Tetris oyununun ilk oyun olduğu açıkça söyle-

nebilir. İletişim ağı olmasa da taşınabilir olma özelliğinden dolayı 1989 yılında Nintendo R&D1 tara-

fından geliştirilen tetris video oyunu ilk üretim olarak gösterilebilir. Fakat hem konsol oyun hem de 

mobil oyun kategori içine gireceğinden ilk veri olarak belirtmek sağlıklı olmayabilir. Nick’e göre ise ilk 

veriler şu şekilde açıklanmaktadır; “1994 yılında Hagenuk MT-2000 modeli, içinde ilk oyun bulunduran 

telefon özelliklerine sahip olduğu ve adının Tetris olduğu bilinmektedir. Üç yıl sonra 1997 de Nokia 

6110 modeli ile çıkardığı telefonunda ile Snake oyununun olduğu bilinmektedir” (Altuntaş ve Karaas-

lan, 2017: 281). Günümüz oyunları ile kıyaslandığında eski zamanlarda neden mobil oyun platformla-

rının daha az tercih edildiğini anlayabiliyoruz. En belirgin çıkarımı küçük renksiz bir ekranda; adaptas-

yon, oyun algısının tam olarak oyuncuda yakalanmamasından olabileceği yorumunu yapabiliriz. Günü-

müz mobil platformları bize teknolojinin getirileri doğrultusunda, her türlü imkânı sunmasının yanı sıra; 

her bireyin sahip olduğu temel iletişim aracı olması ve aynı zamanda oyunlarda, bireye birden fazla 

kategori ile seçim yapma fırsatı vermesi, tercih edilmesindeki en önemli etkenlerden biri olduğunu söy-

leyebiliriz. “Akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle, mobil oyun sektörü en hızlı büyüyen ve gelişen 
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oyun platformu olarak dikkat çekmektedir” (Ankara Kalkınma Ajansı, 2016: 15). Her geçen gün yeni-

lenen ve geliştirilen mobil oyun kategorileri App Store (2020)30 kaynak alınarak şu şekilde sıralanabilir; 

Aksiyon (Action), Macera (Adventure), Oyun Makinesi (Arcade), Savaş Oyunları (Battle Royale), Gün-

delik (Casual), Hiper Gündelik (Hyper Casual), Kart (Card), Rol Oyun (Role-Playing), Çok Oyunculu 

Savaş Arenası (MOBA), Bulmaca (Puzzle), Yarış (Racing), Strateji (Strategy), Spor (Sport), Kelime 

(Word), Simülasyon (Simulation). Oyuncular için çeşitli kategoriler sunan mobil uygulamalarda seçim 

yapmak için temel etkenler bulunabilir. Engl ve Nacke’e göre bu durum şu şekilde açıklanmıştır;  

“…İlki oyunun oynandığı ortamla ilgili mekân etkisidir. Söz gelimi oyuncunun ayakta, oturarak ya da 

yatarak oynaması, mekânın aydınlatması, ses yalıtımı ve sıcaklığıdır. İkincisi ise günün hangi zama-

nında oyun oynanacağını ve oyun oynamak için zamanın ne kadar müsait olduğunu etkileyen zaman 

etkisidir. Dar zamanlar ile vakit öldürmek için oynanan oyunlar birbirinden farklıdır. Üçüncüsü sosyal 

etkidir. Kişiler sosyal çevresinde akranları ile ilişki geliştirmek için oyun oynayabilirler ya da oyunlar 

sayesinde yeni kişiler ile tanışabilirler. Dördüncüsü kültürel etkidir. Alışkanlıklar, moda faaliyetleri ve 

trendler kültürün etkisindedir. Beşincisi psikolojik etkilerdir. Kişinin oyun oynamaya yönelik (can sıkın-

tısını giderme, meydan okuma deneyimi, dinlenme, rahatlama, eğlence gibi) güdülenmesini kişinin 

oyuna karşı tutumu ve geçmiş deneyimleri kadar beklentileri belirlemektedir” (Altuntaş ve Karaaslan, 

2017: 282). 

Hızla büyüyen mobil oyun sektörü için Ankara Kalkınma Ajansının, 2016 yılında yayımladığı Dijital 

Oyun Sektör Raporunda ise tercih sebebi olarak; “kullanım kolaylığı, telefon veya tablet dışında ekstra 

bir donanım gerektirmemesi, PC oyunlarına kıyasla geliştirmelerinin daha kolay olması gibi pratik et-

kenler belirtilmiştir” (Ankara Kalkınma Ajansı, 2016: 16). Bu açıklamalara binaen, oyuncular için tercih 

sebebi olan mobil oyun platformu; oyuncu için bir takım kolaylıklar sağlamaktadır. Bunlar hem maddi-

yat anlamında, hem de zaman anlamında olabileceği gibi herhangi bir kitle sınırının olmaması ve oyun-

cular için basit tatminler sağlaması, oyunlara bağlılık, süreklilik gibi kavramları da devamında getirece-

ğinden sektörün hızla büyümesinde ki en önemli nedenlerden olabileceğini açıkça söyleyebiliriz. Öyle 

ki “2015 yılının ilk yarısında ‘aa’ isimli mobil oyunu, bir iletişim ağ olan ‘WhatsApp’ uygulamasını 

geçerek en çok indirilen ve yüklenen oyun olmuştur” (Akkemik ve Timur, 2019: 149). Sektörünün hızla 

ivme kazanmasında büyük payı olan aa oyunu; basit yapısıyla ve tek parmak oynanışıyla mobil oyun 

türü hiper gündelik yani gündelik diye nitelendirdiğimiz oyunların gelişimi için de bir sıçrama noktası 

olduğunu söyleyebiliriz. 

HİPER GÜNDELİK OYUNLAR 

Tanımı; “niteliklerine göre yapılan hiper gündelik oyunlar basit mekanikleri olan, defalarca ve kısa za-

manda oynanan, dokun oyna olarak da nitelendirilen oyunlar olduğu bilinmektedir” (Haslam, 2020: 10). 

Aşırı basit oyunlar olarak bildiğimiz hiper gündelik oyunlar; genellikle tek parmakla oynanabilen, mi-

nimal tasarımları olan, kısa bölümlerden oluşan ve oyun başladığında oyuncuya hemen oyun mekaniğini 

çözümleten, basit ve tatmin edici olarak da tanımlanabilir. Yani kısaca basit bir şekilde oynanan, bölüm 

geçme,  puan kazanma yöntemleriyle oyuncuya her yerde oynama fırsatı veren oyunlardır. Hedef kitle-

sinin; “13-65 yaşa kadar hitap ettiği geniş bir kitlesi bulunmaktadır”31. Bu kadar geniş kitleye hitap 

                                                            
30 //www.apple.com/app-store/ 
31 https://www.rocket.gs/oyun-fikri-nasil-bulunur/ 
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etmesinin sebebi oyunun basit mekaniklerle yapılmasından kaynaklı olabilir. Her geçen gün gelişen hi-

per gündelik oyun mekanikleri Game Analytics (2020)32, pazarlama yöneticisi Chay Hunter’ın yazdığı 

makale kaynak alınarak, örneklerle birlikte şu şekilde sınıflandırılabilir; Zamanlama Mekaniği: 

Oyunda yalnızca dokunmanın yeterli olacağı, tek dokunuşla oynanabilen, oyuna yön veren mekanikler-

den biridir. Dokunma mekaniği olarak da nitelendirilebilir. Zamanla oynanan, oyundaki eylemleri ger-

çekleştirebilmek için dokunmanın yeterli olduğu mekanik çeşidi diyebiliriz. Bu sınıfa; Voodoo tarafın-

dan yayınlanan Baseball Boy ve Good Job Games tarafından yayınlanan Fun Race 3D oyunları örnek 

verilebilir. Bulmaca Mekaniği: Puzzle olarak da bilinen, stabil ilerleyen, zaman sınırlaması olmayan 

oyunların kullandığı mekanik türü olarak tanımlayabiliriz. Mantık üzerine oynanan, oyuncuyu düşün-

düren geliştirmesi zor oyunlar olarak nitelendirilebilir. Düşünülerek oynanan oyunlar oldukları için za-

man sınırı tercih edilmez. Genellikle bir sonraki bölümde, zorluğun kademeli olarak artışı görülebilir. 

Bu mekaniğe; Voodoo tarafından yayınlanan Roller Splat oyunu örnek verilebilir. Birleştirme Meka-

niği: En basit mekanik türlerinden biri olan birleştirme mekaniği; genellikle benzer nesnelerin birleşti-

rilmesiyle oynanmaktadır. Birleştirme mekaniği kimi zaman oyunu geliştirmek adına içerisine başka 

mekaniklerde alabilir. Zepni Ltd. ile Appstainment yayınladığı Merge Dogs ve Solebon LLC yayınladığı 

2048 oyunları bu türe örnek olabilir. İstifleme Mekaniği: Zamanlama mekaniğindeki gibi tek dokunu-

şun oyuna yön verdiği tür olarak tanımlanabilir. Genellikle yukarıdan düşen materyalleri üst üste planlı 

bir şekilde dizerek inşa edilen oyun türleridir. En bilinen oyunlardan Tetris, bu türün özellikleriyle ör-

tüşmekte, bu sebepten örnek verilebilir. Ayrıca; Ketchapp tarafından yayınlanan The Tower oyunu da 

bu türün örneklerinden olabilir. Sapma Mekaniği: Genellikle yana, yani sağ ve sola kaydırmalı olarak 

oynanan oyun türleri diyebiliriz. Daha çok yarış oyunları olarak karşımıza çıkabilir. Bu mekaniğe Voo-

doo tarafından yayınlanan aquapark.io oyunu örnek olarak gösterilebilir. Yükselen ve Düşen Mekanik: 

Aynı türden olan zıt mekanikler genellikle oyunda birbirlerinin tam tersi niteliğinde karşımıza çıktığını 

söyleyebiliriz. Yani yükselen mekanikte zeminden başlayan nesnenin; engellere çarpmadan yukarı çı-

karılması hedeflenirken düşen mekanikte yukarıdan başlayan nesnenin engelleri aşarak bölüm sonuna 

ilerlemesi beklenir. Serkan Özyılmaz’ın yayınladığı Rise Up oyunu yükselen, Voodoo tarafından yayın-

lanan Helix Jump oyunu ise düşen mekaniğe örnek verilebilir. Torna Mekaniği: Diğer mekanik türle-

rine kıyasla kafa karıştırıcı etkisiyle daha zor olduğu söylenebilir. Genellikle çevirmeye yani döndür-

meye duyarlı, basılı tut, bırak işlevleriyle de oynanan 3D materyallere sahip mekanik türüdür. Kwalee 

tarafından yayınlanan Skiddy Car oyunu örnek olabilir. İtme Mekaniği: Genellikle nesneleri veya ka-

rakterleri itmeye, uzaklaştırmaya dayalı oyunlarda kullanılan mekanik olarak tanımlanabilir. Voodoo 

tarafından yayınlanan Push'Em All oyunu örnek gösterilebilir. Çeviklik ve El Becerisi Mekaniği: El 

becerisine, hızına bağlı çevik hareketlerle, sağ ve sol dokunuşlarıyla oynanan oyunların kullandığı me-

kanik çeşidi olarak açıklanabilir. Yalnızca dokunmadan ibaret değildir, yön değiştirme işlevleriyle de 

oynanır. Timberman oyunu en iyi örneklerindendir. Ayrıca Amanotes tarafından yayınlanan Tiles Hop 

oyunu da örnek verilebilir. Yön Mekaniği: Oyunlarında genellikle nesnelerin engellere karşı hedefe 

taşınmasıyla yeni bir yol veya düzlem oluşturma mekanikleri olarak tanımlanabilir. SayGames tarafın-

dan yayınlanan Sand Balls oyununu yön mekaniğine örnek verebiliriz. Yeniden Boyutlandırma Me-

kaniği: Boyutlandırmaya dayalı mekanikler genellikle oyundaki engeller tarafından şekillendiği söyle-

                                                            
32 https://gameanalytics.com/blog/14-best-hyper-casual-gameplay-mechanics/ 
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nebilir. Yukarı aşağı veya sağ sol olarak geliştirilebilen oyunlar engelleri aşma; zıplama, atlama ve için-

den geçme gibi eylemlerle nesnesinin sürekli olarak yeniden şekillenmesiyle oynan oyunlar olarak ta-

nımlanabilir. SayGames ve Kaygusuz Oyun’un yayınladığı Jelly Shift oyunu bu mekaniğe örnek olabi-

lir. Büyüyen Mekaniği: Klasiklerden olan Snake oyunu bu türün en önemli örneklerinden sayılabilir. 

Mantık ve hedef olarak aynı olan bu mekanik türü oyunları, materyalleri toplayarak veya yiyerek oyna-

nılır. Lowtech Studios tarafından yayınlanan Slither.io oyunu örnek verilebilir. Renk Eşleştirme Me-

kaniği: Stratejik olarak; aynı renkleri eşleştirmeyi hedef alan oyunların, tercih ettiği mekanik türü oldu-

ğunu söyleyebiliriz. IEC Global Pty Ltd tarafından yayınlanan Water Sort Puzzle oyunu bu mekaniğe 

örnek olabilir.  Mekaniğin Toplanması: Gündelik hayattan nesnelerin; temizlenmesi, toplanması, yı-

kanması, soyulması gibi işlevlere sahip mekanik türüdür. Oyuncularda düzen, temizlik hissiyatı yarattığı 

söylenebilir. Lion Studios tarafından yayınlanan I Peel Good oyunu örnek olarak verilebilir. 

HİPER GÜNDELİK OYUNLARIN HIZLI YÜKSELİŞİ 

 

Tarihsel olarak 2017 yılında tam anlamıyla ortaya çıktığı bilinen hiper gündelik oyunların, aslında ilk 

örneği 2013 yılında dotGears tarafından yayınlanan Flappy Bird oyunu olarak kabul edilebilir. Fakat 

Flappy Bird oyununun, yayıncısı tarafından 2014 yılında kaldırıldığı bilinmektedir. Bu sebepten hiper 

gündelik oyunların; 2017 yılında çıktığını ve insanlar üzerinde olumlu etkiler bırakarak, tutulduğunu 

söyleyebiliriz. “Her geçen gün gelişen basit oyun mekanikleri, minimalist tasarımlarla oyunculara her 

an tıkla-oyna olanağı sunmaktadır” (Haslam, 2020: 6). Hiper gündelik oyunlar, ücretsiz indirilip oyna-

nan oyunlar olup, kazanımlarını reklamlardan sağladığını söyleyebiliriz. Hiper gündelik oyunlarda se-

çilen reklamların oyunlar kadar etkisi olduğu bilinmektedir. Üç farklı biçimde karşımıza çıkan reklamlar 

Adjust (2020)33, içerik pazarlama editörü David Hartery’in yazdığı makale kaynak alınarak şu şekilde 

özetlenebilir: Ödüllü video reklamları; gündelik oyunlarda ekstra can verme, puan toplama gibi olanak-

lar sunan 30 saniyelik reklamlar, banner reklamları; bölüm geçişlerindeki sürelerde veya açılış ekranında 

karşılaştığımız reklamlar, geçiş reklamları; bölüm geçişlerinde tüm ekranı kapsayan ve oynanış dene-

meleri yaptıran reklamlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Mobile Free to Play (2020), yöneticisi olan Tom 

Kinniburgh, yazdığı makalede de bir hiper gündelik oyun gelirinin %95’ini reklamlardan elde ettiği 

bilgisini vermektedir. Kinniburgh’e göre; “gelirinin ciddi bir oranını reklamdan elde eden hiper gündelik 

oyunlar, oyun türünden ziyade bir iş modelidir”34. Dolayısıyla türden daha çok iş modeli olarak kabul 

edilen hiper gündelik oyunların hem oyuncuları hem de oyun şirketlerini tatmin ettiği söyleyebilir. Ge-

nel olarak hiper gündelik oyunların ve indirilme oranlarına bakıldığında (Bkz. Grafik 1). 2015 yılında 

                                                            
33 https://www.adjust.com/blog/how-to-make-a-hyper-casual-game-successful/ 
34 https://mobilefreetoplay.com/author/kinnth/ 
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100 milyon indirilmeyle başlayan ve uzun bir süre oranını koruyan hiper gündelik oyunların, 2017 yı-

lından sonra hareketlendiğini, 2019 yılına kadar kademeli olarak arttığını ve 2019 yılında oranların 600 

milyona ulaştığını, yani ciddi bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Son iki yılda indirilme ve yayınlanma 

verileri Simon Hill (2020) makalesine göre; “IOS, ortalama her ay 3 binden fazla oyun yayınlamakta, 

Google Play’den 2019 başlarında 7,5 milyar oyun indirildiği, 2020’nin 2.çeyreğinde ise Google Play ve 

App Store’dan 14 milyardan fazla oyun indirildiği”35 bilgisi verilmektedir. 

 

 

 

 

Grafik 3. Oyun Türlerine Göre Küresel Mobil İndirmeler. (Kaynak: App Annie (2020), Localize Direct, 2020 özetle-

nerek, uyarlanmıştır.) 

2018 Yılında indirilen bazı oyun türlerine bakıldığında (Bkz. Grafik 2). dört dönemin verilerini ifade 

eden yeşil dairelerden koyu renk en yüksek, açık renk en düşük oranları simgelemektedir. 2018 Yılın-

daki dört dönem incelendiğinde en yüksek verilerin hiper gündelik oyunlara ait olduğu görülmektedir. 

Ayrıca 2020 yılında da hiper gündelik oyunların dünya genelinde oynanırlığını kanıtlamış olduğunu, 

(Bkz. Grafik 3). sayısal veriler doğrultusunda söyleyebiliriz. Annie (2020)’e göre bu durum kesin bir 

                                                            
35 https://www.localizedirect.com/posts/most-popular-game-genres-revealed 
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dilde şu şekilde açıklanmıştır; “hiper gündelik oyunlar küresel mobil pazara hâkim oldu”36. Hiper gün-

delik oyunlar, diğer mobil oyun türlerine kıyasla oyuncular tarafından ayırt edilmediğini, her kesime 

hitap ettiğini ve kitlesinin oldukça geniş olduğunu söyleyebiliriz. “Kitlenin %55’ini kadınların oluştur-

duğu ve yaş skalasının 30’un üzerinde olduğu da bilinmektedir” (Haslam, 2020: 26). Aynı zamanda 

2019 yılında dünya geneline yayılan küresel salgın olan Covid-19 süreci, insanların hiper gündelik oyun-

lara olan ilgisini arttırdığı, yelpazesinin daha da genişlemesinde büyük bir etken olduğu bilinmektedir. 

“İndirmeleri Aralık 2019-Mart 2020 döneminde, dünya genelinde iki kattan fazla %103 arttığı ve ilk 

artışın görüldüğü ülkenin Çin olduğu” bilinmektedir (Haslam, 2020: 8). Yasak ve kısıtlamaların olduğu 

dönemlerdeki ülkelerde artış görülebileceği, insanların boş vakitlerini hiper gündelik oyunlarla değer-

lendireceği ve oturum sürelerinin aşacağı, bu oyunların artış faktörleri arasında görülebilir. 

Hiper Gündelik Oyunların İncelenmesi 

Genel olarak diğer gündelik mobil oyunlarla kıyaslandığında, sürükleyici bir senaryosu olmayabilir. 

Aynı zamanda göz alıcı, ekipmanlı, kalabalık, şahane tasarımları da olmayabilir. Aslında amaçları da 

tam olarak bunlardır. Yani oyunun bütünüyle en basit düzeyde yapılmış olması gerektiği bilinmektedir. 

Göz yormayan basit olarak adlandırdığımız, minimal tasarımlarla yapıldığı söylenebilir. Fakat tasarım-

ları ne kadar basit olursa olsun, kullanıcılar yani oyuncular için yine de ilgi çekici olması gerektiğini 

söyleyebiliriz. Çünkü oyunlarda devamlılığı sağlamak adına, görsel açıdan da oyuncuyu sıkmayan basit 

ama etkili tasarımlar kullanıldığı görülmektedir. Yani kısaca bu oyun türlerinin oluşumunda en önemli 

etkenin, oyunun grafik tasarımı olduğu söylenebilir. Ayrıca oyunculara, daha önce oynanmamış, ilk defa 

oynanacak olmasına rağmen, oyun mantığını hemen kavrama gibi kullanıcı deneyimleri sunduğu bilin-

mektedir. Temel mekaniklerden bir veya iki tanesiyle oluşturulmuş, oyuncuyu yormayan, oyuncuyu ta-

sarım gibi etkenlere odaklandırmadan yalnızca oyuna odak sağlayan bir nevi oyuncu üzerinde hipnoz 

etkisi yaratan oyunlar olduğu çıkarımını yapabiliriz. Dubreuil’e göre “oyuncuların en geniş kitlesi göz 

önünde bulundurulduğunda, çoğunluk oyunlarda bağımlılık hissetmeden, oyuna her an başlayabildikleri 

ve istedikler an bırakabildikleri fakat oyuna süreklilik sağlamak adına geri gelmelerini sağlayacak dü-

zeyde heyecanlı oyunları seçtikleri bilinmektedir”37. Yani gündelik oyunlarda, en kısa sürede oynanan 

oyun olmasından dolayı, basitlik bu oyunlarda ki temel etkenler arasında olduğu kadar oyunun oynanı-

labilirliğini arttırmak, oyunlarda devamlılık sağlamak adına, oyunun tasarımı da önemli diğer etken ol-

duğu çıkarımı yapılabilir. Bir örnek olarak Voodoo tarafından yayınlanan, Helix Jump oyununu incele-

diğinde oyunu başlatmak için ekranda herhangi bir yere dokunmanın yeterli olacağı bilinmektedir. Hiper 

gündelik oyunlarda temel ilkelerden olan basitlik kavramı için, uygun bir başlangıçla hazırlanmış olduğu 

söyleyebilir. Genel olarak baktığımızda, oyunda bir nevi labirent mantığının hâkim olduğunu ve silindir 

platformlar üzerinde uyarlandığını görebiliriz. (Bkz. Resim 1). Oyunun teması şu şekilde ilerlemektedir; 

yüksekten başlayan bir objeyi hedefe yani en alt platforma ulaştırtmak gerekir. Bunun için çeşitli engel-

ler mevcut ve engellerin, bölüm ilerledikçe zorluğu biraz daha artmaktadır.  

                                                            
36 https://www.localizedirect.com/posts/most-popular-game-genres-revealed 
37 https://gameanalytics.com/blog/how-to-create-snackable-hyper-casual-games-voodoo/ 
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Resim 1. Helix Jump – Fun Race 3D Oyunu, Arayüzü. Ekran Görüntüleri  

Öncelikle hedefe ulaştırılması gereken obje sürekli olarak zıplamaktadır. Bu sebepten objeyi, en alt plat-

forma ulaştırmak için sağ ve sola kaydırarak, objeye yön verilmesi gerekir. Ancak bu teknikle, objenin 

en alt platforma ulaşacağı söyleyebilir. Ayrıca, yükselen düşen mekaniği ile tasarlanmış, bir hiper gün-

delik oyunu olduğu da belirtilebilir. Bütün bölümlerimde amacın aynı olduğu görülen Helix Jump oyu-

nunda, oyun mekaniği dışında, oyuncuyu oyunda tutmak adına bir takım değişiklikler de görülebilir. 

Her bölümde, platformların renkleri değişmektedir. Bunun bölümlerde, doğru renk seçimi için oldukça 

önem taşıdığı söylenebilir. Ayrıca oyun, kişinin kendiyle yarıştığı bir oyundur. Yani bölüm geçtikçe 

yalnızca oyuncunun skor puanı artar. Bu da ilk bölümden oyuncuya verilen, varsayılan objeye çeşitler 

ekleyerek, değiştirmeye olanak sağlamaktadır. Sonsuz bir oyun olan Helix Jump, kullanıcı arayüzü ile 

basit ama etkili tasarımıyla, her bölümde değişen renkleriyle ve oyunda kullanılan ses efektleriyle oyun-

cunun odaklanmasında, konsantresinde oldukça etkili olduğu söylenebilir. Öyle ki, oyuncunun yaklaşık 

bir dakika süren bölümlerde, oldukça dikkatli, hipnoz olmuşçasına oynadığı söylenebilir. Bunun da He-

lix Jump oyunu için sürekliliği, oyuna bağlılığı arttıracağı öngörülebilir. Öyle ki, Gaming in Turkey 

Oyun Ajansı & Espor Ajansının yayınladığı rapora göre başarısı şu şekilde belirtilmektedir; “Türkiye’de 

2018 yılında oynanan ücretsiz mobil oyun sıralamasında ilk sırada yer almıştır” (Gaming In Turkey, 

2018: 20). Diğer bir örnek olarak Good Job Games tarafından yayınlanan, Fun Race 3D hiper gündelik 

oyunu incelendiğinde; zamanlama mekaniği ile oluşturulmuş, yarış temelli bir oyun olduğu belirtilebilir. 

Genel olarak baktığımızda, tasarımının diğer hiper gündelik oyunlara kıyasla donanımlı, yani etkileyici 

üç boyutlu grafiklerle ve etkili ses efektleriyle hazırlanmış olduğu söyleyebilir. Bölüm tasarımları çeşitli 

parkurlar halinde hazırlanmıştır. Bölümler ilerledikçe, parkurların zorluk seviyesi biraz daha artmakta-

dır. Amaç; diğer oyunculardan önce parkuru tamamlamaktır. Yazılımın sunduğu oyuncularla yarış ha-

linde oynanan Fun Race 3D oyunu, başlamak için ekrana dokunmanın yeterliği olduğu, oynanılabilmesi 

içinse ekrana basılı tutmanın gerektiği bir teknikle hazırlanmıştır. Oyun süresi genel olarak kısadır. Fa-

kat oyun parkurunda bulunan engellere çarpma durumunda oyun, oyuncuyu parkurda biraz daha geriye 

atar ve bu oyun süresini uzatır. Ayrıca oyunda, seviye atladıkça ekstra ödül olarak çıkan, bonus puan 

toplama bölümleri bulunmaktadır. (Bkz. Resim 1). Oyuncuların topladıkları puan karşılığında, avatar-

larını geliştirmeye olanak sağlamaktadır. Basit bir mekanikle hazırlanmış olmasına rağmen, sabır ve 

strateji gerektiren bir hiper gündelik oyun olduğu söylenebilir. Her geçen gün, geliştiricileri tarafından 

yeniliklere gidilen bir oyun olduğu bilinmektedir. Bu sebepten oyuncularda, yeni olanı deneyimleme, 

bölüm geçme, farklı avatarlar oluşturma ve tabii, yarış platformu olması oyunda bağlılık ve sürekliliği 

arttıran en büyük sebepler olarak gösterilebilir. Ayrıca bölüm birinci olarak bitirildiğinde, oyun sonunda 

konfeti patlama efekti ile oyuncuya bir başarı, zafer kazanma duygusu işlenerek, oyuncuyu tatmin ettiği 

söylenebilir. Aynı zamanda yine bölüm bittiğinde, avatarların bölüm sonu, eğlenceli ve komik figürlü 
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kazanma dansı sergilenmektedir. Bu danslar da, seviye atlayıp, puan kazanıldıkça kişiselleştirilebilmek-

tedir. Dolayısıyla oyuncunun oyunda kalması veya tekrar gelmesi muhtemeldir. Gaming in Turkey Oyun 

Ajansı & Espor Ajansının (2019) yayınladığı Türkiye mobil oyun sektöre raporuna göre; Türkiye’de 

2019 yılında ücretsiz indirilen mobil oyunlarda ilk on sıralamasında yer aldığı bilinmektedir. Helix Jump 

ve Fun Race 3D oyun örnekleri incelendiğinde; daha çok basit grafiklerle oluşturulduğunu, düşük poli-

gonlarla hazırlandığını söyleyebiliriz. Oyunların arayüzüne ilk olarak bakıldığında, oyunculara basit 

veya karışıklık izlenimi verebilir. Fakat oyuncunun tam olarak oyunu çözülmesi birkaç saniye içerisinde 

olacaktır. Aslında bu oyunlardaki basitlik tabirini de, oyunun hemen çözümlenmesi vermektedir. Tasa-

rımların etkili olması ise, oyunda kalıcılık ve konsantre kavramlarına etki sağlayacağı öngörülebilir.  

Hiper Gündelik Oyunların Popüler Olma Sebepleri 

Hiper gündelik oyunların, diğer oyunlara oranla daha çok tercih edilme sebepleri arasında en belirgin 

olarak, kitlesinin çok geniş olduğu, herhangi bir kısıtlamasının olmadığı ve her yaşa hitap ettiği söyle-

nebilir. Oyuncular tarafından ücretsiz olarak indirilmesi, uygulama içi satın alımları olması, genellikle 

oyunculardan hiçbir maddi gelir istememesi oldukça büyük bir diğer etken olarak gösterilebilir. Ayrıca 

diğer oyunlar gibi, oyuncuların çok zamanlarını almaması, seviye atlamanın veya bölüm geçmenin gün-

ler sürmemesi, kısaca oyuncuya, her an her yerde, en boş vaktinde, bir dakikalık zamanda bile oynana-

bilme ve üstelik seviye atlama imkânları sunması, oyuncuları kısa sürede tatmin etmesi diğer sebepler 

arasında olabilir. Maliyetinin neredeyse tamamını reklamlardan elde etmesi ve bunu yaparken de oyun-

culara, bölüm geçme, puan kazanma gibi ödüllerde bulunması, oyuncuların oyunda kalmasında ve tercih 

etmesindeki bir başka neden olarak açıklanabilir. Oyunculara en basit düzeyde, mekaniklerle yalnızca 

dokunarak oynanabilme fırsatı vermesi, ses ve görüntü grafikleriyle oyuncuların odaklanmasında ko-

laylık sağlaması tercih edilmesindeki ayrıca sebepler olarak belirtilebilir. Oyuncuların cihazlarında çok 

az yer kaplaması, boyutunun küçük olması da en büyük etkenler arasında gösterilebilir. Kısaca, oyun-

culara başarısız olmanın olanaksız olduğunu sunan, oldukça basit tatmin sağlayan, her an her yerde 

oynanabilme imkânından dolayı çoğunluk tarafından tercih edildiğini ve bu sebepler doğrultusunda po-

püler olduğunu söyleyebiliriz. 

SONUÇ 

Eski zamanlarda, oyun denildiğinde ilk akla gelen donanımlar, bilgisayar veya konsol oyunları olurken, 

mobil oyun platformlarının ortaya çıkması, gelişmesi ve büyümesiyle, diğer oyun platformları biraz 

daha geride kalmıştır. İletişim aracı olarak kullanılan cep telefonları ve teknolojinin ilerlemesiyle çıkan 

taşınabilir cihazlar, yani insanların gündelik hayatlarında kullandıkları cihazların, istenildiğinde bir 

oyun platformu olarak kullanılması; mobil oyun pazarının gündelik hayata erişmesinde kaçınılmaz ol-

muştur. Dolayısıyla; mobil oyunların, büyük oranda yükselişe geçeceğinin göstergesi olduğunu söyle-

yebiliriz. Mobil cihazlar, gereksinimler doğrultusunda kullanıldığında insanlara, kullanıcı kavramını ni-

telendirirken, mobil oyun dünyasında kullanıldığında, oyuncu kavramını nitelendirmektedir. Çok amaçlı 

kullanılmasından dolayı, insanlar için diğer platformlara kıyasla daha çok tercih edilmesinin sebeplerin-

den biri olduğunu söyleyebiliriz. Mobil oyun pazarının gelişmesiyle, oyunculara daha çok tercih sun-

mak, oyuncu kitlesini kaybetmemek ve daha çok kitlelere ulaşmak için, oyun firmaları tarafından yeni 

arayışlar gerçekleştirilmiştir. Oyunculara sunulan mobil oyun kategorileri arasından, en fazla tercih edi-

len oyunların, hiper gündelik oyunlar olduğu verilerle tespit edilmiştir. Ücretsiz veya uygulama içi satın 
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alımları olan hiper gündelik oyunlar; oyunculara oturum sürelerinin kısa olmasından dolayı her an oy-

nanabilme imkânı sunarken, maddi anlamda erişmelerine de olanak sağlamaktadır. Çoğunlukla ücretsiz 

indirilip, oynanan oyunlar olduğundan hedef kitlesinin oldukça fazla olacağı öngörülebilir. Kazanımla-

rını reklamlardan sağlayan hiper gündelik oyunlar, reklamlar açısından da önem taşımaktadır. Oyuncu-

ları sıkmayan aksine; skor, bölüm geçme gibi olanaklar sağlayan, hiper gündelik oyunlara son yıllarda 

oldukça ilgi duyulmaktadır. Diğer oyunlardan farklı olarak; minimalist tasarımları olan, telefon hafıza-

sında küçük yere sahip olan, oyunculara basit tatminler veren, her an her yerde en kısa zamanda bile 

oynanabilme imkânı sağlayan,  basit mekanikleri ile oyun bilgisine gerek duyulmayan oyun türü olmak-

tadır. Kendini oyunculara bir tür olarak kabul ettiren hiper gündelik oyunlar, reklam bağlantılarından 

dolayı oyun firmaları tarafından bir iş modeli olarak kabul edilmektedir. Bütün bu sebepler göz önünde 

bulundurulduğunda, sayısal verilerle de kanıtlanan, hiper gündelik oyunların son üç yılda mobil oyun 

pazarında hızlı yükselişinin sebepleri olarak değerlendirilebilir. Kültür, toplum gözetmeksizin her kesi-

min tercih ettiği oyun türü olduğundan gelişiminin yalnızca kısa bir dönemde değil, uzun yıllar var ola-

cağı öngörülebilir. Sonuç olarak denilebilir ki; mobil oyun pazarında önemli bir yere sahip olan hiper 

gündelik oyunlar, oyuncular tarafından varlığını kabul ettirmiştir. Oyun firmaları tarafından iş modeli 

olarak kabul edilse de sürekli gelişmekte olduğundan oyuncular tarafından vazgeçilmez bir oyun türü 

olarak kalacaktır.  
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Öz: Sürdürülebilir kalkınma amacıyla özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin farklı doğal kay-

nak alternatiflerinden yararlanarak sürdürülebilir malzemeleri kullanma çabaları son 50 yıllık süreçte 

artış göstermektedir. Bu malzemelerden olan biyoplastikler, insanlar, bitkiler, hayvanlar için zararlı 

maddelerin üretimini önleyerek, enerji verimliliği yüksek ve doğada biyolojik olarak çözünebilir atık 

oluşturmaktadır. Günümüzde petrol esaslı plastiklere göre % 20-50 daha az fosil yakıt ihtiyacı duyan ve 

petrol esaslı plastiklerden daha iyi performans sunan lif ve ambalaj malzemesi olarak üretilmektedir. 

Bununla birlikte küresel ısınma ve küresel iklim değişiklikleri olgularına neden olan sera gazı emisyon-

ları içinde en büyük paya sahip küresel karbondioksit salınımları ya da küresel karbon emisyonlarının 

sınırlanması, kısıtlanması, azaltılması, depolanması veya yok edilmesine dair çalışmalar tüm dünyada 

yoğun şekilde sürdürülmektedir. Bu çalışmalardan biri olan biyoplastik üretimi geleneksel plastiklerin 

üretimiyle karşılaştırıldığında karbondioksit oranında % 30 - 70 aralığında bir düşüş gözlemlenmektedir.  

Diğer bir yandan, maliyetinin düşürülmesi için biyoçözünür süreçlerde diğer petrol bazlı plastiklerden 

ayrıştırılması ve değerlendirilmesi gibi zorlukları ve biyolojik olarak parçalanabilir olmaları nedeniyle, 

biyoplastiklerin uzun ömürlü ürün tasarımında sorunlara yol açtığı yapılan araştırmalar ile ortaya konul-

muştur. Özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki hızlı kalkınma amaçlı sentetik, yağdan türetilmiş plastik 

ürünleri yapmak için yoğun kullanımları çevre üzerindeki olumsuz etkiler ortaya koymaktadır. Bu kap-

samda sürdürülebilir kalkınma politikalarını desteklemek amacıyla çeşitli uygulamalarda iyi bir alterna-

tif olabilecek bitkisel, hayvansal veya mikrobiyal maddelerden türetilen biyopolimerlerin değerlendiril-

mesi ve uygulama alanlarının araştırılması hedeflenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Biyoplastik,  Biyopolimer,  Sürdürülebilir Kalkınma, Yenilikçi Malzeme 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Sürdürülebilir dünya duyarlılığından yola çıkarak nişasta bazlı biyoplastikler doğanın döngüsünü devam 

ettirmek için son yıllarda üretimine önem verilmiştir. Sürdürülebilirlik kavramı ön görülemeyenleri ta-

sarlama ve daha yeşil bir gelecek sağlamak amacıyla yenilikçi ve yenilebilir malzemeleri keşfetmek 

demektir. Biyopastikler geleneksel plastiklere gör karbon salımı düşük, dayanıklı, ekonomik özellikle-

riyle avantaj sağlamaktadır. Geleneksel plastikler petrol kökenli oldukları için doğada uzun süre kalarak 

çevresel sorunlar oluşturmaktadır. Biyoplastikler ise yenilenebilen ham maddelerden, alglerden, bakte-

rilerden üretilmektedir (Özdemir ve Erkmen,2013) . Biyoplastikler doğa ve tüm canlılar için zararlı 

maddelerin üretimini önleyerek, enerji verimliliği yüksek ve doğada biyolojik olarak bozunabilir artıklar 

oluşturmaktadır. Geleneksel plastiklerin ve fazla tüketimin rağbet olduğu günümüzde biyoplastikler 

yeni bir anlayışla sürdürülebilir dünya amacını desteklemektedir. Biyoplastikler son yıllarda bir çok 

tasarımcı, mimar ve mühendisinde çalışmalar yaptığı yenilikçi malzemedir. Enerji geri kazanımı yoluyla 

tasarım ve mimaride sürdürülebilirliği desteklemektedir. Avrupa ülkelerinde yiyeceklerin ambalaj ve 

saklama kutularının biyoplastik malzemelerle yapılıp saklama ömrünün uzun olduğu tespit edilmiştir. 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

296 

Alglerden kıyafet tasarımı, biyoplastik ürün tasarımları, biyoplastik tuğla yapımı yeni nesil plastik an-

layışını sürdürmektedir. Yenilenebilir olmayan geleneksel petrol bazlı materyal üretimini sınırlamak 

için yenilenebilir, ekolojik, biyobozunur ve doğal kaynaklardan elde edilen biyoplastik materyallerin 

üretimini ve kullanımını artırmak sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir parçası olacaktır. 

AMAÇ  

Bu bildirinin amacı, yenilenebilir doğal kaynaklı bitkilerden, alglerden ve bakterilerden oluşan yenilikçi 

malzeme biyoplastiğin sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayacak kullanım alanlarını araştırmaktır. 

Araştırma kapsamında, biyoplastiklerin kullanım alanları ve çevre üzerinde olumlu etkileri incelenerek 

sürdürülebilir kalkınma için önemini azalmayı hedeflemektedir. 

KAPSAM 

Biyoplastikler yenilenebilir karbon ya da biyolojik kökenli polimerden elde edildiği gibi bitki, hayvan, 

alg ve bakterilerden de elde edilmektedir. Biyoteknolojik uygulamalarla farklı organizmalar tarafından 

sentezlenen doğal plastiklerdir. Biyo bozunur ve biyo uyumlu olduklarından mevcut organizmaya zarar 

vermezler .Geleneksel plastiklerden farklı olarak kısa sürede bozunmaları, fosil yakıtlara olan bağımlı-

lığı azaltmaları, karbon emisyonu bırakmamaları ve geri dönüşümünün daha kolay olması, yenilikçi ve 

ekolojik malzeme olmalarıdır. 

Oxo bozunur plastikler biyoplastik değildirler ve biyoboznur olarak tanımlanamazlar ve  doğada bo-

zunma gerçekleştirmemektedirler. Amerika ve Avrupa’da ilk biyoplastik kullanan araştırmacılarda re-

çine kullanarak tamamen bozunma sağlamayan biyoplatikler elde etmekteydi. Günümüzde biyoplastik-

ler çok daha verimli ve çevre dostu olarak kullanılabilmektedir. Biyobozunur plastikler mikroorganiz-

malar yardımıyla CO2 ve H2O ya dönüşerek doğaya karışmaktadır. Biyoplastikler doğaya komos yoluyla 

da karışmaktadır. Kontrollü bir biçimde 180 günde toprağa tamamen karışan biyoplastikler ASTM 

D6400, DIN V 54900, EN 13432 gibi standartlara uyum sağlamaktadırlar. Biyoplastiğin evresi, ekilen 

maddeler toplandıktan sonra nişastası yüksek maddeler rafineri edilip insanların kullanımına sunulmak-

tadır. Daha sonra kullanılan biyoplastik atıklara ayrıştırıldıktan sonra humus bozunma ve yenilenme 

yoluyla tekrar topraktan bizlere yenilenebilir bir hammadde olarak geri dönüştürülmektedir. Biyoplas-

tikler tamamen yenilenebilir biyolojik kaynaklardan veya biyo çözünür fosil kaynaklı polimerlerden ve 

birbirlerinin karışımından da elde edilebilir. Biyoplastik sentezlerinde en çok bilinen politik asit (PLA) 

ve polihidroksialkonatlardır (PHAs). Ayrıca polietilen (PE), poliproplen (PP) gibi konvansiyonel poli-

merlerde sentezlenmektedir. Biyoplastik kaynaklardan nişasta ve selüloz gibi doğal polimerler ileri bi-

yoteknoloji teknikler olmadan da üretilebilmektedir. 

Biyoplastik üretiminde kullanılan diğer bir yöntemse alglerden yenilikçi malzeme üretmektir. Yenile-

nebilir doğal polisakkarit örneği olan algler hem madde temininin kolay olması hem de çevre sağlığı 

açısından tercih edilmektedir. Algler organik karbon bilenelerinin yüksekliği sebebiyle güneş enerjisini 

en çok biyomasa dönüştüren biyoplastiktir. Denizlerde su yosunu olarak bilenen algler tüm dünyanın 

fotosentetik karbon ihtiyacının üçte ikisini ürettiği için ekosistemde önemli bir canlıdır. Alglerin yüksek 

biyomas kaynağı potansiyeli vardır fakat üretim süresi ekonomik olarak fazla olduğunda geleneksel 

plastiklere kıyasla dezavantajlıdır. Algleri bir çok tasarımcı kıyafet ve ürün tasarımda da yenilikçi bir 

plastik olarak kullanmaktadır. 
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YÖNTEM 

Biyoplastikler sürdürülebilir, büyük ölçüde biyolojik olarak parçalanabilir ve biyouyumludur. Biyop-

lastik: Biyopolimer (ler) + plastikleştirici (ler) + diğer katkı (lar) kullanılarak oluşturulur. Ayrıca nişasta, 

jelatin, agar, sorbitol, gliserin kullanarak bir biyoplastik oluşturulur. 

Su ısıtıldığında nişasta moleküllerini bozar. Kuruduklarında, düzensiz polimer zincirleri birbirine dola-

nır ve düzgün bir film oluşur. Granüller şişer ve patlar, yarı kristal yapı kaybolur ve daha küçük amiloz 

molekülleri granülden sızmaya başlar, suyu tutan ve karışımın viskozitesini artıran bir ağ oluşturur. Bu 

işleme jelatinleştirme denir. Pişirme sırasında nişasta bir macun haline gelir ve viskozitesi daha da art-

maktadır. Macunun soğutulması veya uzun süre saklanması sırasında, yarı kristal yapı kısmen eski ha-

line döner ve nişasta kalınlaşarak suyu dışarı atmaktadır. Isıtma, karıştırma ve kesme gerilmesi süreci, 

nişasta granüllerini parçalayarak, sirke, jelatin ve gliserinin bir araya gelmesine yardımcı olmaktadır. 

Oluşan biyoplastik malzemenin 3D yazıcılarla kalıplanacak direnç, dayanıklılığı, nem ve farklı hava 

koşullarına bağlı malzeme davranışı ölçülebilmektedir. Araştırmada biyoplastiğin beton için çimentoya 

eş değer malzeme olduğu fark gözlemlenmiştir. Patates nişastasıyla oluşturulan biyoplastiklerin ağları 

oldukça güçlüdür. Biyoplastikler nişastadan ve ayrıca mısırdan elde edilen polilaktik asitten, poli-hid-

roksibutirattan soya bazlı plastiklerdende elde edilebilmektedir. Meyve ve sebze atıklarından elde edilen 

polisakkaritlerden elde edilen biyoplastikler ambalaj ve ürün tasarımında kullanılmaktadır. 

Biyobozunur, mikroorganizmaların malzemeleri su, karbondioksit ve kompost gibi doğal maddelere dö-

nüştürdüğü kimyasal bir süreçtir. Biyobozunma süreci hava koşullarına, malzemeye ve uygulamaya 

bağlıdır. Avrupa'da biyobozunurla ilgili(Norma EN 13432/2002)yürürlükte olan bir yönetmelik malze-

melerin davranışlarıyla ilgilidir. Her biyobazlı, biyolojik olarak parçalanabilir anlamına gelmez. As-

lında, bazı yağ bazlı plastikler bile özel katkı maddeleri ekleyerek okso-bozunur veya UV-bozunur hale 

gelebilir; tersine, doğal kaynaklı bazı polimerler biyolojik olarak parçalanamaz. Biyobozunur yenilene-

bilir biyoplastikler topraktan gelip geri toprağa dönmesiyle doğal ve sürdürülebilir yaşam için umut 

vermektedir. 

Alglerden oluşturulan biyoplastiklerse farklı aşamalardan elde edilmektedir. Agar, alginat ve agar-ni-

şasta, alginat-nişasta, agar-alginat karışımından oluşmaktadır. Biyoplastik üretiminde alglerin kullanı-

mına yönelik çok az çalışmaya rastlanılmakta, alglerin kullanımıyla ilgili alınmış sadece birkaç patent 

(US56564103A ve WO00/1106 ambalajlama sanayinde film ve köpük materyallerin üretiminde; WO 

2007079719 dolgu maddesi üretiminde; RM2002A000592 araba lastiği yapımında) bulunmaktadır 

(Chiellini vd., 2008).Yapılan araştırmalarda alglerin saf PVA dan daha iyi sonuç verdiği biyokompozit 

bir madde olarak kullanıldığında biyobozunurluğu %80 oranında gerçekleşmektedir. 

BULGULAR 

Günümüzde ağırlıklı hammadde olarak bitkisel maddeler kullanılsa da önümüzdeki dönemlerde CO2 

ve metan gazından da biyoplastik üretilebileceği düşünülmektedir. Metan gazından üretilen PLAnın 

daha güçlü olacağı düşünülmektedir. Biyoplastikler Avrupa’da öncü pazar niteliğindedir. Geleneksel 

plastiklerin en çok kullanıldığı alanlar ambalajlardır. Ambalaj sektöründe biyoplastklerin test edilerek 

koruyucu, sağlıklı, ekonomik olduğu gözlemlenmiştir. İtalya’da peynir ambalajı, Avrupa’da yoğurt, süt 
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kapları olarak yenilenebilir biyoplastik kullanılmaktadır (Özdamar ve Murat, 2018). PLA içeren biyop-

lastikler petrol bazlı geleneksel plastiklerle karşılaştırıldığında fiyat ve performans açısından avantaj 

sağlamaktadır. Gıda sektöründe kullanılan ambalajların PLA’nın yüksek oksijen bariyerinden dolayı 

katkı maddesi ve aroma kullanılmadan gıdalar olduğu gibi muhafaza edilebilmektedir. Biyoplastikler 

saydam ve pürüzsüz baskı kalitesi sağlamaktadırlar. Yüksek kıvrılma ve basınca karşı dayanıklıdır. Bi-

yoplastiğin ülkemizde üretimi ekonomik açıdan da kalkınma sağlamaktadır. Petrol ülkesi olmayan ül-

kemiz tarım alanından oldukça zengindir. Yüksek tarım potansiyelimizi kullanarak dış ülkelere bağımlı 

olmaktan kurtulur, geleceğin plastik sektörüne öncülük ederek ekonomik açıdan da sürdürülebilir kal-

kınma sağlayabiliriz. 

Biyoplastik üretiminde yenilenebilir doğal polisakkarit kaynağı olarak alglerin kullanılması, hem ham-

madde teminine hem de plastik atıklar neticesinde denizlerde ortaya çıkan çevresel ve sağlık problem-

lerini önleyebilmektedir (Sippach vd., 2020). Denizlerde ve okyanuslarda biriken plastikler, hidrofobik 

kimyasalları akümüle ettiğinden suda çok yavaş bozunmakta, dolayısıyla plastik endüstrisinin atıkları 

deniz yüzeyinin kirlenmesinde başlıca etkenlerden biri olmaktadır (Çokgör vd., 2018). Bu kirleticiler 

aynı zamanda su yüzeyinde konsantre halde poliklor bifenil (PCB) ve diklordifenildikloretilen (DDE) 

içermektedir (Sinan, 2020). Deniz hayvanları plastik atıklarının bir bölümünü yiyeceklerle karıştır-

makta, deniz kuşlarının midelerinden sürekli olarak deniz yüzeyinde bulunan plastik atıkların çıktığı 

görülmektedir. Balık ve kuşların plastik granülleri yiyecek olarak tüketmeleri üzerine yapılan araştırma-

larda bu canlılarda yüksek miktarda PCB bulunduğu ve üremenin olumsuz etkilendiği gösterilmiştir 

(Rahman vd., 2017). Denizlere atılan plastiklerin hem denize hemde deniz canlıların bu petrol bazlı 

plastikleri tükettiği düşünecek olursak dolayısıyla insanlara verdiği hasar oldukça fazladır. Alglerden 

yani deniz yosunlarından oluşturulan biyoplastiklerin yenilenebilir doğal kaynaklı olduğunu düşünecek 

olursak hem denizler hem deniz canlıları hemde insanlar için oldukça yararlı bir madde olduğu söyle-

nebilmektedir. 

SONUÇ 

Araştırma sonucunda, yüksek petrol fiyatları ve artan sera gazlarının etkisiyle geliştirilen teknolojilerden 

biri olan yenilenebilir biyo-temelli malzeme tasarımında merak uyandırmayı amaçlamaktadır. Yenilikçi 

malzeme için sirke, nişasta, gliserol, tuz ve sudan oluşan nişasta bazlı bir biyoplastik malzeme oluştu-

rulmaktadır. Biyoplastikler, kullanım alanlarına bağlı olarak sürdürülebilirlik açısından gerçek bir dev-

rim oluşturmaktadır. Fosil bazlı plastiklerin karbon ayak izi ve uzun vadede çevreye verdiği zararı dü-

şünecek olursak doğal olanın yapay olandan daha iyi olduğunu düşünerek hareket etmemiz gerekmek-

tedir. Biyoplastikler geleneksel plastiklerle karşılaştırıldığında, atıktan üretilmeleri, doğaya kazanımla-

rının daha kısa sürededir. Biyoplastik üretiminde yüksek bir biyomas kaynağı potansiyeline sahip olan 

algler, biyoplastik üretimi sentetik plastik üretimine göre daha yüksek bir maliyete sahip olması dolayı-

sıyla tarıma dayalı biyoplastiklere veya geleneksel plastiklerle karşılaştırıldığında dezavantajlıdır. Sür-

dürülebilir kalkınma için yenilikçi malzeme olan biyoplastikten ilham alarak kendi tarım potansiyelimizi 

kullanarak hem ekonomik hem ekolojik açıdan kalkınma sağlayabiliriz. 
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BİYOPLASTİKLERİN MİMARLIK VE TASARIM ALANINDA KULLANIMLARI 
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1 İstanbul Aydın Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İstanbul / Türkiye 
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Öz: On dokuzuncu yüzyılın sonlarından özellikle endüstrileşme hareketlerinden itibaren doğal kaynak-

ların sürdürülebilir ve etkin kullanımı konuları dünyada öne çıkmakta ve bu konularda çeşitli disiplinler 

tarafından çok yönlü çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalardan bir tanesi de ilk kez 1987'de Birleş-

miş Milletlerin Brundtland Raporunda ortaya konulan  sürdürülebilirlik olgusu çerçevesinde mimari 

tasarım çalışmalarının ortaya konulabilmesi için fonksiyonel bir malzeme olan biyoplastiklerin uygu-

lama alanlarının araştırılmasıdır. Son yüz yıldır özellikle gelişmekte olan ülkeler tarafından üretim sü-

reçlerinde yoğun olarak kullanılan plastik malzemeler; çevre kirliliği, ekolojik sorunlar, doğada zararlı 

madde birikimine neden olma gibi dezavantajlarına rağmen, elastikiyet, kolay şekil alma ve ekonomik 

olarak uygunluk gibi nedenlerden dolayı tercih edilmektedir. Ancak plastik malzeme kullanımı ile hızlı 

kalkınma amacıyla ekonomik gelişme sağlarken bu malzemelerin ekolojik olarak ortaya koyduğu olum-

suz etkiler göz ardı edilmiştir. Bu bakış açısı ve diğer birçok faktöründe eşliğinde yoğun olarak yaşanan 

çevre sorunlarındaki artış sürdürülebilir bir malzeme olan biyoplastiklerin sentetik malzemelere göre 

çevreye çok daha az zarar verdiğini ortaya koymuştur. Bu çalışmada plastik gibi geleneksel sentetik 

malzemeler yerine çevre dostu ve doğada kısa zamanda çözünebilen bitkisel hammaddelerden olan bi-

yoplastiklerin mimari ve tasarım alanında yenilikçi bir malzeme olarak kullanım olanakları araştırılmış-

tır. Bu sayede yenilikçi ve çevre dostu malzemelerin kullanımı ile mimar ve tasarımcılara ekolojik te-

melli sürdürülebilir bir bakış açısı kazandırmak ve farkındalık sağlamak hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Biyoplastik, Yenilikçi Malzeme, Sürdürülebilirlik 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Sentetik plastiklerin çevre üzerindeki olumsuz etkileri, fosil kaynaklara bağımlı olmamak, karbon emis-

yonunu azaltmak ve kimyasal maddelere karşı artan şüphelerle biyoplastikler son yıllarda sürdürülebilir 

bir yaşama alternatif olarak ivme kazanmıştır. Biyoplastik üretiminde ki asıl zorluk, gıda atıklarından 

nişasta bazlı yeni malzemeler yaratmaktır. Patates, buğday ve mısır gibi nişasta bazlı gıdalarla diğer 

tarımsal atık gıdalar karıştırılarak yenilikçi malzeme elde edilir. Elde edilen biyoplastikler ısıya ve neme 

karşı kırılganlıkları ve dayanıklılıkları test edilir. Biyoplastikler, fosil bazlı plastiklerin doğaya verdiği 

kalıcı hasarı ve karbon emisyonunu azalttığı için geleneksel polimerlere karşı mimarlık dünyasında da 

sürdürülebilir tasarımı hedeflemektedir. Biyoplastiklerin biyokütle kullanarak fosil kaynaklarını koru-

ması ve karbon nötrlüğü sağlaması iki önemli  avantajlarındandır. Ek olarak, biyoplastikler genellikle 

biyolojik olarak parçalanabilir. Biyoplastik malzemeler neme karşı hassaslığı ve güçlü malzeme olma-

ması malzemenin dezavantajıdır. Sebze, meyve atıkları, reçine, lifler ve jelatinle birlikte güçlendirilerek 

zayıflığının üstesinden gelinebilmektedir. 

Mimarlık ve tasarım alanında nişasta bazlı biyoplastik çalışmaları oldukça yenidir ve daha çok ambalaj, 

inşaat mühendisliği ve tekstil endüstrisinde daha yaygın kullanım alanına sahiptir. On dokuzuncu yüz-

yılın ortlarında, pahalı ve elde edilmesi zor olan doğal polimerleri araştırmacılar fildişi, kaplumbağa ve 

kauçukla elde etmeye çalışmış fakat performans açısından zayıf kalmıştır. Bugünse dünyadaki çoğu 
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tasarımcı ve mühendis sürdürülebilir bir çevre için doğal alternatif malzeme kaynağı üretmeye çalış-

maktadır. İlk yapay plastiği Charles Goodyear doğal latekse kükürt ekleyerek elde etmiştir. John 

W.Hyatt ise ilk yaygın malzeme olan selüloidi elde etmek için nitroselüloz ve kafur kullanmıştır. 

AMAÇ  

Bu bildirinin amacı, nişasta bazlı biyoplastiğin mimarlık ve tasarım alanında kullanım alanlarını araştır-

maktadır. Araştırma kapsamında, bitkisel bazlı nişasta, dayanıklılığını geliştirmek için farklı katkı mad-

deleri ve biyopolimerler gibi doğal lifler ve sentetik liflerle harmanlanmıştır. Bu kapsamda, malzemenin 

ömrünü uzatmak, güçlü ve neme karşı dayanıklı hale getirmek için organik ve inorganik müdahalelerin 

nasıl yapılabileceğini anlamayı hedeflemektedir. 

KAPSAM 

Biyoplastikler yenilenebilir karbon ya da biyolojik kökenli polimerden elde edildiği gibi bitki, hayvan, 

alg ve bakterilerden de elde edilmektedir (Özdemir ve erkmen, 2013). Biyoteknolojik uygulamalarla 

farklı organizmalar tarafından sentezlenen doğal plastiklerdir. Biyo bozunur ve biyo uyumlu oldukla-

rından mevcut organizmaya zarar vermezler. Geleneksel plastiklerden farklı olarak kısa sürede bozun-

maları, fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltmaları, karbon emisyonu bırakmamaları ve geri dönüşümü-

nün daha kolay olması, yenilikçi ve ekolojik malzeme olmalarından kaynaklanmaktadır. 

Biyoplastikler günümüz dünyasında yeni bir gelişme olarak görülse de aslında 19. yüzyılın başlarında 

kullanılmış olup bu kullanım süreçleri üç dönemden oluşmaktadır. 1990’ların başında atık odaklı baş-

langıç döneminden  biyopastikler biyobozunurlar için kullanılmaktaydı. 2000’li yıllarda geniş uygula-

malara geçiş döneminde biyoplastiklerin karbon salınımını azalttığı düşüncesi hakimdi. 2010’lu yıllarda 

ise yüksek performans ve geniş uygulama alanlarına geçiş döneminde biyoplastiğin plastiğe eş değer 

olduğu görülmüştür. Biyoplastikler tamamen yenilenebilir biyolojik kaynaklardan veya biyo çözünür 

fosil kaynaklı polimerlerden ve birbirlerinin karışımından da elde edilebilir. Biyoplastik sentezlerinde 

en çok bilinen politik asit (PLA) ve polihidroksialkonatlardır (PHAs). Ayrıca polietilen (PE), poliprop-

len (PP) gibi konvansiyonel polimerlerde sentezlenmektedir. Biyoplastik kaynaklardan nişasta ve selü-

loz gibi doğal polimerler ileri biyoteknoloji teknikler olmadan da üretilebilmektedir. Diğer biyoplastik-

lerin üretiminde farklı fermentasyon teknikleri uygulanmaktadır. Biyobozunurlar, doğadaki mikro or-

ganizmalar yardımıyla biyolojik olarak parçalandıktan sonra CO2 ve H2O gibi maddeler dönüşerek do-

ğadaya karışırlar. Biyoplastiklerin tüm çeşidi biyobozunur özelliğe sahiptir. Geleneksel plastikle gibi 

doğada yok olmamasının aksine dönüşünümünü kısa sürede tamamlar ve çevre kirliliğini önlemektedir. 

YÖNTEM 

Biyoplastikler sürdürülebilir, büyük ölçüde biyolojik olarak parçalanabilir ve biyouyumludur. Biyop-

lastik: Biyopolimer (ler) + plastikleştirici (ler) + diğer katkı (lar) kullanılarak oluşturulur. Ayrıca nişasta, 

jelatin, agar, sorbitol, gliserin kullanarak bir biyoplastik oluşturulur. 

Su ısıtıldığında nişasta moleküllerini bozar. Kuruduklarında, düzensiz polimer zincirleri birbirine dola-

nır ve düzgün bir film oluşur. Granüller şişer ve patlar, yarı kristal yapı kaybolur ve daha küçük amiloz 

molekülleri granülden sızmaya başlar, suyu tutan ve karışımın viskozitesini artıran bir ağ oluşturur. Bu 
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işleme jelatinleştirme denir. Pişirme sırasında nişasta bir macun haline gelir ve viskozitesi daha da art-

maktadır. Macunun soğutulması veya uzun süre saklanması sırasında, yarı kristal yapı kısmen eski ha-

line döner ve nişasta kalınlaşarak suyu dışarı atmaktadır. Isıtma, karıştırma ve kesme gerilmesi süreci, 

nişasta granüllerini parçalayarak, sirke, jelatin ve gliserinin bir araya gelmesine yardımcı olmaktadır. 

Oluşan biyoplastik malzemenin 3D yazıcılarla kalıplanacak direnç, dayanıklılığı, nem ve farklı hava 

koşullarına bağlı malzeme davranışı ölçülebilmektedir (Sippach vd., 2020). Araştırmada biyoplastiğin 

beton için çimentoya eş değer malzeme olduğu gözlemlenmiştir. Patates nişastasıyla oluşturulan biyop-

lastiklerin ağları oldukça güçlüdür. Biyoplastikler nişastadan ve ayrıca mısırdan elde edilen polilaktik 

asitten, poli-hidroksibutirattan soya bazlı plastiklerdende elde edilebilmektedir (Cecchini, 2017). Meyve 

ve sebze atıklarından elde edilen polisakkaritlerden elde edilen biyoplastikler ambalaj ve ürün tasarı-

mında kullanılmaktadır. 

Biyobozunur, mikroorganizmaların malzemeleri su, karbondioksit ve kompost gibi doğal maddelere dö-

nüştürdüğü kimyasal bir süreçtir. Biyobozunma süreci hava koşullarına, malzemeye ve uygulamaya 

bağlıdır. Avrupa'da biyobozunurla ilgili( Norma EN 13432/2002) yürürlükte olan bir yönetmelik mal-

zemelerin davranışlarıyla ilgilidir. Her biyobazlı, biyolojik olarak parçalanabilir anlamına gelmez. As-

lında, bazı yağ bazlı plastikler bile özel katkı maddeleri ekleyerek okso-bozunur veya UV-bozunur hale 

gelebilir; tersine, doğal kaynaklı bazı polimerler biyolojik olarak parçalanamaz .Biyobozunur yenilene-

bilir biyoplastikler topraktan gelip geri toprağa dönmesiyle doğal ve sürdürülebilir yaşam için umut 

vermektedir. 

BULGULAR 

Biyoplastikler arasında PLA ve PHA üretim ve kullanım açısından lider konumundadır. Bu polimerler 

bitkisel nişasta ile birlikte elastiki film, enjeksiyon kalıplı objeler ve zirai malç gibi kısa ömürlü ürünlerin 

yapımında, yağlı bitkilerden çıkarılan yağdan elde edilen polihidrik alkoller ise poliüretan sentezi için 

kullanılmaktadır (Rahman vd., 2017). Bitkisel kaynaklı biyoplastik üretiminde düşük biyomas, besin 

zincirini etkilemesi ve bitkisel üretimin uzun zaman alması, çevre faktörleri, özel aparatların ve alt ya-

pının gerekliliği üretimi sınırlayan faktörlerdir. Ayrıca biyoplastik endüstrisinin iki önemli hammaddesi 

olan nişasta ve petrolün küresel ekonomiden ve dolayısıyla fiyat dalgalanmalarından etkilenmeleri 

önemli bir dezavantaj sağlamaktadır (Sinan, 2000). Ancak geleneksel plastiklerle karşılaştırıldığında 

sürdürülebilir, karbon salımı oldukça düşük, daha ucuz, yenilikçi ve ekolojik malzeme olduğu görül-

mektedir. Petrol bazlı plastiklerden üretilmiş ürünlerde bulunabilen BPA, PVC, Ftalat, Styren gibi katkı 

maddelerinin insan sağlığına zararlıdır (Çokgör vd.,2018; Özdamar ve Murat, 2018). Doğal kaynaklar-

dan elde edilen biyoplastikler zararlı petrol kimyasalları içermeyebileceğinden çevre ve insan sağlığı 

açısından oldukça güvenlidir. Biyoplastiklerin çoğu parlak bir yapıya sahiptir. Parlak ve düz yapısı kul-

lanıcılara yalınlık hisside sağlamaktadır. Isıya ve basınca karşı duyarlı yapısı mimarlık ve inşaat dünya-

sında umut vermektedir. 

SONUÇ 

Araştırma, petrol rezervlerinin azalması, yüksek petrol fiyatları ve artan sera gazlarının etkisiyle gelişti-

rilen teknolojilerden biri olan yenilenebilir biyo-temelli malzeme tasarımında merak uyandırmayı amaç-

lamaktadır. Yenilikçi malzeme için sirke, nişasta, gliserol, tuz ve sudan oluşan nişasta bazlı bir biyop-
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lastik malzeme oluşturulmaktadır. Biyoplastikler, kullanım alanlarına bağlı olarak sürdürülebilirlik açı-

sından gerçek bir devrim oluşturmaktadır. Fosil bazlı plastiklerin karbon ayak izi ve uzun vadede çev-

reye verdiği zararı düşünecek olursak doğal olanın yapay olandan daha iyi olduğunu düşünerek hareket 

etmemiz gerekmektedir. Biyoplastikler geleneksel plastiklerle karşılaştırıldığında, atıktan üretilmeleri, 

doğaya kazanımlarının daha kısa sürededir. Bu yenilikçi malzeme biyopolimerlerin ikame potansiyeli 

ve performansına bağlı olarak 3D yazıcılarla işlenebilme olasılıkları artmaktadır. Bu üretim sayesinde 

mimarlık ve tasarım disiplinleri arasında yenilikçi malzemenin araştırılması, derin bir malzeme dene-

yimi sunmaktadır. Biyoplastikler, çevre dostu, daha ucuz ve daha dayanıklı yenilikçi malzeme olarak 

mimaride yeni bir deneyim kazandırmaktadır. 
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BİTKİSEL BOYANMIŞ NON-DENİM TASARIMLARLA TEKSTİLDE SÜRDÜRÜLEBİLİR 

YAKLAŞIM  

Dilek DUYAR1, Bahtiyar KÜTÜK1, Burcu  YILMAZ ŞAHİNBAŞKAN2 

1Yılteks Yıkama Tasarım Merkezi, Çorlu, Tekirdağ / Türkiye 
2Marmara Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, Kadıköy,  

İstanbul / Türkiye 

Öz: Tekstil ürünlerinin renklendirilmesinde doğal boyarmaddelerin kullanımı tarihsel, kültürel ve eko-

nomik öneme sahiptir. Doğal boyalar, bitkilerden, hayvanlardan ya da minerallerden elde edilebilmek-

tedir. Bu renklendiriciler tekstilin yanı sıra eczacılık, kozmetik ve gıda gibi pek çok alanda kullanılmak-

tadır. Günümüzde ise sürdürülebilirliğin öneminin artmasıyla çevre dostu üretim yöntemleri ve doğal 

boyamacılık yeniden önem kazanmıştır. Bu çalışmada, Trakya Bölgesi’nde yaygın olarak tarımı yapılan 

ayçiçeği bitkisinin tarladaki görünümünden esinlenilerek bitkisel boyanmış sürdürülebilir non-denim 

tasarımlar gerçekleştirilmiştir. Bitkisel boyarmadde olarak sırasıyla Mentha Piperita, Quercus ithaburen-

sis D. ve Curcuma longa  ekstraktları kullanılmıştır. Elde edilen tasarımların renk verimleri, renk fark-

lılıkları ve ISO 105 B02: 2014 standardına göre ışığa karşı renk haslık özellikleri incelenmiştir. Bitkisel 

boyamalar sonrası PANTONE  13-1008 TCX, 15-0719 TCX ve 13-0858 TCX renklerine ulaşılmıştır. 

Tasarım ürünlerin ışık haslıkları 3 mavi skala değerinde bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Non-Denim, Tasarım, Sürdürülebilirlik, Bitkisel Boyama, Mentha Piperita (Nane), 

Quercus Ithaburensis D (Meşe Palamudu), Curcuma Longa (Zerdeçal)   

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Tarihsel, kültürel ve ekonomik açıdan  tekstil ürünlerinin renklendirilmesinde doğal boyarmaddelerin 

kullanımı oldukça önemlidir. Her ülkenin yerel doğal boya kaynakları bulunmaktadır. Bu kaynaklar 

bitkisel, hayvansal ya da mineral esaslı olabilmektedir. Dünyada endüstriyel gelişime bağlı olarak ortaya 

çıkan çevre kirliliği üretimde sürdürülebilirliğin önemini gözler önüne sermiş ve tekstil sektörünü de 

üretimden tasarıma değişik alternatifler aramaya yöneltmiştir. Bu durum, yakın zamanda,  tarih boyunca 

süre gelmiş olan doğal boyamacılığın ve doğal elyafla çevre dostu üretim ve tasarımların tekrar önem 

kazanmasını sağlamıştır (Erdem İşmal,2009:41-58; Karadag, 2007:8-11).  

Doğal boyamacılıkta düşük renk haslıkları, metal mordanların kullanımı ve tekrarlanabilirlik sorunları 

başlıca dezavantajlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak günümüz teknoloji düzeyinde mikrodalga, 

ultrasonik enerji, plazma vb. modern yöntemler ve yeni doğal alternatif boyarmaddelerin ve/veya mor-

danların ortaya konmasıyla bu dezavantajları en aza indirilmeye yönelik çalışmalar dikkat çekmektedir. 

Özellikle doğal renklendiricilerin tarımının yapılmasına önem verilmektedir (Erdem İşmal, 2009:41-

58). 

Tekstil ürünlerini doğal renklendiricilerle ve doğal mordanlar yardımıyla renklendirirken bu maddelerin 

aynı zamanda fonksiyonel bitim işlemi etkisi sağlaması önemli bir avantaj olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Söz konusu çevre dostu doğal malzemelerin üretim aşamasında kullanımıyla tekstil ürünlerine koku 

(arttırıcı ya da önleyici), antibakteriyellik, güve/böcek/haşere kovuculuk, UV ışınlarından koruyuculuk 
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gibi fonksiyonel özelliklerin bir ya da birkaçı beraberce kazandırılabilmektedir. Tüm bu avantajlar sür-

dürülebilir tekstil ürünlerinin tasarımında doğal renklendiricilerin kullanımını ve bu konudaki araştır-

maları arttırmaktadır (Erdem İşmal,2009:41-58; Yasak vd., 2020:571-577; Umbreen vd.,2008:1-11). 

Mentha Piperita ile uçucu yağların üretimi prosesinde atık olarak çıkan sıvı ekstrenin yünü boyama 

potansiyeli araştırma çalışmalarına konu olmuştur. Yapılan çalışmalarda uçucu yağ eldesinde kullanılan 

nane türleri ve boyama esnasında seçilen mordan tuzlarıyla farklı renk tonlarında yünlü boyamalar elde 

edilmiştir. Elde edilen doğal boyanmış yünlü tekstil materyalinin boyama dayanımları düşük bulunmuş-

tur. Sürtmeye karşı renk haslıklarının yüksek (4 gri skala değeri), yıkamaya karşı renk haslıklarının ise 

geliştirilebilir (3 gri skala değeri) seviyede olduğu göze çarpmıştır (Yasak vd., 2020:571-577). 

Quercus ithaburensis D., MÖ 50.000 yıl önceleri insan ve hayvan gıdası olarak kullanılmış olup deri, 

halı ve kilimlerin renklendirilmesinde önemli bir yere sahip olmuştur. Son yıllarda gerçekleştirilen araş-

tırma çalışmalarında Quercus ithaburensis D. İle farklı oranlarda muhabbet çiçeği bitkisinin beraberce 

ipek kumaşı boyama özellikleri incelenmiştir. İki doğal renklendiricinin beraberce kullanıldığı boyama 

reçetelerinin uygulanması ile tekrarlanabilir ve yüksek yıkama ve sürtme renk haslığına sahip kumaşla-

rın elde edildiği raporlanmıştır (Deveoğlu vd., 2011:5441-5446).  

Zerdaçal ile gerçekleştirilen doğal boyama çalışmalarında mordanlama işlemi yapılmaksızın egal boya-

malar elde edilebilmektedir. Farklı yöntemlerle pamuklu materyallerin zerdaçal ile boyanmasında sürt-

meye karşı renk haslıkları yüksek olmasına karşın yıkamaya ve ışığa karşı renk haslıkları düşmektedir. 

Mordan tuzları kullanılarak gerçekleştirilen boyamalarda ise yıkamaya ve ışığa karşı renk haslıklarını 

yükselmesine karşın sürtmeye karşı renk haslık değerlerinde gerileme kaydedilmiştir. Tüm sonuçlar ge-

nel olarak değerlendirilerek reaktif boyarmaddelerle boyanmış numunelerle karşılaştırıldığında yakın 

boyama sonuçlarına ulaşıldığı görülmektedir. Boyama ve mordanlama proseslerinde gerçekleştirilecek 

optimizasyonlar sonrasında zerdeçal ile pamuklu kumaşların boyanması reaktif boyamaya alternatif sür-

dürülebilir bir proses olarak değerlendirilebilir (Umbreen vd., 2008:1-11)  

Türkiye’nin Avrupa Kıtası’ndaki topraklarının tamamını oluşturan Doğu Trakya’da ‘doğanın sarı gelini’ 

olarak adlandırılan ayçiçeği, bölgede büyük bir ekim alanına sahip olup, yörenin önemli geçim kaynak-

larından biri olarak yetiştirilmektedir. Ayçiçeğinin tarladaki görünümünün  Yılteks Yıkama Tasarım 

Merkezi’n de yer aldığı bölgede görsel bir şölene dönüşmesi tasarımların ilham kaynağı olmuştur. Ta-

sarımların ortaya konmasında gerçekleştirilen doğal boyama çalışmalarında, hedeflenen tema renklere 

ulaşmak için Mentha Piperita (nane), Quercus ithaburensis D. (meşe palamudu) ve Curcuma longa (zer-

daçal) seçilerek bu bitkilerin ekstrakları sırasıyla kullanılmıştır. Elde edilen bulgularla Tasarım Merkezi 

bünyesinde katma değeri yüksek ve kişiye özel olabilecek yenilikçi tasarımlar ortaya konmuştur.  

AMAÇ  

Esin kaynağı olan ayçiçeği tarlası görünümünün renginde bitkisel boyanmış sürdürülebilir non-denim 

tasarımların ortaya konması bu çalışmanın başlıca amacıdır. Tasarımlar oluşturulurken gerçekleştirilen 

bitkisel boyamaların parça boyama makinasında non-denim ürünlere endüstriyel şartlarda uygulanmış 

olması ise çalışmanın yenilikçi yönünü oluşturmaktadır.  
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KAPSAM 

Şekil 1’de de görülmekte olan ayçiçeği tarlası görünümden ilham alınarak tasarlanacak ürün grupları, 

%98/2 pamuk/elastan karışımı gabardin kumaşlardan üretilmiş non-denim ürünler olarak belirlenmiştir.  

Tasarımı yapılan ürünler boyama öncesi mordanlanmış, bitkisel renklendirici olarak ise sırasıyla Mentha 

Piperita (nane), Quercus ithaburensis D. (meşe palamudu) ve Curcuma longa (zerdeçal)  ekstraktları 

kullanılmıştır. Gerçekleştirilen işlemlerin üçer kez tekrarlanabilirliğine bakılmıştır. Elde edilen non-de-

nim pantolon ve etek tasarımlarının renk verimleri, renk farklılıkları ve ışığa karşı renk haslık özellikleri 

incelenmiştir. Bitkisel boyamalar sonrası PANTONE  13-1008 TCX, 15-0719 TCX ve 13-0858 TCX 

ayçiçeği tarlasına uyumlu hedef renkler olarak belirlenmiştir.  

YÖNTEM 

Tasarım çalışmalarına başlarken gerçekleştirilen trend araştırmaları sonrasında sürdürülebilir ve çok 

fonksiyonlu %98 /2 pamuk/ elastan gabardin non-denim tasarımların ortaya konulması planlanmıştır. 

Tasarlanacak sürdürülebilir ürünlere,  Tasarım Merkezi’nin bulunduğu bölgede önemli bir yere sahip 

olan ayçiçeği tarlalarının Şekil 1’de sunulmakta olan görseli ilham kaynağı olmuştur. Ardından taslak 

tasarım çalışmalarına geçilmiş, bitkisel boyalar temin edilmiş, numune üretim yapılacak örnekler seçil-

miş, parça boyama işlemleri uygulanmış, numune testleri yapılmış ve son değerlendirmelerin ardından 

seri üretime geçilmiştir. Seçilen bitkisel boyarmaddeler olarak belirlenen nane, meşe palamudu ve zer-

deçal sırasıyla Şekil 2-4’te görülmektedir.  

  

Şekil 1. Ayçiçeği Tarlası Şekil 2. Nane (Mentha Piperita) 

 

 

Şekil 3. Meşe Palamudu (Quercus ithaburen-

sis D.) (Karadag, 2007:88) 

Şekil 4. Zerdeçal (Curcuma longa) 
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Modanlama, boyama ve ard işlem uygulamaları parça boyama makinasında 1:15 banyo oranında ger-

çekşleştirilmiştir. Materyal ağırlığı ise 1.5 kg’dır. 

Mordanlama: Boyama öncesi boyanacak tekstiller parça boyama makinasında %5 şap ve %2 tartarik 

asit ile, pH 7 iken, 60 C sıcaklıkta, 50 dakika mordanlanmış, ardından 5 dakika soğuk durulama işle-

mine tabi tutulmuştur.  

Bitki ekstraktlarının hazırlanması: Nane, meşe palamudu ve zerdeçal için ayrı ayrı 100 g lık doğal 

renklendiriciler sıcak suda 24 saat ekstakte edilmiştir. Ardından süzülerek non-denim tekstil ürünlerinin 

boyama işleminde kullanılmıştır.  

Boyama Banyosu: Mordanlanan tekstiller, banyo hacmi üzerinden %5 konsantrasyonda hazırlanan 

bitki ekstraktıyla  1 g /L ıslatıcı ve 1 g/L kırık önleyici içeren boyama banyosunda 60 C sıcaklıkta, 50 

dakika boyanmıştır. Sonrasında soğuk durulama yapılmıştır.  

Boyama sonrası, tüm tekstil ürünlerine selülaz enzimiyle pH 4.5 iken 55 C sıcaklıkta, 15 dakika tüy 

dökme işlemi uygulanmıştır. Ardından 1 g/L yumuşatma maddesiyle 40 C sıcaklıkta, 10 dakika yumu-

şatma işlemi yapılmıştır. Son olarak örnekler 80 C sıcaklıkta, 45 dakika kurutulmuştur.  

BULGULAR 

Gerçekleştirilen boyamalar sonrasında tüm tekstil ürünlerinin renk verimi ve ışığa karşı renk haslık test 

sonuçları değerlendirilmiştir. Tablo 1.’de tasarımlar için hedef renkler ve pantone numaraları görülmek-

tedir.  

Tablo 1. Tasarımlar için belirlenen hedef renkler 

Pantone numarası Renk 

13-1008TCX 

(Nane ile renklendirilen tasarımlarda hedef 

renk olarak seçilmiştir.) 
 

15-0719 TCX 

(Meşe palamudu ile renklendirilen tasarım-

larda hedef renk olarak seçilmiştir.) 
 

13-0858 TCX 

(Zerdeçal ile renklendirilen tasarımlarda hedef 

renk olarak seçilmiştir.) 
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Boyanmış non-denim tasarımlara ait renk ölçümleri X-Rite marka Color i7 model reflektans spektrofo-

tometresi ile SI modunda  ve 17 mm gözlem plakası ile gerçekleştirilmiştir. Renk koordinatları, D65 

illüminantı ve 10 Standart Gözlemci kullanılarak, renk farklılıkları ise CMC(2:1) renk farklılığı formülü 

yardımıyla hesaplanmıştır. Hesaplanan tüm renk ölçümü sonuçları Tablo 2.’de özetlenmiştir.  Hedef 

renk olarak pantone numarası 13-1008TCX seçilen tasarım örneği Non-Denim Tasarım-1 olarak, 15-

0719TCX seçilen tasarım örneği Non-Denim Tasarım-2 olarak ve 13-0858 TCX seçilen tasarım örneği 

ise Non-Denim Tasarım-3 olarak adlandırılmıştır.  

Tablo 2. Non-Denim  tasarımlara ait renk ölçümü sonuçları 

Numuneler Renk Koordinatları Renk Fark-

lılığı** 

 L* a* b* C* h ECMC (2:1) 

13-1008TCX1 83.69 1.56 15.78 15.85 83.34 - 

Non-Denim Tasarım-11 81.12 2.19 16.53 18.76 81.03 1.30 

15-0719TCX2 71.44 3.08 26.12 26.30 83.27 - 

Non Denim Tasarım-22 69.99 3.36 24.02 23.43 79.27 1.36 

13-0858 TCX3 86.16 -1.90 79.55 79.57 91.37 - 

Non Denim Tasarım-33 85.99 -0.91 75.47 55.48 90.94 1.42 

** Her bir tasarım numunesi için  işaretli Pantone Numarası ‘standart’ olarak kabul edilmiştir.  

Tekstil ürünlerinin kabul edilebilir CMC(2:1) renk farklılıkları <1 olarak değerlendirilmektedir. Tablo 

2’de özetlenmiş olan renk farklıkları genel olarak değerlendirildiğinde, doğal malzemeyle çalışmanın 

standardizasyonunun zorluğu göz önünde bulundurularak  tasarımlara ait renk farklılığı değerleri kabul 

edilebilir bulunmuştur. 

Tasarımlara ait ışığa karşı renk haslık testleri ISO 105 B02:2014 test standardına göre, Atlas marka, 

SuntestCps+ model ışığa karşı renk haslığı test cihazında gerçekleştirilmiştir. Tüm tasarımların ışığa 

karşı renk haslık test sonuçları mavi skalaya göre 3 olarak değerlendirilmiştir. Bitkisel boyarmaddelerle  

renklendirilen tekstil materyallerinin ışığa karşı renk haslık değerlerinin genellikle 4’ün altında olduğu 

bilinmektedir (Deveoğlu ve ark., 2011:5441-5446; Erdem İşmal, 2009: 41-58). Dolayısıyla tasarımların 

ışık haslığı test sonuçları yine kabul edilebilir olarak değerlendirilmiştir.  

Gerçekleştirilen tasarımlar sonrası seçilen ürünlerin görselleri Tablo 3.’de sunulmaktadır.  
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Tablo 3. Non-Denim tasarım örnekleri 

Non-Denim Tasarımı-1 Non-Denim Tasarımı-2 Non-Denim Tasarımı-3 

   

 

SONUÇ 

Seçilen bitkisel boyarmaddelerle renklendirilen non-denim  tasarımlarla yenilikçi ve katma değeri yük-

sek tekstil ürünleri elde edilmiştir. Böylece Yılteks Yıkama Tasarım Merkezi’nde gerçekleştirilen çalış-

maların öncülük ettiği sürdürülebilir yeni bir yaklaşım ortaya konmuştur. Elde edilen bulgularla aynı 

zamanda çok fonksiyonlu kişiye özel tasarımlar oluşturulabilecektir. Gelecek çalışmalarda seçilen bit-

kisel boyama uygulamalarıyla,  aynı zamanda serin tutma, koku, antibakteriyellik ve UV koruyuculuk 

fonksiyonlarından bir ya da birkaçının kazandırıldığı, giyim konforu yüksek tasarımların ortaya konması 

hedeflenmektedir.  
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BUTİK OTEL YAPILARINDAKİ İÇ MEKÂN TASARIMININ PANDEMİ (COVID-19) 

KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ  

Büşra Nur ERDOĞAN 

 Atılım Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Ankara / Türkiye 

Öz: 2019 yılı sonu itibarıyla ortaya çıkan ve günümüzde halen tüm dünyayı etkilemeye devam eden 

Covid-19 salgını, salgının başladığı ilk günden itibaren birçok farklı sektörü etkilediği gibi konaklama 

sektörünü de doğrudan etkilemektedir. Covid-19 virüsünün tüm dünyaya yayılması ile birlikte pandemi 

sürecinde kullanıcılar, konutları dışındaki mekânlarda konaklamaktan çekinmektedir. Bu nedenle ko-

naklama yapılarının iç mekânlarında salgın süresince çeşitli önlemler alınması ve kullanıcıya güvende 

olduğu hissinin verilmesi önem teşkil etmektedir. Bu çalışmada Covid-19 pandemi sürecinde diğer ko-

naklama yapılarına göre daha fazla tercih edilen bir konaklama birimi olan butik otellerin iç mekânları 

ele alınmıştır. Çalışmanın amacı Covid-19 virüsünün hayati tehlikeye yol açtığı bu süreçte kullanıcıların 

pandemi üzerine endişeleri kapsamında butik otel yapılarının iç mekânlarını belirli başlıklar altında in-

celemektir. Çalışmada; butik otel iç mekânlarının başlıca iç ortam hava kalitesi, malzeme kalitesi ve 

dolaşım açısından ele alınmış ve kullanıcıların bu konudaki çekinceleri göz önünde bulundurularak bir-

takım çözüm önerileri getirilmiştir. Günümüzde halen etkileri devam eden Covid-19 pandemi süreci 

kapsamında butik otellerin iç mekânları belirlenen başlıklar altında analiz edilmiş ve bu süreçte butik 

otellerin iç mekânlarının tercih edilebilirliği üzerine veriler toplanmıştır. Bu araştırma sonucunda elde 

edilen verilerle, Covid-19 pandemi sürecinde bu mekânlara benzer şekilde hizmet sunan konaklama 

yapılarını tercih eden kullanıcılar için butik otel yapılarının iç mekânlarına dair tespitler ve öneriler 

sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: İç Mekân Tasarımı, Butik Otel Tasarımı, Pandemi Endişesi, Hava Kalitesi, Mal-

zeme Kalitesi, Dolaşım 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Bütün dünyayı etkisi altına alan Yeni Koronavirüs Hastalığı (Covid-19), ilk olarak Çin’in Wuhan şeh-

rinde Aralık 2019’da solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı vb.) gözlemlenen hastalarda 

yapılan araştırmalar sonucunda tanımlanan bir virüstür.38 Günümüzde yaşamsal fonksiyonlarımızı sür-

dürmemizi zorlaştıran Covid-19 hastalığı ülkemizde ve Dünya’da gündemde olan önemli bir konudur. 

Hastalık, bulaşıcı olması ve solunum yoluyla bulaşması sebebiyle bireyler arası yüzyüze iletişimin en 

aza indirilmesine neden olmaktadır. Bu şartlar altında neredeyse dünya üzerindeki tüm insanlar hastalı-

ğın ölüme sebep olması nedeniyle zorunlu olmayan durumlar dışında evlerine kapanmaktadır. İnsanlar 

dışarıya çıkmaktan, topluluk içinde bulunmaktan ve kapalı ortamlara girmekten çekinmektedir. Tüm 

bunlarla birlikte hastalıktan olabildiğince korunabilmek için sokağa çıkma yasakları ve seyahat kısıtla-

maları gibi tedbirler alınmaktadır. Bu kısıtlamalar ile birlikte normal yaşantımızda değişiklikler mey-

dana gelmiştir. Bu durumun ne kadar süreceğine dair kesin veriler olmadığı için gelecekte de bu tedbirler 

kapsamında hayatımıza devam etmek durumunda kalacağımız söz konusu haline gelmiştir. Bu değişik-

liklerin turizm ve konaklama sektöründe de etkisi büyüktür. Pandeminin neden olduğu endişeler seyahat 

                                                            
38 www.saglik.gov.tr 
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edecek ve konaklama yapacak bireyler için büyük önem teşkil etmektedir. Hastalığın otel konaklamala-

rıyla bulaşma riskini en aza indirmek için Sağlık Bakanlığı tarafından tedbirler alınsa da konaklama 

tiplerinin tercih edilebilirliği noktası konaklama sektörü için tehdit oluşturmaktadır. 

Butik otel kavramı kişiye kendini özel hissettirme amacıyla ortaya çıktığı için kullanıcıların daha büyük 

ve zincir oteller yerine butik otel yapılarını tercih etmesini sağlamaktadır. Butik kelimesi Fransızca’daki 

“boutique” sözcüğünden dilimize geçen ve Türk Dil Kurumu tarafından “Giyim ve süs eşyası satılan 

dükkân” anlamına geldiği belirtilen kelimedir. Butik sözcüğü Oxford sözlüğünde; “özel müşterilere ve-

rilen hizmet, sofistike, elit ürünlerin satıldığı küçük alışveriş dükkânı” olarak geçerken Webster sözlü-

ğünde ise; “Küçük, modaya uygun dükkân veya özel servis ve ürünler sunan şirket” olarak tanımlan-

mıştır. Bu tanımlarla birlikte “butik” sözcüğü giyim mağazası anlamından çıkıp “kişiye özel” ve “kü-

çük” anlamlarıyla da kullanıma girmiştir. Butik otel kavramı da küçük ve kişiye özel olma özelliklerine 

sahip olduğu için butik sözcüğünü içinde barındırmaktadır (Akturan, 2017: 24). 

Son yıllarda geçmişe göre daha popüler bir konaklama birimi olan butik otellerin pandemi sürecinde 

kullanımına yönelik merak edilen bazı unsurlar bulunmaktadır. Covid-19 virüsünün solunum yoluyla 

bulaşması konaklama yapılarındaki iç hava kalitesine dair kullanıcıların kafalarındaki soru işaretleri 

oluşturmaktadır. Ayrıca kullanıcılarda pandeminin yarattığı endişeler, mekânlarda kullanılan malzeme 

kalitesini sorgulatmaktadır. Bununla birlikte bireyler arası etkileşimi en aza indirgemek için alınacak 

önlemlerle birlikte butik otel mekânlarındaki mesafelerin iyi ayarlanması ve dolaşımın pandemi sürecine 

uygun bir şekilde tasarlanması gerekmektedir. 

Geçmişten günümüze iç hava kalitesi insan için önem arz etmektedir. İnsanlar girdikleri her mekânda iç 

hava kalitesine dair sorunlarla karşı karşıya gelmektedir. “İnsanların birçoğu dış hava kirliliğinin sağlığa 

zararlarını bilmesine rağmen iç hava kalitesi (İHK) problemlerinin insan sağlığına önemli etkileri oldu-

ğunu bilmez” (Bulgurcu, 2015: 7). Kapalı ortamlardaki havanın çeşitli nedenden ötürü kirlenmesi yetiş-

kinlerde ve çocuklarda astım, kanser ve pek çok immünolojik hastalıklara yol açabilir. Günümüzde de 

Covid-19 salgını ile birlikte kişiler, butik otel iç mekânlarındaki iç hava kalitesini daha çok önemsemek-

tedir. “İç ortam hava kalitesi, sağlıklı ve doğal malzeme kullanımını ve doğru tasarıma bağlı olarak 

daimi temiz havayı gerektirmektedir” (Tavşan, Taş, Yanılmaz, 2018: 298). Bu nedenle doğru malzeme 

kullanımı da hem iç ortam hava kalitesini hem de sağlık koşullarını etkiler. 

AMAÇ  

Bu çalışmanın amacı Covid-19 pandemi sürecinde de kullanıcılar tarafından tercih edilmeye devam bu-

tik otellerin iç mekânlarını incelemek ve değerlendirmektir. Ayrıca kullanıcıların pandemi kapsamında 

duydukları endişelerin butik otel iç mekânlarını nasıl etkilediğini analiz etmek ve pandeminin hayatı-

mıza kattığı değişiklikleri mekânsal açıdan incelemek ve mekânsal öneriler getirmektir. Çalışmada ele 

alınacak kavramlar başlıca pandemi kapsamında butik otel iç mekânlarındaki iç ortam hava kalitesi, 

dolaşım, malzeme kullanımı ve malzeme kalitesidir. 

KAPSAM 

Araştırma kapsamında Covid-19 pandemi sürecinde Türkiye’deki butik otel yapıları incelenmiştir. Tür-

kiye’deki butik oteller, butik otellerin iç mekanları ve pandemi sürecinde butik otel iç mekanlarının 

kullanımı ile ilgili literatür taraması yapılmıştır. Çalışmada butik otel iç mekânları pandemi kapsamında 
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iç ortam hava kalitesi, malzeme kalitesi ve dolaşım yönünden analiz edilecektir. Araştırma sonucunda 

elde edilen verilerle Türkiye’deki butik otel iç mekânlarının Covid-19 salgın döneminde kullanımı üze-

rine tespitler yapılacaktır. Bu tespitler sonucunda butik otel iç mekânlarının pandemi sürecinde kulla-

nımı üzerine değerlendirme ve öneriler yapılacaktır. 

YÖNTEM 

Araştırma kapsamında Covid-19 salgını ile başlayan pandemi süreci incelenmiştir ve bu sürecin genel 

kullanıcılar açısından etkileri değerlendirilmiştir. Covid-19 pandemi süreci, bu pandemi döneminin tu-

rizm ve konaklama sektörünü nasıl etkilediği, butik otel yapılarının tasarımı ve kullanımı üzerine yapıl-

mış olan akademik araştırmalar ve tezlerden yararlanılmıştır. Ayrıca konu ile ilgili yönetmelikler, ilgili 

yerlerden temin edilmiştir. Araştırma kapsamında yazılı belgelerin içeriğini analiz etmek için kullanılan 

ve nitel bir araştırma yöntemi olarak kabul edilen doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır (Kıral, 

2020). Çalışma kapsamında edinilen verilere internet üzerinden ulaşılmış ve ulaşılan veriler araştırma 

amacına bağlı olarak incelenmiş ve yorumlanmıştır. Dolasıyla bu araştırma, ikincil verilere dayanmak-

tadır. Butik otel odalarının mekânsal nitelikleri, donatı elemanları, planlama ve tasarım ilkeleri, müşteri 

beklentileri ve tercihlerini etkileyen faktörler üzerine bilgi edinilmiştir. 

BULGULAR 

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğe göre butik otellerde ol-

ması gereken en önemli özelliklerden biri modern, röprodüksiyon, antika gibi özelliği olan mobilya ve 

malzemeler ile tefriş ve dekorasyona sahip olmasıdır. Yönetmeliğe göre aynı zamanda 5 yıldızlı otel 

odaları için belirlenen nitelikleri taşıyan konforlu odalara sahip olmalı ve kapasiteye yeterli kabul holünü 

de kapsayan lobi, lobi alanının yeterli olması hâlinde lobinin bir bölümünde düzenlenmiş oturma mahalli 

veya ayrı bir oturma salonu olmalıdır. Bunlarla birlikte butik oteller bir yönetim odasına sahip olmalı ve 

genel mahallerde klima sistemi, otopark hizmeti, 24 saat oda servisi, çamaşır yıkama ve kuru temizleme 

hizmetini içinde barındırmalıdır. Yönetmelikte ayrıca butik otellerin birden fazla katta düzenlenmiş te-

sisler için müşteri asansörü ve merdivenine sahip olması gerektiği belirtilmektedir. Açık veya kapalı 

yüzme havuzu, kadın ve erkek personel için ayrı soyunma yerleri, dolapları, duş ve tuvalet yerleri de 

butik otellerin nitelikleri arasındadır. Fakat yönetmelikte bu şekilde belirtilmesine rağmen günümüzde 

birçok butik otel örneğinin gerekli yeterliliğe sahip olmadığı gözlemlenmektedir. Butik oteller, 5 yıldızlı 

oteller gibi çok belirgin standartlara sahip olmamakla birlikte ölçek olarak küçük olması ve oda sayısının 

az olması dışında net bir özellik taşımamaktadır (Aykol ve Zengel, 2014). 

Kullanıcıların bir konaklama yapısından memnun kalmalarında ve mekânı tekrar tercih etmelerindeki 

en temel etkenin, otel yatak odalarında buldukları temiz, rahat ve konforlu konaklama olduğu ise yadsı-

namaz bir durumdur (Tunalı, 2009: 7).  Tasarımsal anlamda belirli bir tutarlılığa sahip olması gereken 

butik otel odaları için bu faktörlere ek olarak; odanın tipi, formu, büyüklüğü, otel içindeki konumu ve 

sahip olduğu manzarası da tercih edilme ya da edilmeme sebebi olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle 

de butik otel tasarım sürecinde otel odaları olabildiğince manzaraya sahip olacak şekilde konumlandı-

rılmaya çalışılmaktadır. Bunlarla birlikte tercih edilecek butik otelin hizmet standartları ve hijyen ko-

şulları kullanıcılar için oldukça önemlidir. Hijyenik açıdan butik otellerin en önemli bölümlerden biri 

otel odasının ıslak hacimleridir. Islak hacimlerin tasarımı üzerinde müşterilerin değişen talepleri oldukça 
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etkili olmaktadır. Romantik konsepte sahip olan butik otellerde (özellikle balayı suitlerinde) banyonun 

oda içerisinde konumlandırılmasına rastlanabilmektedir. Küvet kullanımının yanı sıra hijyen ve yı-

kanma kolaylığı yönünden müşterilerin büyük bir çoğunluğu duş kullanımını tercih etmektedir (Aktu-

ran, 2017). 

Ülkemizde butik otel yapıları pandemi sürecinde kullanıcılar tarafından halen talep görmektedir. Fakat 

kullanıcıların butik otel seçiminde geçmişe kıyasla daha farklı seçim kriterleri bulunmaktadır. Bunlar-

dan en önemlisi ise otelin hijyenik koşullarıdır. Butik otellerin hijyenik olarak değerlendirilebilmesinde 

temel unsurlar; butik otel mekanlarındaki iç hava kalitesi, kullanılan malzeme kalitesi ve dolaşımdır. 

a)Butik Otel Mekânlarında İç Hava Kalitesi 

Hava kalitesi düşük olan, koku içeren ortamlar birçok hastalığa yol açmakla birlikte, kullanıcı konforu-

nun azalmasına, çalışma performanslarında düşüş meydana gelmesine sebep olmaktadır. Bu nedenle 

Covid-19 pandemi sürecinde konaklama yapılarının iç hava kalitesinin yüksek olması kullanıcılar için 

önem arz etmektedir.  Bulunulan ortam içerisindeki hava yeteri kadar nem barındırmıyor ise (%20 ci-

varında veya daha düşük) kullanıcılarda bazı şikâyetler meydana gelebilmektedir. Ortamdaki nem ora-

nını arttırmak için buhar kullanmak mikrobik bulaşıcılık riskini azaltırken nemlendirmede su kullanımı 

ise bu riski barındırmaktadır. İç havayı kirleten ögeler ise başlıca; sigara kokusu, mantar, buharlaşabilir 

organik bileşikler ve yarı buharlaşabilir organik bileşikler, haşere ilaçları, nitrojen oksitler, carbon mo-

noksit (CO), carbon dioksit (CO2) ve radon olarak tespit edilmiştir (Çilingiroğlu, 2010). Tüm bu hava 

kirletici etkenlerle birlikte Covid-19 virüsünün hava yoluyla bulaşma riskinin çok yüksek olması kulla-

nıcının iç hava kalitesine olan farkındalığının artmasını sağlamaktadır.  

Kliniksel olarak önem düzeyinin tam olarak belli olmamasına rağmen Covid-19 aerosollerinin (bir ka-

tının veya bir sıvının gaz ortamı içerisinde dağılması ile oluşan karışımların) havada 3 saat asılı kalabil-

diği tespit edilmiştir (Vuorinen vd., 2020). Bu nedenle konaklama yapılarında da havada asılı kalabile-

cek muhtemel aerosoller için tedbirler alınmalıdır.  Özellikle de bulunduğu konumla ilişkili olarak tu-

rizm sektörünün en popüler konaklama yapıları içinde bulunan butik otellerde de iç hava kalitesini doğru 

şekilde arttırmak pandemi süreci için çok önemlidir. Kullanıcıların sürekli değiştiği bir sirkülasyona 

sahip olan butik otellerin iç ortamlarında bulunan havanın doğru şekilde arındırılmasının önemi hem 

otel çalışanları hem de kullanıcılar açısından oldukça fazladır. Bu konuda yapılan araştırmalara göre iç 

ortam hava kalitesinin doğal havalandırma ile arttırılmasının mekanik havalandırmadan önce geldiği 

kanıtlanmıştır. Yapılan çalışmalarda iç ortamdaki havanın dışarıdaki havadan 3 kat fazla kirli olduğu 

tespit edilmiştir. Bu nedenle avluya sahip olan butik oteller, iç hava kalitesini yükseltme şansına da sahip 

olabilmektedir (Tavşan, Taş, Yanılmaz, 2018). 

Özellikle de yaz aylarındaki yüksek hava sıcaklıkları sebebiyle oldukça ihtiyaç duyulan klima sistemle-

rinin kullanımı da hava kalitesini etkilemektedir. Klima kullanımı mikroorganizmaların yayılmasına da 

katkı sağlayabilmektedir.  Yapılan çalışmalarda klima sistemlerinin Covid-19 virüsünün yayılmasına 

neden olduğu direkt olarak tespit edilmemektedir. Fakat dolaylı olarak hastalığın yayılmasına neden 

olabileceğine ulaşılmaktadır (Chirico, Sacco, Bragazzi, Magnavita, 2020). Konu üzerine ele alınan araş-

tırmaları göz önünde bulundurarak butik otel iç mekânlarındaki klima kullanımının pandemi süresinde 

dikkat edilmesi gereken bir konu olduğu aşikârdır. 
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b)Butik Otel Mekânlarında Malzeme Kalitesi 

Doğru malzeme kullanımı da bu pandemi sürecinde virüsten korunmak amacıyla dikkat edilmesi gere-

ken temel unsurlardan biridir. Kullanılan malzeme cinsi ve kalitesi virüsün bulaşıcılığı konusunda 

önemli bir etkiye sahiptir. Covid-19 virüsü genel olarak dış ortama, dezenfektanlara ve alkole karşı çok 

fazla dayanıklılık gösterememektedir. Fakat plastik ve çelik yüzeyler üzerinde 72 saate kadar kalabildiği 

bilinmektedir. Karton yüzeylerde ise 24 saat süreyle canlılık gösterebilmektedir (Lam vd., 2020). Bir 

kişi enfekte bir yüzeye dokunursa ve ardından gözlerine, burnuna veya ağzına temas ederse virüsü vü-

cuduna alabileceği tespit edilmiştir (Vuorinen vd., 2020). Butik otellerde de özellikle çelik malzeme 

kullanımının yoğun olduğu yerler olan asansörler, merdivenler, masa ve sandalyeler, mutfak araç ge-

rekçeleri, depolama alanları olarak tanımlanabilmektedir. Bu alanlarda hijyen koşullarının sağlanabil-

mesi için gerekli önlemler alınmalıdır. Özellikle bu malzemeye sahip yüzeylere temasın olabildiğince 

azaltılması virüsün bulaşma riskini azaltabilmektedir. Çelik yüzeye sahip olan kapılarda fotosel kulla-

nılarak kullanıcının temas alanı kısıtlanabilir. 

Fotoselli kapıların kullanılması hem düşük güç kullanımı açısından hem de fiziksel hiçbir temas kurma-

dan kullanılabiliyor olması açısından hijyenik anlamda büyük katkı sağlamaktadır. Günümüzde diğer 

tüm zamanlardan daha çok önem kazanan ve hijyenik tasarıma sahip olan bu tür tasarım elemanları 

pandemi sürecinde daha çok tercih edilir bir hal almıştır. Mevcut kapı kollarına entegre edilebilen, üç 

boyutlu yazıcılarla kolay biçimde üretilebilen aparatlar da salgın sürecinde hijyenik açıdan korunmayı 

sağlamaktadır (Ensarioğlu, 2020). Bu nedenle hali hazırda fotoselli kapılara sahip olan ya da teması 

azaltacak kapı aparatlarını kullanan butik oteller kullanıcının pandemi endişelerinin azalmasında etkili 

olabilecektir.  

Plastik malzemeler de virüsün plastik yüzeyde uzun süre canlı kalabilmesi nedeniyle dikkat edilmesi 

gereken unsurlardandır. Bu nedenle butik otellerde kullanılan plastik malzemelerin hijyeninin sağlan-

ması da önem arz etmektedir. Otel mekanlarında kullanılan halılar da hijyenik açıdan önemli materyal-

lerdir. Temizlenme kolaylığı sağlayan malzemelerin kullanılması ne zaman sona ereceğinin bilinmediği 

salgın sürecinde en önemli tedbirlerden biri olarak kabul edilmektedir. 

c)Butik Otel Mekânlarında Dolaşım 

Salgın sürecinin başlamasıyla birlikte geçmişte referans olarak aldığımız mesafe kurallarının birçoğu 

günümüzde kullanılmamaktadır. Kamusal alanlarda belirli birçok işlev için tanımlanmış olan metrekare 

başına düşen maksimum kullanıcı sayısı gibi değerler, sosyal mesafe kavramının hayatımıza hızlı girişi 

ile birlikte yeniden belirlenmek durumunda kalmıştır. Buna paralel bir şekilde topluluk içinde bulun-

mayı zorunlu kılan bazı kamusal mekânlar sosyal mesafe kurallarını dikkate alarak tasarlanmalıdır. Bu 

sayede de sosyal mesafenin kullanıcıların bu pandemi sürecinde yaşadığı stresin azalmasına yardımcı 

olabileceği öngörülmektedir (Ensarioğlu, 2020). 

Doğrudan kişiden kişiye aktarım şiddetli akut solunum sendromu olan koronavirüsünün birincil bulaşma 

yolu olarak bilinmektedir. Birbirine yakın mesafede bulunan kişilerin özellikle solunum yoluyla virüsü 

bulaştırabildiği tespit edilmektedir. Enfeksiyonlu bir kişi öksürdüğünde solunum salgılarında salınan 

virüs, hapşırarak veya konuşarak mukoza ile doğrudan temas ederse başka bir kişiye bulaşabilmektedir. 
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Fakat damlacıklar tipik olarak 6 fitten yani yaklaşık 2 metreden fazla hareket edememektedir (Vuorinen 

vd., 2020). 

Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı sosyal mesafe ile ilgili bilgilendirme videosuna göre salgın döneminde 

2 kişi arasındaki mesafe en az 3-4 adım olmalıdır. Ek olarak Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinde 

sosyal mesafe kavramı: “Hastalık etkeninin bulaşmasının engellenmesi için kişilerin fiziksel olarak bu-

luşmasını azaltması, bir arada bulunulan ortamlarda 1,5 metrelik fiziksel mesafenin korunması ve tema-

sın azaltılmasını içeren tutum ve davranışlar” olarak tanımlanmaktadır. 

Otelin lobisi pandemi sürecinde iken aynı anda birden çok kişinin bir arada kullanımı için yeterli bü-

yüklükte değil ise kişiler belirli bir sıra ile lobi bölümüne alınmalı, butik otel herhangi bir bekleme 

alanına sahipse kullanıcı beklerken vaktini bu bölümde geçirebilmektedir. Butik otelin kendine ait bir 

havuzu ve güneşlenme alanı mevcut ise bu alanlarda bulunan şezlong vb. oturma elemanları mekânın 

boyutuna göre ve kullanıcının sağlığını tehdit etmeyecek mesafede konumlandırılması gerekmektedir. 

Edinilen bu bilgiler etrafında düşünüldüğünde, kapasite açısından çok geniş kapsamlı olmasa da yıl 

içinde birçok kullanıcıya hizmet verdiği ve dönemsel olarak tam doluluk oranına ulaşabilmesi nedeniyle 

butik otellerin sirkülasyon alanları pandemi sürecinde tekrar tasarlanabilmektedir. Özellikle de belirli 

saatler içinde hizmet veren yeme-içme mekânları salgın döneminde kullanılırken dikkat edilmesi gere-

ken alanlardır. Bu alanların kullanımında mekânda aynı anda bulunabilecek maksimum kişi sayısı sosyal 

mesafe kuralının ihlal edilmeyeceği şekilde hesaplanmalıdır. 

SONUÇ 

Covid-19 pandemi süreci bilindiği üzere tüm dünyayı aynı anda etkilemiştir. Tüm dünyada çok hızlı 

yayılan salgın döneminde diğer salgın hastalıklarda uygulanmayan birçok tedbir uygulanmaya başlan-

mıştır. Özellikle de konaklama mekânlarının kullanıma kapanması turizm ve konaklama sektörü için 

oldukça önemli bir uygulama niteliğindedir. Bu mekânlarda insan etkileşiminin fazla olması konaklama 

yapılarının Covid-19 pandemi sürecinde belirli tarihlerde kapanmasına neden olmaktadır. Salgına yö-

nelik tedbirler birçok ülkede benzerlik gösterdiği için tüm dünyada konaklama mekânlarının kullanımı 

benzer şekilde değişim gösterebilmektedir.  

Bu pandemi döneminde daha geniş kapsamlı otellere göre insanların etkileşim oranının az olabileceğine 

yönelik bir görüşün meydana gelmesi sonrasında butik otellerin kullanımına ilgi artmıştır. Butik otel 

yapılarının ise yoğun ilgi görmesi ile kullanıcılar bu mekânlardaki iç hava kalitesinin sağlık koşulları 

için yeterli olduğu konusunda bazı endişeler yaşamaktadır. Fakat butik otel yapılarının da diğer birçok 

farklı iç mekân gibi doğru havalandırma yöntemleri ile iç hava kalitesini arttırabildiği tespit edilmektedir 

(Çilingiroğlu, 2010). Ayrıca kullanıcılar hava kalitesine ek olarak butik otellerin tercih ettiği otel odası 

içindeki malzemelerin Covid-19 salgını döneminde insan sağlığını etkilemesi üzerine korkular edinmiş-

tir. Bu süreçte doğru malzeme kullanımı, teması en aza indirecek ve yüzeyinde zararlı organizmaları 

barındırmayacak malzemelerin kullanımı şeklinde önerilmektedir (Ensarioğlu, 2020). Bu etkenlere ek 

olarak butik otel mekanlarındaki kullanıcıların ve çalışanların hareket alanını olabildiğince hijyenik ko-

şullar çerçevesinde devam ettirebilmesi için gerekli mesafe kurallarına uygun bir mekânsal tasarım ger-

çekleştirilmesi gerekmektedir. Fakat çok büyük alanlara sahip olmayan butik otellerin sirkülasyon ala-

nını pandemi koşullarına göre düzenleyebilmesi geniş alanlara yayılan konaklama yapılarına göre daha 
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çok mekânsal engelle karşı karşıya kalabilmektedir. Bu engellerin aşılabilmesi için alınabilecek en 

önemli tedbirlerden biri ise otelin aynı anda misafir edebileceği kişi sayısını azaltmak olabilmektedir. 

Bu çalışma Covid-19 pandemi sürecideki konaklama yapılarının iç mekân ile ilişkisi üzerine yapılan bir 

çalışma olması sebebiyle literatüre katkı sağlayabilecektir. Araştırma kapsamında kullanıcıların pan-

demi sürecindeki butik otel tercihleri üzerine yapılması planlanan anket çalışması pandemi sürecindeki 

tedbir koşulları nedeniyle yapılamamıştır. Yapılması planlanan fakat gerçekleştirilemeyen anket çalış-

ması salgın sürecindeki konaklama birimlerinin kullanımı ve tercih edilebilirliği üzerine literatüre büyük 

oranda katkıda bulunabilecek bir çalışma olabilecektir. 

Covid-19 salgını döneminde ve sonrasında birçok farklı tasarım dilini içinde barındıran tasarım dünya-

sının yeni arayışlar içine girmesi söz konusu haline gelmiştir. Bu süreçte tasarımcılar için yeni oluştu-

rulacak bir tasarım dili ve yöntemi üzerine yaşanacak bir yoğunlaşmanın oluşma ihtimali oldukça yük-

sektir. Süresi, sonuçları ve dönüşümü tahmin edilemeyen bu süreçte mekânsal tasarım anlayışının ve 

yönteminin değişiklik göstermesi salgın sürecinin muhtemel bir sonucudur. Butik oteller için hedef kul-

lanıcı kitlesi ve otel mekânlarındaki malzeme seçimleri kapsamında esnek ve işlevsel tasarımların kul-

lanılması, Covid-19 salgın hastalığı benzeri süreçlerin kontrol altına alınabilmesi ve bu süreçlere kısa 

sürede uyum sağlanabilmesi için büyük avantaj niteliğinde olacaktır. 
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ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ’NİN ÜÇ KENARLI TONOZLARI: BİR DİVRİĞİ ULU 

CAMİ ÖRNEĞİ 

Sevda ATAK 

Palermo Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Palermo / İtalya 

Öz: Selçuklularla beraber Anadolu topraklarında gün ışığına çıkmaya başlayan taş ‘kenar tonozların’ 

ilk örneği XIII. yüzyılın ilk çeyreğinde inşa edilen Divriği Kompleksi ile karşımıza çıkmaktadır. Özel-

likle İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaygınlık gösteren kenar tonoz-

lardan, Ege bölgesine ait bilinen iki örnekten biri; Selçuk İsa Bey Camisi’nin giriş eyvanını örterken, 

bir diğeri ise Milas Ahmed Gazi Camisi’nde yer almaktadır. Anadolu Selçuklu mimarisinde yer alan taş 

kenar tonozların, köşegenlerinin yüzeyde oluşturduğu girintili ve çıkıntılı şekilleri incelenerek, üst ör-

tünün ana planını oluşturan tonoz türleri (haç tonoz ya da çapraz tonoz) kolaylıkla tespit edilebilir. Da-

hası bu formların içe ve dışa doğru oluşturdukları açılı kenarlarının sayısının artmasına bağlı olarak, 

kategorize edebilecek kadar sayıda, ‘kenar tonoz’ örnekleri sunmaktadır. Bunlar genel olarak tek sayı 

ve katları şeklinde ilerlerken (üç kenarlı, beş kenarlı, yedi kenarlı ve dokuz kenarlı) bilinen altı kenarlı 

tek tonoz örneği yine ilk ‘kenar tonoz’ türünün karşımıza çıktığı Divriği Kompleksi’ndedir. Sonuç ola-

rak, bu çok sayılı kenar tonozların Anadolu Selçuklu mimarisinde, en yaygın olarak kullanılan örneği 

ise üç kenarlı olan tonozlardır. Bu çalışmanın amacı Anadolu topraklarında homojen olmayarak bir da-

ğılım gösteren bu üç kenarlı tonozları, bir dizi şeklinde sunmaktır. Ayrıca bunlardan ilk vaka olan Div-

riği Ulu Camisi üç kenarlı tonozu için uygulanan geometrik yöntemlerin analizi incelenerek, olası bir 

uygulamanın Anadolu Selçuklu mimarisi üç kenarlı tonozlarına etkisi tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimler: Divriği Kompleksi, Üç Kenarlı Tonozlar, Anadolu Selçuklu Mimarisi 

GİRİŞ 

Türk mimarlık tarihinde Selçuklularla beraber yaygınlık göstermeye başlayan ‘kenar tonozlar’ ne yazık 

ki gereken ilgiyi görememişlerdir. Yapılan araştırmalar genel olarak bu tür tonozların geometrik kuru-

luşlarını incelemek yerine, basit bir tanımlama ile son bulmuşlardır. Bu tanımlama neredeyse her zaman, 

tonozun aldığı formdan kaynaklı olarak “yıldız tonoz” şeklinde olmuştur.  Bu üst örtü tonoz türüne 

özellikle geometrik kuruluşları bakımından ilk ışık tutan Prof. Dr. Ayşıl Tükel Yavuz’dur (1978: 863-

879). Yazarın 1968’de süslü tonozlarla başlayan bu araştırması, ilerleyen yıllarda farklı tonoz türlerinin 

de eklendiği doktora tezi ile devam etmiştir. Söylemek gerekir ki, Yavuz’un çalışmaları, bu alandaki en 

önemli bilgi kaynaklarından birini temsil etmektedir. Yavuz’da çalışmalarında “yıldız tonoz” (Tükel 

Yavuz, 1978: 863-879) olarak benimsediği bu üst örtü türü, daha sonraki yıllarda, yine aynı yazar tara-

fından çalışmalarının daha da derinleşmesi ve diğer yabancı yayınlardaki örneklerle yaptığı karşılaştır-

malarla beraber, Türkçede “kolları katlanmış haç tonoz – yıldız tonoz” olarak son bulmuştur (Tükel 

Yavuz, 2001: 179). Bununla beraber, benzer tonoz türleri, İtalya ve İspanya gibi Güney Avrupa ülkele-

rinde, XV. yüzyıldan itibaren Gotik mimarinin en önemli öğelerinden olan kaburgalı tonozların yerini 

alarak, karşımıza çıkmaktadırlar (Zaragozà Catalàn, 2000: 141-150). Özellikle İber Bölgesinde, XV. 

yüzyılın ünlü İspanyol mimarı Francesc Baldomar ile ansızın gün ışığına çıkan bu tonozlar, kenar sayı-

larının artmasına bağlı olarak, çok sayıdaki kenarların kombinasyonlarından oluşmaktadırlar.  
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İspanyol mimarisinde bir yenilik olarak yer alan bu tonoz türü Türkçe 

karşılığı “kenar tonozlar” olan boveda de aristas (Şek. 1) olarak ifade 

edilmektedir (Zaragozà Catalàn, 2010: 177-209). İspanyol örneklerine 

nazaran, İtalya mimarisinde daha az yer verilmiş olan bu tür tonozlar, 

İspanyolcadaki tanımıyla aynı anlamı taşıyan volte a spigolo şeklinde 

tanımlanarak (Nobile, 2016: 45-68) İtalyan mimarlık tarihinde yerini 

bulmuştur (Şek. 2). Bu çalışmada bahsi geçen tanımlardan yola çıkarak 

ve konu üzerine yapılan bilimsel araştırmaların Güney Avrupa ülkele-

rindeki yaygınlıkları da göz önünde bulundurularak ve dahası bu tür-

deki tonozların geometrik yapılarına daha uygun olduğu düşünülen 

“kenar tonoz” şeklinde ifade edilecektir. Çünkü Prof. Dr. Ayşıl Tükel 

Yavuz’un kabul ettiği ifade, bu türdeki tonozların geometrik tasarımla-

rının haç tonozla eş olmakla kalmayıp, dahası yıldız tonozun strüktürel 

yapısının haç tonoz ile aynı olduğunu ileri sürerek kabul edilmiştir. Bu-

nun üzerine de yazar, yıldız tonozlar için “bir tonoz türü değil haç to-

nozun yapısal bezeme ile çeşitlenmesidir” diye bir tanım kullanmıştır 

(Tükel Yavuz, 2001: 177). Aslında Yavuz’un bu ifadesinin aksine, bu üst örtü türünde, köşegenlerinin 

yüzeyde oluşturduğu formlar, tonozun bir çapraz ya da bir haç tonoz olduğunu belirlemeye yardımcı 

olur. Örneğin; bir tonozun köşegenleri, tonoz yüzeyinde girintili, yani içe doğru bir form alacak şekilde 

oluşan bir kenardan ibaret ise çapraz tonoz üzerinden tasarlanmıştır (Şek. 3). Şayet, bunun tam tersi 

şekilde çıkıntılı, yani içe doğru değil de, yüzeyde dışa doğru bir form yaratıyorsa, bu tonoz bir haç tonoz 

planından yola çıkarak tasarlanmıştır (Şek. 4). Bazı durumlarda ise tonozun kenar hatları köşegenler 

üzerine denk gelmeyebilir. Bu durumda ise, tonozun temel planında, bir haç ya da bir çapraz tonoz 

tasarımı kullanıldığı öne sürmek mümkün değildir.  

Buna rağmen inşaatta uygulanan iş-

lem bakımından, çıkıntılı kenarlar 

(dışa doğru olan kenar) ve girintili 

açılar (içe doğru olan kenar) arasın-

daki en büyük fark, kesme taşların 

kesim kriterinde yatmaktadır. Eğer 

birincisi için ise, haç tonozun yerine 

gösterilen yöntemler kullanılabilir. 

Diyagonal hattına karşılık gelen gi-

rintili bir model ise, doğal olarak çapraz tonoz tercih edilir. Üst örtüyü oluşturacak olan kesme taşların, 

ön modellemeleri sırasında, özellikle bu içe ve dışa doğru olan kısımların yalnız bir taş üzerinde kesim 

yapma işleminin gerçekleşmesinin zorunlu olduğu durumlarda buradan teksir edilerek yapılır. Sonuç 

olarak bu farkın, Orta Çağ Anadolusu’nda bir şantiye için, kesme taş şablonlarının seri hale dönüştürü-

lebilmesi, dolayısıyla zaman tasarrufu ya da daha az işçi ve buna bağlı olarak daha az maliyet gibi, 

birçok etken bakımından, önemli bir rol oynadığı düşünülebilir. 

AMAÇ  

Şek. 2. Volte a spigolo, Cenova 

(İtalya), (Boata, 2005, 66) 

Şek. 3. Temelinde bir çapraz tonoz 

olan 5 kenarlı Mardin Zinciriye 

Medresesi  tonozu 

Şek. 4. Temelinde bir haç tonoz olan 

5 kenarlı Iğdır Kervansarayı tonozu 
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Anadolu Selçuklu mimarisi, köşegenlerinin bu içe ve dışa doğru aldıkları formlardan ve bunların yü-

zeyde oluşturdukları katlanma sayılarının artışından kaynaklanarak çoğalan, bir tür ‘kenar tonoz’ çeşit-

liliğine sahiptir. Bu sınıflandırmayı tonozu oluşturan kenarın sayısındaki artıştan yola çıkarak iki, üç, 

beş, altı (Atak, 2020: 69.96), yedi ve dokuz kenarlı tonozlar olarak yapmak mümkündür. Burada çalış-

manın amacı olarak bu çok sayılı kenar tonozlardan, Anadolu Selçuklu mimarisinde en yaygın olan ‘üç 

kenarlı tonozların’ bir dizi halinde sunumu yapılacaktır. Dahası döneminin ilk örneği olan Divriği Ulu 

Cami üç kenarlı tonozunun geometrik kuruluşunun üzerinden, kesme taş yataklarının kesimine ulaşıla-

rak, üst örtünün olası yapım prosedürü belirlenmeye çalışılacaktır.  

XIII. yüzyıl mimarisiyle Anadolu topraklarında gün ışığına çıkmaya 

başlayan bu üç kenarlı tonozların hepsinin diyagonalleri ‘girintili ke-

nardan’ oluşmaktadır. Bu durumda geometrik kuruluş planları, 

Prof. Dr. Ayşıl Tükel Yavuz’un ifadesinin aksine, çapraz tonoz ta-

sarımına dayanmaktadır. Neredeyse her zaman dikdörtgen olan 

alanları örten tonoz sistemi, çoğu durumda, merkez ortak düze-

ninde, planın üç parçaya bölünmesiyle birlikte, ortada bir merkez 

kare (Tükel Yavuz, 1983: 50) ve yanlara bağlanan diğer tonoz tür-

leri ile çözüm bulmuşlardır (Şek. 5). Böylelikle burada uygulanan 

düzenli geometri sayesinde, karmaşık tonozların yapılanması daha 

kolaydır. Bunlardan araştırmanın ana kahramanı olan ve en erken 

tarihli üç kenarlı taş tonoz örneği, Divriği Ulu Camisi’nin kuzey 

taç kapısının güney doğusunda yer alan açıklığı örtmektedir (Şek. 6). Dikdörtgen bir alanın örtüsü olan 

bu tonoz, kuzey ve güney yanlarından basit bir kemerle çözümlenerek, dikdörtgen alan, üç kenarlı to-

nozun yer alacağı kare alana indirgenmiştir. Tonozun her bir köşe noktasından ayrılan üç kenar, merkeze 

kadar sekiz sıra kesme taş yataklarından oluşarak, merkezde sekizgen bir panelde yeniden birleşirler. 

Bu sekizgen panelin içinde ise, iç içe geçmiş sekiz köşeli iki yıldız yer alır. Merkezi düz alanın sekizgen 

şeklini belirleyen, üç kenarın çıkıntıları ve girintileri arasındaki dönüşümden oluşur. Eğer tüm kenarlar 

çıkıntı yapsaydı, aslında çıkıntılar ve girintiler arasındaki değişim, ortaya çıkan yıldız merkezli bölme-

nin şekli üzerinde tekrarlanacaktı. Ya da köşegen üzerindeki kenar daha uzun tutulsaydı, bu durumda, 

tonozun merkezinde bir sekizgen yerine, sekizgenin içinde yer alan dört kenarlı yıldızdan sadece biri 

oluşturabilirdi. İncelenen durumda ise kenarlar, dış yıldızın noktaları üzerinden birleşir, bu nedenle te-

mel karenin köşegenlerinin ve eksenleri ile örtüşür. Karmaşık bir geometrik yapıya göre, iç yıldızdaki 

yansıma, maalesef tonoz yüzeyinin bozulması nedeniyle bugün artık değerlendirilemez. 

Selçuklu mimarisinde, Divriği Kompleksi’nden sonraki yıllarda da 

inşa edilen bütün üç kenarlı tonozların, geometrik yapılarına daha 

uygun olan, tonozun ortasına doğru kenarlarının birleştiği, hep bir 

sekizgen merkez yer almaktadır. Divriği'den daha erken tarihli, bi-

linen üç kenarlı, tek tonoz örneği ise, Sivas'taki Şifaiye Medre-

sesi’nin güney revağındaki bir kare alanı örtmektedir (Şek. 7). 

Kesme taş yerine bütün yapının üst örtüsünde hâkim olan tuğladan 

inşa edilmiştir. Tonozun merkezinde, çıkıntılı ve girintili kenarlarla 

belirlenen ideal sekizgende, yüzeyi kalınlaştırarak dört kollu bir yıldız ortaya çıkar (Yavuz, 1993: 550). 

Şek. 7. Sivas Şifaiye Medresesi’nin üç 

kenarlı tonozu 

Şek. 5: Ortada kare bir alanı elde 

etmek için, yanlarda farklı çözüm 

bulmuş olan Divriği Ulu Cami beş 

kenarlı tonozu. 

Şek. 6. Divriği Ulu Cami üç kenarlı 

tonozu 
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En sonuncusu da dahil olmak üzere, restorasyonların yaptığı olası değişikliklerin netliği, görüldüğü gibi, 

üç kenarı olan bir tonoz geometrisinden ortaya çıkacak olan şekil, daha sonra daha fazla kanıta sahip 

olduğumuz aynı yüzyılın sonlarına doğru ustaların deney yapma yeteneğini gösterecektir. 

BULGULAR  

Divriği'deki çalışmaların tamamlandığı yıllarda birçok Anadolu bi-

nasında ortaya çıkan üç kenarlı tonozlarından biri Alara Han’ın 

(1231) çeşme eyvanını örtmektedir (Şek. 8). Tonozun merkezinde 

kabartma heykel unsurları ile süslenmiş kilit taşı olmayan (belki de 

kaybolan) bir taç yer almaktadır. Divriği örneğine göre merkezinde 

daha küçük sekizgene sahip tonozun, her köşeden çıkan kenar hat-

ları birbirine doğal olarak daha yakındır. Burada yine tonozun her 

bir köşe noktasından ayrılan üç kenar, merkeze kadar sekiz sıra 

kesme taş yataklarından oluşmaktadır. 

 Bir sonraki örnek Tuzhisar Sultan Han’ın (1230-1234) girişinde yer 

almaktadır (Şek. 9). Dikdörtgen oranlara sahip olan tonozun, baş-

langıç noktasından itibaren oluşan yatay sıralar, genel geometrinin 

düzenliliği ve her şeyden önemlisi diyagonal eksenler boyunca si-

metrinin avantajına olacak şekilde, köşelerden kare bir alanla sınır-

landırılacak bir düzende yerleştirilmiştir. Böylelikle kesme taşların 

standardizasyon olasılığı sağlanmış olur. Buradaki hassas taş oyma-

cılığının olağanüstülüğünü, tonozun dört tarafından çıkan kenarla-

rın, duvar tasarımıyla olan mükemmel uyuşumundan da görülebilir: 

köşegeninde dahil olduğu üç kenarın oluşturduğu tonozun ilk beş sıra hattı, köşegen üzerindeki eklem-

den ikiye ayrılarak hep tek bir kesme taş şeklindeki segmentlerden meydana gelmektedir. Altıncı ve son 

sıra ise üç kesme taşa ayrılarak oluşmuştur. Bununla birlikte, yakın tarihli bir restorasyona dikkat edil-

melidir. Çünkü Albert Gabriel'in 1960'lardaki yapıyla ilgili bir çiziminde fark edilebilen, muhtemelen 

tonozun merkezi küçük bir kubbeden oluşmaktadır. Oysaki bugün kilit taşını çevreleyen eş merkezli iki 

sekizgen sıra tonozun yapısına daha olağan olan, düz bir orta bölüm ile son bulmaktadır. 

Bir sonraki örnek Karatay Han (1241) girişinin hemen güney yan-

lamasından ulaşılan odanın üst örtüsüdür (Şek. 10). Dikdörtgen 

planlı oda, beşik tonozla örtülü olup, son kare bölümde ayrılarak üç 

kenarlı bir tonoz ile son bulmaktadır. Üç kenarlı tonozun orta sekiz-

geninde yeniden üretilen tasarım burada bir önceki örnekten farklı-

dır. Sekizgen merkezli panel, azalan üçgen radyal bölümlerin eş 

merkezli halkalarına bölünmüş ve merkezi bir oyuk ile tamamlan-

mıştır. Buradaki sekiz kollu yıldız, Divriği Ulu Cami üç kenarlı to-

nozunun merkezine benzerlik olarak çok yakındır. 

Şek. 8. Alara Han üç kenarlı tonozu 

Şek. 10. Karatay Han üç kenarlı 

tonozu. 

Şek. 9. Tuzhisar Sultan Han üç kenarlı 

tonozu 
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Bunlarla ilişkilendirilebilir bir başka örnekte 

XIII. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen Erzu-

rum'daki Çifte Minareli Medresesi’nde yer al-

maktadır. Batı revağında yer alan eyvanı örten 

tonoz (Şek. 11), öncekilerden daha da karmaşık 

olan sekizgen bir orta kısma sahiptir. Dahası bu 

sekizgen, bir kez daha Divriği Ulu Cami hünkar 

mahfeli tonozunun merkezinde (Şek. 12) karşı-

mıza çıkarak aralarındaki benzerliği kesin bir 

şekilde onaylamaktadır. Sivas'taki Gök Medresesi’nde (1271) ise tonozun ortasına pandantif bir eleman 

yerleştirilmiştir (Şek. 13). Üç kenarlı tonoz, bir kez daha yine yapının girişini örter. Şimdiye kadar ele 

alınan örneklerin aksine, modelin başarısını ve deneylerini doğrulayan tuğlalarla inşa edilmiştir. Son 

olarak da Beylikler dönemi eseri olan, Selçuk İsa Bey Cami’nin (1374) giriş eyvan tonozunun merke-

zinde de bir sekizgen yer almaktadır (Şek. 14). Yalnız burada diğerlerinin aksine kilometrelerce uzaktaki 

Cenova örneğinde (Şek. 2) olduğu gibi merkezinde bir fırıldak yer almaktadır. Milas'taki Ahmed Gazi 

Camisi’nde (1380) bulunan tonoz vakası ise daha sorunludur, burada üç kenarlı bir tonoz olup olmadı-

ğını teyit etmek mümkün olmamıştır. Merkezi düz bölümün eş merkezli sıralarının sekizgen şeklinin 

önerdiği gibi (Şek. 15). 

 

YÖNTEM: ÜÇ KENARLI TONOZUN OLASI GEOMETRİK YAPISININ KURULUŞU 

Üç kenarlı tonozlar içerisinde daha önce de belirtildiği gibi, en erken tarihli olan Divriği Ulu Camisi üç 

kenarlı tonozunun geometrik yapısının olası yapım prosedürü bu araştırmanın ana konusunu oluştur-

maktadır. Hipotezdeki ilerlemeye göre, tonozun geometrik yapısı için başlangıç noktası, temel geomet-

rik şemanın plan çizimidir. Tonozun alan ölçüleri Ankara Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi’nden, 1999 

yılında, O.D.T.Ü Mimarlık Fakültesi tarafından hazırlanan Divriği Ulu Cami ve Şifahanesi rölöve ça-

lışmalarındaki alan ölçüleri ile aynı tutularak hazırlanmıştır. Ancak tonozun geçirmiş olduğu çeşitli tah-

ribatlar göz önünde tutularak ve yapılan deneyin daha iyi sonuç verebilmesi için, tonozun merkezinde 

yer alan düzgün olmayan sekizgenin yerine, düzgün sekizgen olduğunu varsayarak, tonozun planı yeni-

den tasarlanmıştır. Bu durumda üç kenarlı Divriği Ulu Cami tonozunun inşası için gerekli olan geomet-

rik işlem sırası şu şekilde gerçekleşir.  

Şek. 13. Gök Medresesi üç kenarlı 

tonozu 

Şek. 15. Milas Ahmed Gazi 

Camisi’nin üç kenarlı tonozu 
Şek. 14. Selçuk İsa Bey 

Camis’inin üç kenarlı 

tonozu. 

Şek. 11. Çifte Minareli 

Medresesi üç kenarlı tonozu 
Şek. 12. Divriği Ulu Cami 

Hünkar Mahfeli  tonozu 
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Öncelikle kenar tonozların geometrik yapısına daha uygun olan kare alan, burada 

yanlardan iki kemer eklenerek elde edilmiştir (Şek. 16). Böylelikle sadece kare 

alanı kaplayan üç kenarlı tonozun planı üzerinden işlemi gerçekleştirmeye başlaya 

biliriz. Sekiz çeyrekten oluşan tonoz, planın her bir yarımda tekrarlanmasından 

meydana gelmektedir. Bu yüzden bir çeyreğinde yapılan işlem, diğerlerine karşılık 

geldiğinden, uygulamayı bir yarısında yapmak yeterli olacaktır. Tonozun orta ke-

nar hatlarından geçen diyagonallerin kesiştiği “O” noktası, yatay eksen üzerinden, 

üzengi yüksekliğini belirleyecek olan noktadır (Şek. 17). Bu yükseklik iki basit 

yöntem ile kolaylıkla elde edilir. Bunlardan ilki, kemerin üzengi hattından (0) di-

yagonallerin kesiştiği nokta (O) arasındaki uzaklık, yatay eksende saptanır (Şek. 

18). Buradan dikeyde belirlenen aynı uzaklığa (0-O) karşılık gelen başka bir nokta 

(O’) elde edilir.  İkinci yöntem ise, “0” merkezli çizilen çemberin, diyagonallerinin 

kesiştiği noktaya (O) teğet geçerek, dikey ve yatay düzlemde kesişerek oluşturduğu 

nokta yine yüksekliği belirleyecek olan O’ nü verir. İki yöntemle de kolaylık elde edilebilen O’ noktası, 

tonozun inşası için gerekli olan üç kenar hattının da yüksekliğidir. Bu yüzden “A” ve “B” noktaları ile 

“0” noktası arasındaki mesafe ölçülüp, yatay düzlemde belirlenerek, yine buradan hepsi için kabul edilen 

yüksekliğe kadar olan dikey iz düşümü çizilir (Şek. 19). Böylelikle A’ ve B’ noktaları elde edilmiş 

olunur. Ya da diğer yöntemde olduğu gibi, “0” merkezli çemberin “A” ve “B” noktalarına teğet geçerek 

yatay düzlemdeki kesişimi ile de elde edilebilir. Tonozun tek bir çeyreğinin yarısında yapılan bu işlem, 

diğer çeyreğinde yer alan kenar hattı ile aynı profile sahip olduğundan diğer çeyrek için bu uygulama 

tekrarlanmaz. Daha sonra kenarın çevre yayı, üzengi hattından tepedeki A’ noktasına bağlanır. Bu işlem 

için öncelikle, “0” noktasından A’ noktasına bir yay çizilir. Bu yayın merkezinden başka bir dik yay, 

yatay düzleme uzatılır. Böylelikle elde edilen bu nokta “CA’” çemberinin merkezini belirler. Aynı işlem 

diğer kenar içinde yine aynı şekilde tekrarlanır (Şek. 20).  

Her bir kenar için merkezi farklı olan (CA’ ve CB’) çem-

berler çizildikten sonra, kenar tonozunun kesme taş sı-

ralarını belirlemek gerekir. Bu işlem, elde edilen “CA’” 

ve “CB’” çemberlerin merkezlerinden eşit aralıklarla ke-

merlerin içliğine, tonozu oluşturacak sıra hatları kadar 

yaylar çizilir. İncelenen tonozda sekiz sıradan meydana 

gelmektedir (Şek. 21). Noktaları belirlenen sıralara ya-

tayda ve dikeyde karşılık gelen dik-

ler eklenir (Şek. 22). Daha sonra di-

keydeki yaylara teğet ve merkezi “0” 

noktası olan daireler çizilir. Bu so-

nuncusunun plan üzerindeki iz dü-

şümleri, her bir sıranın kesim yatak-

larını belirlemeye yardımcı olacak-

tır. Bütün bu işlemler “B” kenarı için 

de aynı şekilde tekrar eder. “0” mer-

kezli dairelerin plan üzerinde “A” ve 

“B” kenarları ile olan kesişimden 

Şek. 16. Tonozun 

dikdörtgen planı 

tasarımı. 

Şek. 17. Tonozun 

plan tasarımı 

Şek. 19. Tonozun her 

bir kenarı için 

uygulanan işlem 

sıralaması. 

Şek. 18. Tonozun 

yüksekliliğinin belirlenmesi. 

Şek. 21. Tonozun  

Kesiti üzerinden A ve B 

yaylarının çember 

merkezlerinin bulunması 

Şek. 22. Tonozun kenar 

sıralarının belirlenmesine 

yardımcı olan yayların 

çizimi. 

Şek. 23.Tonozun 

kenar sıralarının 

belirlenmesi 
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elde edilen noktalar birleştirilir. Doğru ilerleme “B” ‘den “A” ‘ya şeklindedir (Şek. 23). Böylelikle “A 

ve B” kenarlarının kesim yatağını belirleyen bu hatlar, dikey yarı eksenine doğru çeyreğin diğer yarısına 

kopyalanır (Şek. 24). Dolayısıyla tonozun bir tam çeyreğindeki kesme taş yataklarının sırası elde edilmiş 

olunur.  

Sonuç olarak tonozun kenarlarını oluşturan kesme taş yataklarının 

sıraları hazır olduğuna göre plan üzerinden şablonlar aracılığı ile 

bu sıralar taşa aktarılarak kesme işlemi gerçekleşebilir. Bu her bir 

sıra için kâğıt yardımı ile plan üzerinden kesilecek olan taş yatak 

sırası çizilerek taşa aktarılır (Şek. 25). Ancak bu işlem taşın alt ve 

üst yüzeyinde farklı gerçekleşir. Örneğin ilk sıra için başlangıç 

noktasından (“0”) çizilerek oluşan şablon, taş üzerine geçirildi-

ğinde üst yüzeyden alt yüzeyine doğru olacak şekilde gerçekleş-

melidir. Mesela başka bir sıra yatağı olan beşinci sıra için ise, bu sıranın şablonu taşın üst yüzeyine 

aktarılırken, alt yüzeyine ise dördüncü sıranın şablonu çizilmelidir (Şek.26). Böylelikle kesim işlemi, 

yukarıdan aşağıya doğru işaretlenen yerlerden ve tonozun içliğindeki kemer eğiminin doğrultusunu elde 

edecek şekilde gerçekleşebilir. 

Tonozun ilk altı sırası için kesim işlemi 

taşın alt ve üst yüzeyinde yatay olarak 

gerçekleşirken son iki sıra için farklı ge-

lişir. Tonozun profilinde de görüldüğü 

gibi son iki sıra daha incedir (Şek. 27). 

Bu durumda kesme işlemi ilk altı sırada 

olduğu yatayda gerçekleşirse zamanla bu 

ince kısımlar yükü taşıyamayarak tono-

zun yıkılmasına neden olabilir. Bu yüz-

den buradaki kesim işlemi yine plan üze-

rinden bu sıraların şablonu taşın alt ve üst 

yüzeylerinde işaretlenmekle kalmayıp, 

aynı zamanda kesme taş sırasının tono-

zun kesitinde görüldüğü gibi, kesilecek olan taş bloğunun profilinde de yer almalıdır. Böylece bütün 

kesme taş yatakları için kesim işlemi doğru bir şekilde gerçekleşebilir. 

SONUÇ 

Divriği Ulu Cami üç kenarlı tonozu için ortaya atılan bu hipotezin doğru olması durumunda, dönemin 

diğer üç kenarlı tonozlarının inşası için de aynı yöntem düşünülebilir. Özellikle Karatay Han ve Çifte 

Minareli Medresesi’nde yer alan üç kenarlı tonozların Divriği ile benzerlikleri göz ardı edilemez. Belki 

de Divriği tonozu, özellikle Doğu Anadolu’da kesme taş kenar tonozları ile ilgili geniş bir deney olgu-

suna öncülük etmiş olabilir. Bu hipotez aynı zamanda küçük Anadolu şehrinin şantiyesinde yakın ve 

uzak yerlerden gelen taş oymacılığı konusundaki, uzman ustaların çalışma yöntemini de göstermektedir. 

Şek. 24. Tonozun kesim yataklarının diğer 

çeyreylere kopyalanması 

Şek. 26. Tonozun kesme taş 

Yataklarının kesimi 

 

Şek. 25: Üç kenarlı tonozun kesim 

yataklarının şablonu. 

Şek. 27. 

Tonozun 

yatayda 

kesilecek kesme 

taş yataklarının 

belirlenmesi ve 

tek bir 

yarımdaki üç 

boyutlu 

görünümü 
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Ciddi bir geometri ve teknik bilgiye sahip bu ustaların özenle hazırlanmış olduğu bu kesme taş kalıpla-

rının geometrik eskizleri, Anadolu’da Selçuklu dönemiyle gün ışığına çıkan kenar tonozların çoğalma-

sının ana kaynağı olabilir. 
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PARAMETRIC DESIGN AS A DAYLIGHTING CREATION TOOL 

Rıza Fatih MENDİLCİOĞLU 

Başkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Ankara / Türkiye 

Abstract: Efficient and effective use of daylight is one of the most significant criteria of the architecture. 

In architecture, the use and control of daylight, which has a critical role due to physiological, psycholo-

gical, economic and functional reasons, is provided not only through openings but also through additi-

onal mechanical equipments. However, the disadvantages of these systems may limit the adequate and 

effective use of daylight, which leads designers to seek new design methods. Parametric design method, 

which has been widely used in contemporary architecture, provides opportunities such as the use of 

natural light without any additional system, as well as the combination of form and function, enhanced 

sustainable design understanding and environmental compatibility. In this study, the relationship 

between parametric design and daylight use within the framework of sustainable architecture understan-

ding will be studied with a current example from the world and the contribution of parametric design to 

architecture will be analyzed. With in this context, Abu Dhabi Louvre Museum, which is one of the 

important buildings designed with the parametric design method, will be considered as an example, and 

the contributions of parametric design to the light-based design approach of the said building will be 

examined. Unlike the conventional architectural design approach, it will be discussed that the parametric 

design method takes environmental vectors, especially daylight, as parameters and uses them as a source 

of form, and the results of this association will be further studied. 

Keywords: Parametric Design, Daylighting , Sustainable Design, Contemporary Architecture 

INTRODUCTION and THEORETICAL FRAMEWORK 

The parametric design method, which has become widespread in the 2000s, with the usage of computer 

in architecture, which can use all criteria that constitute a structure as a source of form, provided new 

opportunities for architecture. In parametric design, while the vectors such as the such as the topography, 

the position of the sun and the wind exposure directions can be used in the design of the structure, it has 

now become possible by means of this method to design structures that are sustainable and compatible 

with nature. 

In this study, the results of using parametric design concept in conjunction with sustainable architecture 

will be discussed. Along with the effects of this relationship on daylight usage, its contribution to the 

design process and to the design of the structure will be assessed and the possible positive or negative 

consequences of the mentioned relationship will be explored. The effects of the relationship on daylight 

use, the design process and the contribution of the structure to the design will be examined and the 

possible positive or negative results of the association will be searched. 

In the search, the arguments that both issues are reviewed independently and jointly will be taken into 

consideration as the method, and the possibilities presented by parametric design with the formal interp-

retation of the effective and efficient use of sunlight, which is one of the significant characteristics of 
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sustainable architecture, will be discussed with an principal building example designed with these con-

cepts in the world. In the meantime, social and cultural sustainability of the same building will be analy-

zed.   

AIM of RESEARCH 

The aim of the study is to investigate the possibilities and innovations brought by the parametric design 

method regarding the use of natural light in contemporar architecture. 

RESEARCH SCOPE 

The possibilities provided by the parametric design method to the use of natural lighting in architecture 

with its qualities such as environmental harmony and form-function combination constitute the scope 

of this study. 

METHODOLOGY 

The study has a descriptive scanning model and data was collected by document review. 

PARAMETRIC DESIGN and DAYLIGHT USAGE 

Since the mid-1980s, when computer support was introduced into architectural design, digital concept 

influenced architecture, its search for form and source. When the intensely increasing developments in 

the scientific field are added to this situation, architectural design concept has begun to change with the 

new sources it embodied. Gregg Lynn, architect and theorist who tried to associate Deleuze's theory of 

“fold” with architecture, benefited from parametric-based software to create concepts of topological and 

curved forms created by the influence of the theory.  With his book Animate Form, written in 1999, 

Lynn created a simple but high parametric capacity “Spline” logic that will be used frequently in the 

formation of parametric design in the following periods. The Spline drawing logic has been an important 

understanding of digital drawing based on a system that can be controlled, drawn, stretched, and modi-

fied with a series of parametric data to create continuous curves, with a vectorial structure (Figure 1). 

 

Figure 1. Nurbs Curve. Woodbury, Robert. (2010). 

Elements of Parametric Design. London: Routledge. pg.162 

While Lynn placed the curved forms concept to the architectural form phenomenon’s center, topological 

forms such as Blobs, Klein Bottle, Möbius Strips, and isomorphic surfaces which were not preferred by 

architects due to calculation difficulties and production through algorithmic and parametric design, have 

been rediscovered by digital design. 
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The concept of creating shapes with the help of certain algorithms and parameters has been adopted and 

implemented by very few designers. Since 2000, both rapid changes in computer technology and the 

understanding of new form sources of architecture have led to the proliferation of concepts such as 

algorithmic, parametric and evolutionary design. Among these concepts especially parametric design 

has been adopted and used in designs by architects such as Zaha Hadid, Patrick Schumacher and Rem 

Koolhass due to its harmony with the engineering, its practicability to use almost every subject as a 

source, its flexibility and the formal diversity, the ease of production. According to Kolarevic, ‘the de-

sign based on parameters has a unique and special ability to define, determine and rearrange geometrical 

relationships’ (Kolarevic.2003, 18). 

One of the most important factors in the choice of parametric design were the harmony of the structures 

with the desired physical and functional qualities and quantities, and the fact that the algorithms that it 

uses are both stable but also flexible and derivable. Parametric design can keep constant the desired 

sunlight, climate, topography, environmental and physical factors with algorithms, but it can also use 

these parameters flexibly and improvably and generate its unique alternatives form. The flexibility bro-

ught by parametric design also generates the design’s “adaptation” phenomenon "The adaptation" con-

cept in parametric design can regulate not only design geometry but also its relations with the structure’s 

environment. According to Derinboğaz, “through parametric design’s possibilities, it is possible to cre-

ate designs in which structure and various environmental factors can come together” (Derinbo-

ğaz,2019).The Whale" research center and museum on the Norwegian island of Andøya, which is de-

signed by Dorte Mandrup, is one of the important examples on this subject. It is shaped according to the 

strong polar winds around the structure and sun light, where the whale, which has an important place in 

the culture and ecology of the region, is treated as a metaphor. Strong polar winds and sun lights are 

handled according to their direction and processed with parametric software. The use of wind and light 

as a source of form not only adapts in the formal sense but also ensures controlled use of airflow in 

research and ventilation of interiors (Figure 2).  

 

Figure.2. The Whale research center and museum has been form by enviromentally winds with 

parametric design method. 

(https://parametric-architecture .com/dorte-mandrups -aerodynamic-whale-museum-rising-in-

the-arctic-circle/ ) 

Parametric design can interact with the environment in order to improve the sustainability characteristics 

of the structure. Parametric softwares can calculate the sun angle, shadow areas, wind directions and its 

angles and other climatic data as parameters, it can reduce the use of machinery and electronic systems 

in lower criteria of the lighting, ventilation and air conditioning systems to be designed  this way, it can 
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prevent the designers to lose much time in technical and engineering subjects as well as prevent them 

from having any additional system worries.  this allows designers to avoid wasting time on technical 

and engineering issues, as well as preventing them to be concerned about any additional systems and 

allowing them to make unique designs. On the other hand, sustainable and ecological designs can be 

considered as the design concepts in which the parametric design interact most successfully.  

According to Hubers J.C.(Hubers,2011,3 compared to traditional concept, “sustainable buildings desig-

ned with a parametric design approach can easily solve the complex criteria that sustainable architecture 

criteria may bring.”  

The use of parametric design together with a sustainable understanding enables it to use all natural re-

sources as a source of form in structures and hence to make designs that are efficient and compatible 

with nature . Caplan describes this harmony as; “The parametric design can relate the criteria of sustai-

nable architecture with architecture and engineering, and it can address the human and environment as 

the most important point of this relationship All of these phenomena are carried out primarily by using 

parameters such as energy sources, nearby peripheral vectors” (Caplan, 2011,45) 

The Abu Dhabi Louvre Museum is considered one of the first and most important examples of the use 

of natural lighting, where the building design in sustainable understanding is used in conjunction with 

the parametric design. In this research, sustainable architecture and parametric design co-operation, cri-

teria and qualifications that is used in the design of the structure will be examined. The data of the natural 

resources used by the structure as a source of form with the understanding of the parametric design will 

be analyzed and the indirect effects of parametric design on cultural sustainability of these structures 

will be explored. 

CASE STUDY: ABU DHABI LOUVRE 

The Abu Dhabi Louvre museum was designed by architect Jean Nouvel in 2008 as part of the Abu 

Dhabi-Saadiyat Island Cultural Center project. The building has a total area of 22,500 square meters, 

along with the gallery part and spaces that have other functions, and is primarily intended to exhibit 

certain collections, modern art objects and similar artistic works. The structure is thought to be located 

on the of Saadiyat Culture Island. (Figure 3.) 

 

Figure 3. Aerial view of Louvre Abu Dhabi Museum. (Jeannouveaul.com) 

The 180-meter-diameter dome of the building is designed in compliance with the Arab architectural 

tradition, the dome is designed to filter natural light and provide dramatic and ever-changing light effects 
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to interiors. Apart from the divisive walls, the spaces are separated from each other by the water channels 

and the light coming from the dome, which is also used to cool the interiors (Figure 4). 

 

 

 

 

 

 

Figure 4. Dome is designed to filter daylighting and create dramatic 

atmosphere. www.jeannouvel.com/en/projects/louvre- abou-dhabi-3/ 

In the design of the dome, interdisciplinary limitations such as climatic data, sunlight values, stiffness 

of structural, light filtration design concept were used and these parameters were evaluated both physi-

cally and geometrically.  

The dome is designed to minimize the disadvantage of the area receiving sunlight for 320 days. Each 

layer of the dome, consisting of five layers, is planned to pass 30% of the sun's rays through the top 

layer and 3% through the innermost layer. Each layer’s structure consisting of a steel and aluminum 

mixture is calculated instantaneously and considering the calculations and the permeability layers’ func-

tions, the structure was formed simultaneously and with different alternatives. In this way, the central 

model became a responsible data-driven tool for synthesizing both external light information and struc-

tural analysis metrics. The model adapted itself to each data set, providing recipient feedback for the 

interrelationship between the two” (Imbert, F., Frost, K., Fisher, A., Koren,B.,2012,84). Performative 

parametric design tools were used in the design of the dome to meet the lighting needs suitable for the 

functions in the interior in the most efficient way naturally. In addition to directing and filtering the 

sunlight of the dome, a parametric-based EEL dome prototype was used to illuminate the interiors with 

daylight at the desired values (Figure 5).  

 

Figure 5.Light-based and Parametrically modeled EEL Lighting Dome Simulation. (Wort-

mann,2018,71) 
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Tourre (Tourre,2009, 789), one of the designers of the dome explains it as follows; "The right one for 

the light-based parametric design allows working directly to compute the building properties. Therefore 

we are interested in the design tools in which the lighting intention can be represented". In addition to 

the regional light requirements, the possible average temperature levels of the regions have identified in 

the lighting map, and they have been calculated together with the light parameters to protect the micro-

air conditioner to be formed in the structure. In this way, it is possible to prevent the overheating of 

indoor spaces, as well as to illuminate the desired areas of controlled sunlight. In this way, it is avoided 

from overheating of the indoor spaces as well as it is ensured that the controlled sunlight illuminates the 

desired places. Skluzacek describes this process as; “The roof, consisting of ten floors, can both transmit 

light by 30% by means of different geometrical textures and can direct it to the desired areas”( Sklu-

zacek,45) . 

Consequently, it has been possible to increase the thickness and other dimensions of the required struc-

tural elements, to reach the desired permeability and perforation levels, to control and test the variables 

of the coating layers associated with the lighting map. The dome model has become a formal tool based 

on data that synthesizes both natural light information and structural analysis data. The model adapted 

itself to each data set and entered into an interactive relationship between the data. 

The Abu Dhabi Louvre museum is accepted as one of the first examples of which parametric design and 

sustainable design approach have come together. Mechanical and electronic systems, which are gene-

rally based on natural lighting, are pushed into the background, intensive technical details are solved by 

means of computers and added to the design geometry. The center of the main concept of the structure 

is also made center of physical structure of the dome, and all parametric calculations were made based 

on the mentioned. On the other hand, the Louvre Abu Dhabi, while using the local architecture of the 

region in a contemporary way, has also helped to remembrance of local cultures. 

CONCLUSION 

The use of parametric design in combination with light based design approach reduces the mechanical 

and economical loads that daylight usage can bring, and ensures that daylight can be used in buildings 

in a controlled manner. The ability of parametric design method to address the factors such as daylight, 

wind, topography, function, number of users as the basic form criteria of architectural design and to use 

them as a source of form in accordance with the calculations made with these criteria strengthens its 

relationship with architecture.  

As can be seen in the Louvre museum in Abu Dhabi, the parametric design can also use the climatic 

conditions of the regions where the buildings are located. In Abu Dhabi Louvre, it is possible to see this 

situation in the formation of the dome rupture by the sunlight's angel of fall and their locations. On the 

other hand, using the traditional architecture of the region in the design of the structure with contempo-

rary design understanding can be considered as the most important contribution of parametric design to 

architecture. 

However, the high level of experience and knowledge requirement in performing of parametric compu-

tations and simulations will give difficulties to inexperienced designers in concepts such as sustainability 

that has great deal of criteria. On the other hand, the number of design alternatives and similar technical 
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conditions resulting from such calculation and forming processes can lead to prolongation of the design 

process. 
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ISLAMIC REAL ESTATE AS ISLAMIC SOLUTION AND ALTERNATIVE TO THE 

TRADITIONAL REAL ESTATE 

Salem OBAD 

Yemen 

Abstract: The Islamic Real Estate It is the creation and provision of the Islamic physical environment 

through the development of real estate projects from a 100% Islamic perspective, which is characterized 

by building an integrated Islamic material environment consistent with the idea of the eternal Islamic 

civilization, such as building residential and commercial buildings as required for the life of the indivi-

dual, the family and the Muslim community while absorbing the great development that We got there 

in the 21st century. Islamic Real Estate is a design and building a place of living that accepted by the 

Islamic thoughts and the establishment of the importance for us to build our material environment based 

in Islamic values and principle. in the same time, we should do accept all the modern design and archi-

tecture that it’s available in this century that we create for them an Islamic environment suitable for 

different activities of life, to suit this environment with the ideology of Islam and its tolerant values, as 

well as is providing the basis and services and features required for a decent life for the individual and 

families. Islam is the second largest religions after Christianity and Muslims all over the world are loo-

king for a perfect to live but it is not that easy since a good Islamic environment can’t be found 

everywhere with different religions, which has influenced the pure Islamic environment greatly in terms 

of many factors. The biggest is the residential places, which are totally designed in Non-Islamic manner. 

Keywords: Islamic Real Estate, Islamic Architect, Islamic Environment, Islamic Civilization 

INTRODUCTION  

 The basic needs that are indispensable to any person, is presented usually in two important aspects. The 

first is the physical aspect, which includes air, water, food, shelter “the material environment”, and the 

aspect side is the moral aspect, namely the beliefs and thoughts of human being “the non-tangible envi-

ronment”, however we are unable to say that there are exclusively environmental needs and on the other 

side spiritual needs around people, because both are important and play a critical role for human life 

stability psychologically and because human life depends closely on these two sides and play a promi-

nent role in the stability and growth and development of lifestyles that are in favor of human evolution 

and advancement both in terms of reconstruction of the ground, either through learning and living . If 

we highlight the earlier civilizations of various beliefs in human history , we will find that they have to 

find a suitable environment for their communities, to provide for its members, livelihoods and adaptation 

under the framework of those civilizations, according to its principles, where they were building diffe-

rent environments with the philosophy of those civilizations, for example, some civilizations have been 

building a suitable environment for living, and other environment were suitable to receive the knowledge 

and science, and related research and development centers in the various sections of science, art , 

knowledge, as well as configured environment commensurate with the requirements of the work of all 

types and divisions. We find it so that every civilization has created appropriate factors that help to 

spread its ideology and philosophy among its members), idea and philosophy of Greek civilization, and 
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Romanian civilization, Islamic civilization, where we see the infrastructure that it has these civilizations 

was entirely commensurate with the philosophy and thought of every civilization. 

So, I will seek through this research to explain, to try to find an Islamic environment to live in which is 

taken from the environment, the thoughts and philosophy of Islamic civilization. The Islamic real estate 

is also an attempt to find a solution and an alternative to traditional real estate that not match with the 

thought and daily practice of the Muslim communities. The Islamic Real Estate an Islamic solution and 

the Islamic alternative for the traditional Real Estate. In order to revival the golden age of Islamic civi-

lization since its early days, creating and building the Islamic environment appropriate for all of its 

followers and their members who belong to these civilizations. It has been planning, designing and 

building an Islamic state, on the basis of rules, commensurate with the ideology and methodology of 

Islam, to create an environment Islamic financial package, to help the individual, the Muslim family in 

particular and the Muslim community in general, to live in this Islamic environment which is built on 

the thought and philosophy of Islam (a religion of moderation). 

The Objectives of Islamic Real Estate  

- To find a solution and Islamic environment for the Muslim individual, family and community to 

live and practice their daily life with the thought  of Islam. 

- TO create an environment suitable for the Muslim community, in line with Islamic thought a con-

dition that correspond with the ideology of Islam, and the rules of the Shari'a.  

- Activating the role of social cohesion and the application of social solidarity among the residents in 

these Islamic real estate projects. 

- To provide an opportunity for individuals and Muslim families to live in an integrated Islamic en-

vironment enables them to teach the Islamic religion, and the dissemination of science and 

knowledge of various kinds readily and easily, between the families that will live in this environ-

ment. 

- Assistance and encouragement for families to practice and apply the teachings of islamic as religion, 

as well as the establishment of training courses from time to time for parents, youth, and children, 

which will the mosque (the Islamic Centre), as a key element in this Islamic real estate prepared, 

and implemented, under the supervision of the competent authorities. 

- To create a climate of true Islamic carries the meaning rightful religion of Islam (the religion of 

moderation and temperance) in order to produce our generation learner, it has an adequate level of 

science and knowledge of the different forces, as well as keep enough on Islamic civilization.  

- Lay the foundations for the idea of building the first Islamic city, during which the planning and 

design of Islamic cities in various facilities and departments and institutions, which must be con-

sistent and homogenizes this building with the thought of the religion of Islam, as well as take into 

account the requirements of the life of a Muslim religious and secular. 

- Encourage Islamic real estate market, young Islamic investors and Muslim businessmen to invest 

in real estate projects that have an Islamic beneficial in the long run to the Islamic nation, to help 

real estate projects as well as other projects in an Islamic environment moderate, as well as to con-

tain a balance between the demands of material life and moral life of the people. 

What is the Islamic Real Estate and Why its Different That the Traditional Real Estate? 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

338 

The general idea Islamic real estate come based in the historical Here, we see what the Prophet Moham-

mad peace be upon him had done , when he arrived to the city of Madinah, where he laid the foundation 

of the most important institution of the Islamic State; the mosque (Islamic Center) which plays many 

roles and tasks at the same time, for example, it was a place of worship ,education , discussion of various 

issues facing the Islamic Ummah, which was and is still in the beginning of the composition. 

 After the establishing of the mosque, it has been planning and building the rest of the Islamic institutions 

to the various basic of the Islamic state, either through the life of the Prophet peace be upon him, or of 

several exemplified successors of Islam and Islamic civilization, which shone with light and brightness 

of the people of the Islamic nation in particular, and all other nations in general.  

Here, we see how the scientists who are fluent in different types of arts and sciences, as well as intellec-

tuals, attempt to find Islamic solutions to the problems and developments that have emerged and faced 

the people of their nation or humanity in general, in other words, we can say that scientists and thinkers, 

they tried Ijtihad to find solutions and appropriate alternatives, to the various problems they faced in 

their time.  

The Islamist intellectuals were mainly interested in creating an Islamic environment to ensure an integ-

rate individual and family living in it, learning and working in order, to keep the thought of Muslim 

rights. we see the emergence of creative thinking in building the Islamic cities from the beginning of the 

Islamic civilization, the foundations of the Prophet peace be upon him first integrated model of the 

Islamic infrastructure which founded the basic building of the first Islamic city of the Prophet, "Medina", 

and after then was the establishment of several Islamic cities in Renaissance times, Islamic architecture 

, it is an example of such towns and cities of the Islamic, the city of Basra (633) and Kufa (638), and 

Fustat (642, 665 AD, Kairouan, which is similar to the planning and design of these cities to a large 

extent with the planning and design of the city of Medina. It was built to be a suitable environment to 

ensure that the individual and the family and the Muslim community life were provided in these cities 

all the requirements for material and moral for the people of the nation from a very young age. 

The Integration of Islamic Real Estate With Islamic Thought and Practice  

The main aims of Islamic Real Estate is to create the very convenient and complete Islamic environment 

integration, so they can then serve their communities, and peoples, and their nation in the various and 

different areas. Through this conceptional research I will try to lay the foundations for the idea of plan-

ning, designing and building the projects from an Islamic perspective which is the solution and the 

Islamic alternative for the traditional real estate, in order building this type of Islamic real estate will 

provide a full Islamic environment for the individual, families and the community who are living there 

and it’s an Islamic alternative. 

  Islamic Real Easte It is believed to be a practical tool to help the Islamic nation and its future genera-

tions to live and learn in the context of epidemics that guarantee them to maintain the privacy of Islamic 

thought. At the same time comes the idea of the Islamic condominium as the sub idea of more wide idea 

which is the Islamic infrastructure of, in other words, how to create an Islamic infrastructure for Muslim 

communities in the various countries they live in, such as the construction of Islamic cities that integrate 

various elements, components, and institutions in an Islamic manner. 
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CONCLUSION  

 Last but not least, I would like to say that the area is open to all researchers, scholars, intellectuals, 

engineers, and real estate companies and Islamic financial institutions, institutions of Islamic finance, 

throughout the world to think and to consider the idea (the Islamic real estate is a  solution and the 

Islamic alternative for traditional real estate), as a good idea that will help in one way or another the 

purposes of Islamic nation, and help us to build an Islamic environment suitable for individual and 

families of our community, and will also contribute to the upbringing of a new generation of the Islamic 

nation in distinct science and knowledge of various types and components, to learn from science and 

learn the teachings of our Islamic religion, and the value of his teachings, as well as the history of civi-

lization, which led and dominated the globe. We recommend that researchers and students to care for 

the idea (the compound of the Islamic solution and the Islamic alternative for the compound traditional), 

as well as develop and enrich a deeper and larger, and through the provision of adequate capacity, which 

will help to implement this idea on the ground, other than the possibilities that you used in this research 

that aims to design and build the right Islamic material environment. Also, I hope there will be an adop-

tion for this concept so we can do more research and development in the future.  
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GRAFİK TASARIMINDA SOSYAL İÇERİKLİ GERİLLA UYGULAMALARININ 

İNCELENMESİ 

Birsen ÇEKEN1, Büşra KARALI2 

1 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Grafik Tasarımı Bölümü,  

Ankara / Türkiye 
2Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Grafik Tasarımı Yüksek  

Lisans Programı, Ankara / Türkiye 

Öz: Grafik tasarım estetik bir anlatım ve dikkat çekici bir iletişim kanalı oluşturarak, sosyal farkındalık 

konularında etkili bir görsel araç olarak kullanılmaktadır. Sosyal sorumluluk kavramı bireysel ve top-

lumsal açıdan önemli bir yere sahiptir. Grafik tasarım bağlamında sosyal kampanyalar, toplumu bilinç-

lendirmek, uyarmak, yönlendirmek ve harekete geçirmek için yapılan ve çeşitli mecralar üzerinden he-

def kitleye ulaşan tasarımlardır. Sosyal farkındalık yaratırken hedeflenen amaca ulaşılabilmek için yeni 

arayışlar içine girilerek bu arayışlarla tasarımda gerilla uygulamalar kullanılmaktadır. Gerilla uygula-

maların kullanılmasıyla alışılmadık biçim ve araçlarla yapılan tasarımlar beklenmedik bir etki yaratarak 

kendinden bahsettirmektedir. Geleneksel reklam uygulamalarından farklı bir bağlamda ortaya çıkan bu 

uygulamalar kamusal alanlarda yer alarak toplumla iç içe geçmektedir. Teknolojik açıdan gelişen dün-

yada tüketimin artması standartlaşmayı doğurmuştur. Bu süreçte kullanılan kitle iletişim araçları hedef 

kitlelere ulaşmada eksik kalmaya başlamıştır. Yeni arayışlar her alanda olduğu gibi tasarım alanında da 

olmuştur. Bu bağlamda gerilla uygulamalar günümüzde sıklıkla kullanılan reklam ve sosyal içerikli ile-

tişim yöntemlerinden biri haline gelmektedir. Toplumda sosyal bir farkındalık yaratmada etkili bir yol 

olan gerilla uygulamalarının grafik tasarıma etkileri bu çalışmada incelenmektedir. Sosyal duyarlılık ile 

ilgili konularda gerilla uygulamalarının kullanımın yaygınlaşmasının nedenleri dikkat çekiciliğinin fazla 

olması ve tasarım kültürüne inovatif katkı sağlamasıdır. Ayrıca sosyal sorumluluk projelerini gerilla 

tasarım yöntemleri kullanılarak oluşturması daha çarpıcı ve akılda kalıcı çalışmalar ortaya çıkararak, 

toplum üzerinde farkındalık yaratmada etkili olduğu görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Gerilla Reklam, Grafik Tasarım, Sosyal Sorumluluk Projeleri 

GİRİŞ 

İnsan doğası gereği diğer insanlarla iletişim kurmak istemektedir. Sanat ve tasarım alanında birçok ge-

lişmenin temelinde de iletişim yatmaktadır. Dünyada birçok dil ve lehçenin olması ortak bir dil ihtiyacı 

doğurarak bu ortak dil görsellerle sağlanmaya çalışılmıştır. Böylelikle görsel iletişim doğmuştur. Görsel 

iletişim yollarından biri de tasarımdır. Görsel tasarım reklamların iletişim kurma yoludur. Bu bağlamda 

grafik tasarımının reklamlara katkısı yadsınamayacak kadar önemlidir. Günümüzde görsel tasarım araç-

larında farklı arayışları ortaya çıkmaktadır. Bu ihtiyaç tasarımda gerilla uygulamaları gibi farklı uygu-

lamaları kullanmayı zorunlu hale getirmektedir. Gerilla uygulamalarında daha az maliyet ile daha yara-

tıcı olmaya çalışılmaktadır (Batı, 2018: 159). Bu uygulamalar tasarıma yeni bir bakış açısı kazandırarak 

sadece belirli duyulara değil birçok duyuya hitap etmesiyle dikkat çekmektedir. Toplumun seyirci olarak 

konumlandığı çalışmalardan farklı olarak gerilla uygulamalarının hayatımıza girmesiyle beraber, top-

lum çalışmanın içinde aktif rol oynamaktadır. Bu özelliğinden dolayı sosyal farkındalık yaratma üzerine 

yapılan kampanyalarda bilgilendirme, insanda istendik davranış oluşturma ve toplumsal farkındalık ya-

ratmak için toplumla kurulan bir iletişim aracı olarak gerilla uygulamalarının kullanımı genişlemektedir.  
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Sosyal sorumluluk kavramı bireysel ve toplumsal olarak önemli bir yere sahiptir. Toplumsal sorunlara 

baktığımızda karşımıza çıkan bir unsurda şiddettir. Şiddet her alanda insanlık tarihinin en büyük sorunu 

olmaktadır. Dünyada bilim, teknoloji, sağlık ve sanat alanlarındaki değişimler birçok alanda gelişim ve 

bununla birlikte sorunlarında oluşmasına sebep olmaktadır. Günümüz problemlerinden Covid-19 pan-

demisinin sağlık dışında görünmeyen yüzleri de olduğu yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkmaktadır. 

Covid-19 pandemisi sebebiyle alınan tedbirlerden sonra şiddet suçlarının arttığı görülmektedir39. Şiddet 

unsuru dışında toplumun farklı konularda da bilinçlenmesi için sosyal içerikli kampanya çalışmaları 

yapılmaktadır. Bu bağlamda çalışmada, şiddetin artışını önlemeye yönelik ve toplumun farklı konularda 

bilinçlendirilmesini sağlamak amacıyla tasarlanan sosyal içerikli gerilla uygulamalarının incelemesi ya-

pılmaktadır. 

GÖRSEL İLETİŞİM ARACI OLARAK GERİLLA UYGULAMALARI 

Görsel olanın en geniş tanımını Barnard “görülebilen her şey” olarak bahsetmektedir (Barnard, 2010: 

26). Gözümüzle gördüğümüz her şey görsel olandır. Sözsel olan iletişim de görsel olana çevrilerek farklı 

bir boyuta geçilmiştir. Söylenmek istenen şeyleri görseller yoluyla aktararak oluşturulan uygulamalar 

görsel iletişimi doğurmuştur. Görsel iletişim kurmak amacıyla farklı yol ve teknik arayışları gerçekleş-

miştir.  

Tüketim, insan ihtiyaçlarından doğan bir eylemdir. Dünyanın gelişmesiyle beraber tüketim artarak ürün-

lerde çeşitliliğe neden olmuştur. Tüketimle beraber tanıtım ihtiyacı doğru orantılı şekilde artış göster-

miştir. Tanıtım günümüzde çoğunlukla görsel iletişim yoluyla yapılmaktadır. Bu iletişim yolunda bütçe 

ve hedefe göre farklılıklar oluşmaktadır. Büyük ve küçük işletmeler arasındaki rekabet; pazarlama ve 

reklam tasarımlarında farklı süreçlere yönelimi ortaya çıkarmıştır. Aynı ürünün birden fazla çeşidinin 

piyasada yer alması bu ürünlerin işletmelerinin birbiriyle denk olmayan güç ve bütçeleri gerilla taktiğini 

kullanmalarına zemin hazırlamıştır. Gerilla taktiği yaratıcılığı devreye sokarak alışılmışın dışında yapı-

lan uygulamalar ile en az bütçeyle en çok dikkati çekme olarak tanımlanabilir.  

Görsel iletişim aracı olarak gerillanın kullanılmaya başlanmasıyla “Gerilla Pazarlama” yöntemi diye 

adlandırılan terim ortaya çıkmıştır. Bu terim ilk defa Jay Conrad Levinson tarafından zekanın kullanı-

larak az para harcanmasıyla rekabetçiliğin üstesinden gelmek olarak tanımlanmıştır (Burtenshaw, Ma-

hon ve Barfoot, 2014: 52). Görsel iletişimde gerilla taktiği kullanımının başarısı yapılan uygulamaların 

toplum içinde ne kadar konuşulduğuyla doğru orantılıdır. Gerilla uygulamaları aynı zamanda ortam uy-

gulamaları olarak da bilinmekte ve “daha önce hiç yapılmamış” olağan reklam alanlarının dışındaki 

uygulamaları içermektedir (Burtenshaw, Mahon ve Barfoot, 2014: 52). Başta küçük işletmelerin maddi 

boyutundan dolayı kullandığı bu yöntem zamanla çok uluslu markalarında geleneksel reklamın sıradan-

laşması ve dikkat çekiciliğini kaybetmesiyle yöneldiği bir araç olmuştur (Kaleli, 2018). Gerilla uygula-

maların etkili bir şekilde kullanılabilmesi için sürekli çevreden gelen dönütler doğrultusunda yenilenme 

ihtiyacını karşılamak gerekmektedir (Yüksekbilgili, 2011). Çünkü hedef kitle sürekli karşılaştığı görsel-

lere karşı bağışıklık kazandığından iletilmek istenen mesajın etkisi yenilenerek tekrardan hedef kitlenin 

                                                            
39 https://www.unicef.org/turkey/bas%C4%B1n-b%C3%BCltenleri/uluslararas%C4%B1-kurulu%C5%9Flar-

uyard%C4%B1-%C3%BClkeler-%C3%A7ocuklara-y%C3%B6nelik-%C5%9Fiddetin-%C3%B6nlenmesi 

https://www.unicef.org/turkey/bas%C4%B1n-b%C3%BCltenleri/uluslararas%C4%B1-kurulu%C5%9Flar-uyard%C4%B1-%C3%BClkeler-%C3%A7ocuklara-y%C3%B6nelik-%C5%9Fiddetin-%C3%B6nlenmesi
https://www.unicef.org/turkey/bas%C4%B1n-b%C3%BCltenleri/uluslararas%C4%B1-kurulu%C5%9Flar-uyard%C4%B1-%C3%BClkeler-%C3%A7ocuklara-y%C3%B6nelik-%C5%9Fiddetin-%C3%B6nlenmesi
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dikkatini çekebilmelidir. Bu doğrultuda gerilla uygulamalarını kullanmak tasarıma avantajlar sunmak-

tadır. 

GRAFİK TASARIM BAĞLAMINDA GERİLLA UYGULAMALARI 

Günümüzde insanlar birçok reklama maruz kalmaktadır. Bu maruz kalmalar teknolojiyle beraber basılı 

mecralara dijital mecralarında eklenmesiyle artmaktadır. Tüm bu mecralardan gelen bilgiler reklamların 

kısa süre içerisinde hedef kitleye ulaşma çabalarını doğurmaktadır. Böyle bir ortamda reklamların üze-

rine düşen görev artarak reklamda dikkat çekicilik daha ön planda tutulmaya başlanmıştır. Bu ihtiyaç 

reklamlarda grafik tasarımının etkisini ortaya koymuş ve grafik tasarım bağlamında reklamın amacına 

ulaşmasında önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Gerilla uygulamalarının görsel iletişim aya-

ğını oluşturan grafik tasarım tipografi, fotoğraf, illüstrasyon, imge, sembol ve boş alanları harmanlaya-

rak çekici bir reklam oluşturmada en etkili anlatım biçimi olmaktadır. 

Gerilla pazarlamanın pazarlama kültüründe yerini almasıyla gerilla tasarım kavramı doğmuştur. Hedef 

kitlenin dikkatini çekmek için tasarımcılar gerilla reklamcılıktan faydalanarak gerilla tasarımı oluştur-

muşlardır. Gerilla tasarım ürün çeşitliliğine, hedef kitleye ve ortama göre şekil değiştirmektedir. Grafik 

tasarım elemanları kullanılarak daha basit ve anında iletişim kurabilecek şekilde tasarımların yapılması 

amaçlanmaktadır. Rekabet ortamında büyük ve küçük işletmeler arası dengesizliği ortadan kaldırabil-

mek için tercih edilen gerilla uygulamalarında tasarımın ilk adımı hedef kitlenin belirlenmesi ve belir-

lenen hedef kitle bilgisi üzerinden çalışmaların başlanmasıdır. Tasarıma başlanıldığında tasarımcı sa-

dece iletmek istediği mesajı hedef kitleye en basit yoldan okunaklı bir şekilde nasıl iletebileceği kaygı-

sıyla çalışmaktadır. Geleneksel reklam tasarımlarından farklı olarak hedef kitleyle ilişki kurulmaya ça-

lışılmış ve tüm gün reklamlara maruz kalan hedef kitlede farklı algı sağlama amacı hedeflenmiştir. Ge-

rilla tasarım, tasarımı fazlalıklardan kurtararak vermek istediği mesajı en basit dil ve metin kullanarak 

fazla görseldense tek bir görselin etkili kullanımının yeteceğini düşünerek ilerlemektedir (Heper, 2008).  

GRAFİK TASARIMDA SOSYAL FARKINDALIK YARATMA 

Toplumsal konularda farkındalık yaratmada en etkili iletişim görseller ile sağlanmaktadır. Teknolojinin 

gelişmesiyle beraber topluma ulaşım kolaylaşmış, mesajların hızlı ve etkili biçimde görsel yollarla ak-

tarımı grafik tasarımı evrimleştirmiştir.  

Tasarım, bir problem çözme olarak tanımlanmakta ve grafik tasarım anlamında problemler iki boyutlu 

yüzeyler üzerinde çözümlenmektedir. Grafik tasarımdaki en büyük problemlerin başında iletişim gel-

mektedir (Becer, 2011: 34). Günümüzde dünya üzerinde birçok dil ve lehçe kullanılmaktadır. Sözsel 

olarak ortak bir dil olmasa da görsel olarak ortak bir dil yaratılmaya çalışılmaktadır. Görsel iletişimin 

ortak bir dil olarak kullanılması aynı zamanda yapılan sosyal farkındalık çalışmalarının tüm dünyayı 

ilgilendiren konularda aynı amaca hizmet etmesine de olanak sağlamaktadır. 

Sanat ve tasarım toplumu ikna etme, bilgilendirme ve etkileme konularında başarılı bir süreç içermek-

tedir (Dokuzlar, 2015). Grafik tasarımının bir ürünü tanıtmak amacının dışında toplumsal konulara da 

hizmet etme sorumluluğu bulunmaktadır. Bu sorumlulukla beraber toplumda istendik davranış değişik-

liği yaratmak tasarımcının en önemli görevi olmaktadır. Bu durumda tasarımcı işlerinde kullandığı gör-

selin dikkat çekmek istediği konuyla uyumuna, konuyu yansıtmasına ve algılanabilmesine odaklanma-

lıdır. Yanlış seçilen bir görsel toplum tarafından farklı algılanabilir. Bu durum oluştuğunda verilmek 
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istenen mesaj iletilemeyerek toplumda bir farkındalık oluşturmayacaktır. Yapılan kampanyalar eğitici, 

yaratıcı ve verilmek istenen mesajı aktarabilecek şekilde düşünülüp oluşturulmalıdır. Bu durumdan kay-

naklı gerilla uygulamalarının toplumsal farkındalık yaratmada kullanımı günümüzde oldukça yaygındır.  

Bunun nedeni az maliyetle çok etki yaratmasıdır. Çünkü insanların hiç beklemediği yerlerde hiç bekle-

mediği anlarda karşılarına çıkarak dikkat çekme isteği ön plandadır (Batı, 2018). Gerilla uygulamaları 

bu özelliğinden dolayı sosyal içerikli kampanyalarda tercih edilmektedir.   

SOSYAL İÇERİKLİ GERİLLA UYGULAMALARININ KULLANIMI 

Teknolojiyle beraber gelişen dünyada her şeyde tüketimin artması standartlaşmayı doğurmuştur. Bu sü-

reçte kullanılan kitle iletişim araçları hedef kitleye ulaşmada eksik kalmaya başlamıştır. Yeni arayışlar 

her alanda olduğu gibi tasarım alanında da olmaktadır. Gerilla uygulamalar durağan iki boyutlu yüzeyin 

dışına çıkarak toplumla etkileşim içinde olacak yeni bir anlayış getirmiştir. Böylelikle hedef kitle seyirci 

olmaktan çıkarak ürünün bir parçası haline gelmektedir (Atasoy, 2018). Gerilla uygulamalarının en bü-

yük avantajlarından biri de dijital mecraların gücünü alabilmesidir. Tasarımcılarda bu güçten faydalan-

mak için gerilla tasarımına yönelerek sosyal içerikli kampanyalarda gerilla uygulamalarını tercih etmek-

tedirler. 

Sosyal sorumluluk kampanyaları genellikle çok kısıtlı bütçelerle yapılmakta ve kampanya sonrası sü-

reçler için bütçe ayrılamamaktadır (Nakıboğlu ve Özsoy, 2016: 78). Bu durumdan kaynaklı sosyal içe-

rikli kampanyalarda gerilla uygulamaları kullanılmaktadır. Gerilla uygulamaları ile sosyal içerikli kam-

panyaların oluşturulması grafik tasarımının iki boyutlu yüzeyden öteye geçmesini olanaklı hale getir-

mektedir. Bu geçişin sosyal farkındalık yaratmada kitleleri etkilemede gelenekselden daha güçlü olabi-

leceği ön görülmektedir. Bunları irdelemek ve yapılan işlere değinmek gerekirse şu örnekler incelene-

bilir: 

Toplumda yer alan önemli sorunlardan biri de “Çocuğa Yönelik Şiddet”tir. Günümüzde yapılan araştır-

malara göre Covid-19 pandemisiyle beraber çocuğa yönelik şiddetin arttığı ve bu durumun pandeminin 

görünmeyen bir sorunu olduğu gözlemlenmiştir. Çocuk istismarına yönelik yapılan aşağıdaki uygulama 

iki sosyal mesaj taşımaktadır. Ayrıca inovatif bir şekilde baskı süreçlerinden faydalanılarak etkili bir 

çalışma oluşturulmuştur. Yetişkinler için çocuk istismarına yönelik bilgilendirici bir içerik oluştururken 

çocuklarla da etkileşime geçilmiştir. Hedef kitleye yönelik yapılan sosyal sorumluluk kampanyalarında 

görsel, slogan, baskı ve özellik açısından bir bütünlükle oluşturulmasının önemi bu çalışma ile gözlen-

miş olup gerilla uygulamalarının geleneksele göre hedef kitle ile iletişimin artabileceği düşünülmekte-

dir. 
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Görsel 1. Güney Kore’de uygulanan çocuğa yönelik şiddet kampanya çalışması40 

Güney Kore’de çocuğa yönelik şiddete dikkat çekmek, toplumu bilinçlendirmek ve harekete geçirmek 

için yapılan çalışma insanlarla etkileşim içine girerek mesajı iletmektedir. Sosyal içerikli gerilla uygu-

lamalarından biri olan bu çalışmada elinde şişe olan bir yetişkinin çocuğa yönelik yapacağı şiddeti be-

lirten şekilde bir siluet konularak karşı tarafına da bu şiddetten korkan bir çocuk silueti yerleştirilmiştir. 

Görselde ayrıca okunan ilk şey “Bu şiddeti önleyebilirsiniz” yazısı olmaktadır. Bu çalışmanın durağan 

bir görselden çıkarak yaratıcı bir şekilde toplumla etkileşime geçmesini sağlayansa görselin önüne gelen 

insanlarla yeni bir boyuta geçilmesidir. Görsel önünde yer alan platform üzerinde durulmasıyla beraber 

görsel üzerinde bir siluetin daha oluşması sağlanmaktadır. Bu siluetin oluşmasıyla beraber siluet üze-

rinde “Superman” amblemi şeklinde 112 yardım hattı ve “çocuklar için kahraman olun” yazılı bir slogan 

ortaya çıkmaktadır. Toplumla birebir etkileşim sağlayan bu çalışma ile hem bilinçlendirme sağlanmış 

hem de çocuğa yönelik şiddetin engellenebileceği kavramsal olarak gösterilmiştir. Bu çalışmada tasar-

lanan gerilla uygulaması toplumun beklemediği anda yaratıcı düşünceyle karşılarına çıkarak hedef kit-

leyi de mesajın içerisine dahil etme özelliği taşıyan etkili bir kampanya olmuştur. Bu kampanya ile 

gerilla uygulamalarının sosyal farkındalık yaratma açısından kullanımının önemli rol oynadığını söyle-

yebiliriz.  

 

Görsel 2. Güney Kore’de uygulanan çocuğa yönelik şiddet kampanya çalışması41 

Gerilla tasarımının diğer grafik tasarım mecralarından farklı olarak sade bir dil ile sadece anlatılmak 

istenen problem üzerinden hedef kitleye ulaşma çabası bulunmaktadır. Yukarıdaki kampanyanın billbo-

ardlarda siluetli bir şekilde tasarımının yapılarak kullanılması aynı etkiyi yaratır mıydı?  İnsanlar günde 

birçok dış medya mecrası görmekte ve bunları çok kısa bir zaman diliminde algılamaya çalışmaktadır. 

Ortalama 2-4 saniye arası görülen görsellerde mesajın hedef kitleye ulaşması ve istendik davranış deği-

şikliği yaratmada etkisi oldukça azdır. Bu durum sosyal farkındalık konularında yapılan tasarımlarda 

gerilla reklamcılığının sağlamış olduğu hedef kitleye hızlı ulaşım ve dikkat çekme özelliği tasarımcıların 

gerilla uygulamalarına yönelmelerini sağlamaktadır. Yapılan kampanya ile durağan bir tasarım olmanın 

dışına çıkılmış ve insanlar ile iletişim kurularak onların katkıları sayesinde neler yapılabileceği göste-

rilmek istenmiştir. Yapılan kampanyanın olumsuz yönü olarak gölge oluşum zamanının kısıtlı olması 

söylenebilir. Fakat bu olumsuzluk gerilla uygulamalarının dikkat çekici olması ve günümüz teknoloji-

                                                            
40 https://cheezburger.com/8391362560 
41 https://cheezburger.com/8391362560) 
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siyle dijital ortamda bu tarz kampanyaların yayılım göstermesiyle beraber olumlu bir etkiye dönüşmüş-

tür. Bu kampanyanın yayılım göstermesiyle toplum içinde kampanyanın konuşulmasının artış gösterdiği 

düşünülerek amaçlanan hedefe farklı bir farkındalıkla ulaşılmaya çalışıldığı görülmektedir.  

Toplumda birçok faklı şiddet suçu ile karşılaşılmaktadır. Günümüzde şiddet suçlarında olan artışın top-

lum tarafından sürekli karşılaşılmasıyla şiddettin olağan görülmesinden dolayı ve şiddetin engellenme-

sine yönelik farkındalığın sağlanabilmesi için sosyal sorumluluk olarak adlandıracağımız kampanyalara 

ihtiyaç artmıştır. Bu kampanyalarda yapılan gerilla uygulamalarında kullanılan ortam medyalarından 

bazıları da insanların sürekli kullandığı alanlardır. Bu alanlardan biri olan otobüsler gerilla uygulamaları 

için iyi bir ortam oluşturmaktadır. Aşağıda yer alan uygulamada otobüs içinde yer alan koltukların ar-

kasına elleri iple bağlanmış bir kurban yerleştirilmiş ve o koltukta oturan kişi kurbanmış gibi gösterile-

rek “kurbanlar tıpkı sizin ve benim gibi insanlardır” yazılmıştır. 

 

Görsel 3. Sosyal içerikli gerilla uygulaması42 

İnsanların karşısına beklenmedik bir şekilde ortam medyası kullanılarak oluşturulan gerilla uygulama-

ları toplumu bilinçlendirerek ve şiddet içeren olaylarla toplumu yüzleştirerek sosyal farkındalık yarat-

mada etkili olabileceği düşünülmektedir. Grafik tasarım ögelerinin az ve etkili kullanımıyla oluşturulan 

tasarımların yaratıcı bir şekilde kullanımının sosyal sorumluluk kampanyalarındaki önemi görülmekte-

dir.  

Grafik tasarım ürünlerinin kullanıldığı bir mecra olan durak panoları hedef kitlenin en çok karşısına 

çıkan alanlardan biridir. Bu durumdan kaynaklı sosyal içerikli konularda tercih edilen bir mecra olmak-

tadır. Hedef kitlenin sürekli olarak aynı tarzda tasarımlarla karşılaşıyor olması bir zaman sonra alışkan-

lık yaratarak görselin vermek istediği mesaja karşı algıları kapatmaktadır. Hedef kitlenin dikkatini çe-

kerek beklenmedik bir durumda karşılarına çıkabilecek şekilde reklam mecralarında gerilla uygulama-

larını kullanmak algıyı güncel tutmaktadır. 

                                                            
42 https://i.imgur.com/B1HvnQi.jpg 
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Görsel 4. Sosyal içerikli gerilla uygulaması43 

Dünya’nın birçok yerinde farklı şiddet uygulamaları bulunmaktadır. Bunlar fiziksel ve ruhsal şiddet 

olarak ayrılmaktadır. İnsanların bulunduğu toplumda, iş ortamında ve evinde şiddetin bulunmuyor oluşu 

bir yerlerde şiddetin olmadığı anlamına gelmemektedir. Bu durumun farkındalığını oluşturmak adına 

insanların sürekli bulunduğu alanlara şeffaf bir şekilde görseller asılarak alanla bütünleşen “Burada ol-

muyor ama şimdi oluyor” yazılı gerilla reklam uygulaması yerleştirilmiştir. Yapılan bu gerilla uygulama 

ile şiddetin farklı toplumlarda farklı şekillerde bulunduğunu göstererek bu şiddetlere karşı dikkat çekil-

mek istenmiştir. Grafik tasarım ürün mecralarında gerilla uygulamalarının kullanımı ile nasıl farklı bir 

dil elde edilebileceği bu kampanya ile de görülmüştür. 

 

Görsel 5. Sosyal içerikli gerilla uygulaması44 

“Sadece korkaklar çocuklarını döver” yazılı kampanya ile çocuk istismarına karşı toplumu bilinçlendir-

mek için kum torbası üzerine çocuk resmi yapıştırılarak halka açık alanlara konumlandırılmıştır. Yapılan 

bu çalışma ile çocuk istismarının görmezden gelinemeyeceği ve bu istismarın kabul edilemeyeceği me-

sajı verilmek istenmektedir. Kampanya, grafik tasarım elemanlarının farklı mecralar üzerinde kullanıl-

masıyla gerilla uygulamalarının yarattığı etkiyle dikkat çekmektedir.  

Sosyal içerikli gerilla uygulamalarının kullanıldığı diğer bir örnek ise kan bağışının önemini anlatan 

çalışmadır. Burada günümüzde insanların yaşamlarının bir parçası haline gelmiş telefonların bataryası-

nın bitmesi durumunda faydalanabilecekleri batarya dolum ünitesine dönüşen bir alan oluşturulmuştur. 

Bu alanda kablo kırmızı renkte kullanılmış ve kola giden kan akışını göstererek kan bağışı yapıldığını 

betimlenmiştir. Telefon bataryası dolana kadar kişinin orada kalıyor olması ayrıca insanların kan bağışı 

yaparken geçirdikleri bekleme süresi düşünülerek kurgulanmıştır. Görselde yazan “İhtiyacınız olursa 

                                                            
43 https://i.blogs.es/d3c5ea/aministia2/1366_2000.jpg 
44 https://d3nuqriibqh3vw.cloudfront.net/styles/aotw_detail_ir/s3/images/punchingbag.jpg?itok=7HVNCmla 
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biz sizin için buradayız, iyiliğimize karşılık kan verebilirsiniz”, “Kana ihtiyacımız var” şeklinde ifadeler 

yer alarak insanlara kan vermenin önemi ve gerekliliği vurgulanmaktadır. 

 

Görsel 6. Kan bağışının önemini anlatan gerilla uygulama çalışması45 

Kan bağışı ile ilgili yapılan gerilla uygulaması insanların ihtiyaçlarından yola çıkarak etki sağlamaya 

çalışılmıştır. Sosyal içerikli kampanyalarda geleneksel yaklaşım yerine gerilla uygulamalarının tercih 

edilmesi tasarımın insanlar tarafından daha görünür hale gelmesine zemin hazırlamaktadır. Tasarımda 

ufak bir eklenti ile düz bir anlatımın büyük bir katkı sağlayabileceği görülmektedir. Görsel iletişim ka-

nalı olarak grafik tasarımının bilindik mecralar yerine farklı kanallarla hedef kitleyle iletişim kurabil-

mesi tasarımda tekdüzelikten ayrışarak yaratıcı bir geçiş sağlamaktadır. 

SONUÇ 

Sosyal farkındalık oluşturmada sanat ve tasarım disiplinleri yol gösterici olmaktadır. Grafik tasarım di-

siplininin oluşmasıyla beraber gerilla uygulamalarının bu disiplin içinde yer alması farklı kullanım alan-

larının oluşmasına zemin hazırlamıştır. Gerilla uygulamaları ticaretten kültüre ürün tanıtımından sosyal 

sorumluluk kampanyalarına kadar birçok alanda kullanılmaktadır. Teknolojiyle beraber gerilla taktiği 

de kullanım alanlarını genişleterek farklı alanlarda uygulamaların yapılmasını olanaklı hale getirmiştir. 

Bu gelişimle beraber yeni bir pencere açılarak toplumun seyirci olduğu iki boyutlu yüzeyler değişerek 

o yüzeyler içinde yer alan bir ortam tasarımı anlayışı ortaya çıkmıştır. Bu yeniliğin tasarım elemanlarıyla 

etkili bir şekilde kullanımı başarılı işlerin ortaya çıkmasına imkân sağlayabilmektedir. Bu çalışmada 

sosyal içerikli gerilla uygulamaları toplumun alışmış olduğu anlatımın dışına çıkarak onların bekleme-

diği şekillerde ve durumlarda farkındalık yarattığı söylenebilir. Bununla birlikte geleneksel anlayışa 

göre istendik davranış değişikliği oluşturmada gerilla uygulamalarının daha etkili olabileceği düşünül-

mektedir. Grafik tasarımın çeşitli unsur ve yaklaşımları kapsayan bir disiplin olması verilmek istenen 

mesajların iletilmesinde ve sosyal farkındalık yaratmasında olumlu sonuçlar oluşturabileceğini göster-

mektedir. Bu bağlamda ele alınan çalışmalar doğrultusunda sosyal farkındalık kampanyalarında gerilla 

uygulamalarının kullanılması mesajı hedef kitleye ulaştırmada daha büyük bir etkiye sahip olduğu dü-

şünülmektedir. 
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BİR EŞİK MEKÂN OLARAK METRO GİRİŞ YAPILARININ KENTSEL ÇEVRE 

BİLEŞENLERİNİN ANALİZİ 

Bengisu BAYRAKTAR1, Rengin ZENGEL1 

1Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İzmir / Türkiye 

Öz: Günümüzde dünya nüfusunun hızlı bir şekilde artması ve yoğun kentleşmenin neden olduğu çevre 

kirliliği, kaynakların tükenmesi ve şehir içi araç trafiği gibi sorunlar sebebiyle raylı sistemler kent içi 

ulaşımda öncül olmaktadır. Metro istasyonları genellikle ulaşım amaçlı kullanılan fonksiyonel mekânlar 

olarak değerlendirilse de aynı zamanda gün içinde aktif olarak kullanılan birer kamusal mekân olma 

özelliğine sahiptir. İstasyonlar, kamusal alana ait farklı kullanıcı kitlelerini farklı amaçlarla bir araya 

getirmektedirler. Bu sebeple, metro istasyonları ulaşım fonksiyonuna ek olarak çevresiyle kurduğu ilişki 

yardımıyla sosyokültürel etkileşimlere olanak sağlama potansiyelini taşır. Ancak, raylı sistem yapıları 

genellikle yeraltında tasarlanmakta ve mekânsal hacimlerinin büyük bir kısmı kentin yüzeydeki işleyi-

şinden uzak olarak yeraltında bulunmaktadır. Bu durum ise, yüzeyden alt kotlara geçilirken kullanıcılar 

açısından mekânsal bir kopukluğa yol açmaktadır. Yeryüzü ve yeraltı arasında eşik niteliği taşıyan metro 

giriş yapıları kentsel mekânla nitelikli ilişkiler kurmalıdır. Fakat gelişmekte olan çoğu kent için günlük 

rutinde sıklıkla kullanılan bu mekânlar genel olarak kullanıcıların beklentilerine cevap vermeyen, kentli 

yaşantısına olumlu bir katkıda bulunmayan boşluklar olarak kalmaktadır. Oysaki yüzeyden yeraltına 

geçiş esnasında insanlara aracı olan metro istasyon girişleri, mekânsal kalite bakımından insanlar için 

ne kadar konforlu, işlevsel ve cezbedici olursa kent ve kent kimliğinde o kadar önemli bir pozisyona 

erişir. Metro giriş yapıları ve kent ilişkisi bağlamında ele alınan çalışmada, mekânsal kalite kavramı 

irdelenmiş olup dünya üzerindeki metro giriş örnekleri kamusal mekânsal kalitesi sorgulanarak analiz 

edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Metro Girişleri, Eşik Mekân, Mekânsal Kalite, Ulaşım Mekânları, Kamusal Mekân 

Kalitesi 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Dünyamız, hızla artan nüfus ve yoğun kentleşme sonucunda çevre kirliliği, kaynakların tükenme tehli-

kesi ve kalabalık taşıt trafiği gibi problemler ile karşı karşıyadır. Raylı sistemler ise tüm bu sorunlara 

çözüm olabilecek alternatif bir ulaşım sistemdir. Bu sebeple kentlerde ulaşım aracı olarak yüksek yolcu 

kapasiteli, ekolojik ve düşük maliyetli raylı sistem kullanımı tercih edilmektedir (Yıldıztekin, 2015). 

Metro istasyonları genellikle ulaşım amaçlı kullanılan mekânlar olarak görülse de aslında kent için 

önemli bir kamusal mekân olabilme potansiyeline sahiptirler. Ulaşım fonksiyonu dışında çevresiyle kur-

duğu ilişki sayesinde sosyokültürel etkileşimlere olanak sağlayan istasyonlar ve giriş yapıları kamusal 

alandaki farklı kullanıcıları farklı amaçlarla bir araya getirmektedir. Gün içinde pek çok insanı karşıla-

yan metro girişleri sadece trene ulaşmaya yardımcı olmakla kalmayıp kentsel bir mekân haline gelmek-

tedir. Bu sebeple; yeryüzünden yeraltına geçiş esnasında eşik görevi görerek insanlara aracı olan metro 

istasyon girişleri, mekânsal kalite açısından insanlara ne kadar hitap edebilirse kent kimliğinde de o 

kadar yaşayan ve çevresiyle diyalog kuran bir mekân haline gelir. Gelişmekte olan kentlerin birçoğunda 

gün içinde çok sık kullanılan bu mekânlar genel olarak kullanıcıların beklentilerine cevap vermeyen, 
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kentli yaşantısına pozitif bir katkıda bulunamayan boşluklar olarak kalmaktadırlar. (Günbek, 2017). Bu 

durum ise bir kamusal mekân problemi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

METRO İSTASYON GİRİŞLERİ ve KENTSEL MEKÂN İLİŞKİSİ 

Lefebvre (1974) kamusal mekânı, toplumsal mekân kavramı ile açıklamakta ve kamusal mekânı top-

lumsal olarak üretilen bir ürün olarak görmektedir. Toplumsal ya da kamusal mekân sosyal, kültürel ve 

fiziksel olarak karşılığını en iyi kentsel alanda bulmaktadır. Bu bağlamda kent içindeki kamusal alanla-

rın kentlilerin bilinçli ve bilinçsiz üretimi olduğu düşünülürse; kamusal alanlar bir nevi onları üreten 

toplumların yansıması, onları var eden, kullanan bireylerin parçasıdır. Habermas (2004) ise kamusal 

alanı; toplumsal yaşamda kamuoyuna benzer bir şeyin oluşturulabildiği, tüm kentlilerin erişebildiği bir 

alan olarak tanımlamaktadır. Özel bireylerin, kamusal bir gövde oluşturarak toplandıkları her iletişim 

durumunda kamusal alanın bir parçasının varlık kazandığını söylemektedir. Bu açıdan bakıldığında 

metro istasyonlarına ait kamusallıklar, birçok akışa sahip olan kentteki farklı hareketlerin birbirleri ile 

kesiştikleri noktalarda anlık ilişkilerden oluşmaktadır. Hem bir karşılaşma noktası hem de kamusal alan 

için gerekli niteliklere sahip olan metro istasyonları aynı zamanda toplayıcı birer kanal olma özelliği 

taşımaktadır. Bu mekânsal oluşumlar istasyonun kente değdiği noktalarda etkileşime girerek kamusal 

mekânı yaratmaktadır. Fakat istasyon girişleri kent ile ilişkisinde yeterli kamusal çeşitliliği sağlaya-

mazsa kentin dışladığı atıl boşluklar olarak kalırlar. Bu yüzden istasyonlar kentin ritmi ile adaptasyonu 

sağlamak için kendi içinde yeni birtakım kamusal ilişkiler yaratma arayışına girmelidir (Aksoy, 2015). 

Aynı zamanda birer eşik mekân niteliği taşıyan metro girişleri söz konusu kamusal ilişkileri yaratma 

konusunda kentteki yüzey ve yeraltı arasında köprü olmaktadır. Metro istasyonları kamusal düzenin 

içerisinde birer eşik noktası olarak düşünülebilir. Benjamin’in pasajlar konusunda örneklediği pasajlara 

özgü “giriş” fonksiyonu metro ile ilişkilendirdiğimizde karşımıza eşik mekân kavramı çıkmaktadır. 

Benjamin (1982), “Eşik sınırdan keskin bir biçimde ayrılmalıdır, eşik bir alandır. Değişim, geçiş, çe-

kilme ve akma, eşik sözcüğünde yatmaktadır” demiştir. Boettger (2014) ise eşik mekânı; başlangıç, 

arada olan, engel ya da bariyer, iç veya dış olarak nitelendirmekte ve eşik mekânın tüm bu özellikleri 

aynı anda barındırdığını söylemektedir. Benzer şekilde metro girişleri de insanlar için kentin farklı kat-

manları arasında geçiş niteliği taşıyarak bir eşik mekân oluşturmaktadır. Bu eşik mekânlar ise kent içe-

risinde bir mekânsal kalite barındırmalıdır. 

MEKÂNSAL KALİTE KAVRAMI ve KRİTERLERİ 

Kalite kavramını Juran (1974) bir ürün veya hizmetin belirlenen veya mümkün olabilecek ihtiyaçları 

karşılamasını sağlayan niteliklerin toplamı olarak tanımlamaktadır. Burt ise ihtiyaçların karşılanmasına 

imkân veren toplam özelliklerin kaliteyi oluşturduğunu söylemektedir. (Burt, 1978).  

Hillier ve Hanson (1984) mekânsal kalite kavramının “mekâna iyi erişilebilirlik, mekânın içinden geçen 

yaya rotaları ve bağlantılarının olması, yüksek yaya hareketliliği, çevredeki kentsel mekâna çok yönlü 

bakabilme, ihtiyaçları karşılayan aktif mekânların kullanıcılara yakınlığı, yeterli oturma mekânı ve so-

kak donatı elemanlarının varlığı” gibi faktörlere bağlı olduğunu belirtmektedir. Lynch’in (1990), kamu-

sal mekânın kalitesiyle ilgili tanımladığı kriterler ise aşağıdaki gibidir: 

 Rahatlık: Görsel ve algısal olarak kullanıcıda rahatlık hissi oluşmalıdır.  
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 Çeşitlilik: Mekânsal ve etkinlikler açısından kullanıcılara farklı imkânlar tanıyacak şekilde yeterli 

çeşitliliğe sahip olmalıdır.  

 Kimlik: Kamusal mekânların diğer mekânlara kıyasla kolay farkedilebilir, tanınabilir ve anımsa-

nabilir bir kimliğe sahibi olması gereklidir.  

 Bütünlük: Mekândaki bütün öğeler birbirleriyle görsel ve algısal anlamda bütünlük oluşturmalıdır. 

 Anlam: Kamusal mekân etrafını oluşturan çevre ile mekânın işlevi ve aktiviteleri, toplum yapısı, 

değer ve amaçları bakımından uyumlu olmalıdır (Lynch, 1990 akt. Özbaba, 2017). 

Bir diğer araştırmada Avrupa Konseyi tarafından desteklenmiş kullanıcı gözlem ve anketlerine doğrul-

tusunda, kentsel mekânlardaki kalite ölçütleri İnceoğlu ve Aytuğ (2008) tarafından aşağıdaki madde-

lerde tanımlanmaktadır:  

 “Mekânın kullanılır halde ve kullanıma açık olduğunu göstermesi 

 Estetik açıdan çekiciliğinin olması 

 İç ve dış mekânlar arası geçirgen olması 

 Kullanıcıları kentin stresli ortamından uzaklaştıracak doğal ortamlar sunması 

 Güvenli ve korunaklı bir ortam sağlaması 

 Etkinlik ve aktivitelerle dolu olması 

 Kullanma olasılığı en fazla olan kullanıcı grubunun gereksinimlerine uygun olması ve kullanımda 

çeşitlilik sağlaması 

 Güneş, yağmur, rüzgâr gibi iklimsel olaylarda doğal çevre öğeleriyle uyumlu korunaklı alanlar sun-

ması 

 Çocuklar, yaşlılar ve engelliler için erişilebilir ve kullanılabilir olması 

 Mekânsal kullanım farklılıklarının malzeme değişimiyle vurgulanması 

 Mekânın hem görsel anlamda sanatla iç içe hem de sosyal bir ortam olarak tasarlanması” 

Bunun yanı sıra Gehl’e (2010) göre kullanıcı aktivitelerinin çeşitliliği ve sayısı mekânsal kalitenin bağlı 

olduğu diğer unsurlardır. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi mekân kalitesi aktivite çeşitliliğine göre de-

ğişim göstermektedir. 

 

 

 

Şekil 1. Mekân kalitesi düzeyine göre aktivitelerin değişimi (Gehl, 2010 akt. Özbaba, 2017) 
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Kentsel mekân kalitesini belirleyen unsurlar mekânların fiziksel gereklerinin ve konfor şartlarının yerine 

getirilmesiyle ilişkili olmakla birlikte, benzer şekilde mekânların kullanıcısıyla kurduğu bağ ve etkile-

şimine göre de şekillenmektedir. Farklı araştırmacıların mekânsal kalite bağlamında ortaya koyduğu 

ölçülebilir ve algısal yaklaşımlar metro girişleri ve çevresi bakımından araştırıldığında “görsel uyum ve 

estetik, algılanabilirlik, mekânsal çeşitlilik ve işlevsellik” olmak üzere 4 ana başlıkta ele alınabilir. 

AMAÇ 

Çalışmanın amacı metro istasyon girişleri ve çevresiyle kurduğu mekânsal ilişkiyi araştırmak ve istas-

yon girişlerinde oluşan kentsel mekânları, mekânsal kalite bağlamında dünya örnekleri üzerinden ince-

lemektir. 

KAPSAM 

Çalışmanın kuramsal çerçevesinde metro istasyon girişleri ve kentsel mekân ilişkisi irdelenmiş olup, 

mekân kalitesini kapsayan temel kavramlara yer verilmiştir. Bulgular kısmında ise dünyadaki önemli 

metro girişleri arasından 5 örnek seçilerek mekânsal kalite kriterleri doğrultusunda değerlendirilmesi 

yapılmıştır. 

YÖNTEM 

Metro istasyon girişlerinin kent ile kurduğu mekânsal ilişkiyi anlamak için nitel araştırma yöntemlerin-

den yorumlayıcı araştırma yapılmıştır. Bu doğrultuda, kamusal mekânda kalite ve bununla ilişkili eşik 

mekân kavramı literatür taraması yapılarak değerlendirilmiştir. Dünyadaki örnekler üzerinden seçilen 5 

farklı nitelikteki metro giriş yapısı bu bağlamda analiz edilmiştir. 

BULGULAR 

Çalışmanın bu kısmında yukarıda bahsedilen kriterler doğrultusunda dünyanın farklı yerlerindeki metro 

giriş örneklerinin mekânsal kalite analizine yer verilmektedir. 

1. Paris Chatelet Metro İstasyon 

Paris sokaklarının en karakteristik mimari öğelerinden biri olan metro girişleri, 19. yüzyılın sonla-

rına doğru Fransız mimar Hector Guimard tarafından tasarlanmıştır. Mekânsal kalite bağlamında 

incelendiğinde Paris Chatelet Metro İstasyonu girişi, görsel uyum ve estetik açısından geçmişten 

günümüze kent için önemli bir simge olmuştur. Aynı zamanda kolay algınabilir olması sebebiyle 

insanlar için referans noktası niteliği taşımaktadır. Ancak istasyon yapısı için farklı mekânsal kul-

lanımlara olanak vermemektedir. Küçük bir meydanda konumlanmasına rağmen çevresiyle yete-

rince ilişki kuramamakta, bulunduğu alana yalnızca görsel bir değer katmaktadır.  
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Şekil 2. Chatelet metro istasyonu girişi  

2. New York 72. Cadde Metro İstasyonu 

1904 yılında kullanıma açılan New York 72. Cadde Metro İstasyonu şehirdeki ilk metro hatlarından 

birisidir. Giriş yapısında bulunan büfe insanlara alışveriş yapabilme imkânı sunarak istasyona ulaşım 

haricinde yeni bir fonksiyon eklemektedir. Ancak Gehl’in (2010) Şekil-1’de “Mekân Kalitesi Düzeyine 

Göre Aktivitelerin Değişimi” diyagramında bahsettiği kullanıcı tercihli aktiviteler istasyon giriş yapısı 

ve çevresinde sınırlı kalmaktadır. Yapı ölçek olarak dışarıdan rahatlıkla algılanabilir olmakla beraber, 

çatı tasarımı ile görsel olarak çevresindeki yapıların içinde ayırt edilebilir bir kimliğe sahiptir. Ancak 

yapının kütle olarak dışarıya kapalı hâli kullanıcı hareketliliğini sınırlamakta ve çevresiyle etkileşimini 

azaltmaktadır.  

 

Şekil 3. New York 72 metro istasyonu girişi  

3. Bilbao Metro İstasyonu 

Bilbao Metro İstasyonu Normen Foster tarafından 1995’te tasarlanmış olup İspanya’da bulunmak-

tadır. İstasyon giriş yapısının tasarımı organik formu ile dikkat çekmektedir. Dış kabukta şeffaf 

malzeme kullanımı yeryüzünden yeraltına geçiş esnasında insanlarda uyanan depresif hissin azal-

masına yardımcı olmakta ve iç mekânda gün ışığından yararlanılmasını sağlamaktadır. Ayrıca bu 
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şeffaf görünüm mevcut kitle ve arkasında yer alan mekânlar arasında görsel süreklilik yaratmakta-

dır. Ancak konut dokusuna yakın konumlanan ve araç trafiğinin yakınında yer alan istasyon girişi 

çevresinde mekânsal çeşitlilik bulunmamakla beraber işlevsel olarak sınırlı kalmaktadır.  Kullanı-

cılar için mekânsal bir eşik olan giriş yapısı sadece ulaşım fonksiyonuna hizmet vermekte ve kent 

ile yeteri kadar bütünleşememektedir. 

 

Şekil 4. Bilbao metro istasyonu girişi  

4. 34. Cadde-Hudson Yards Metro İstasyonu 

2015 yılında Dattner Architects tarafından tasarlanan 34.Cadde-Hudson Yards Metro İstasyonu New 

York’ta bulunmaktadır. Hudson Yards parkında yer alan istasyon girişi, kullanıcılara tanımlı bir alan 

içerisinde farklı mekânsal aktiviteler sağlayacak şekilde kurgulanmıştır. Mekândaki bütün öğeler birbir-

leriyle görsel ve algısal anlamda bütünlük sağlamaktadır. Giriş yapısının çevresinde bulunan peyzaj ele-

manları ile bir rekreasyon alanı yaratılmıştır. Bu sayede metro girişi sadece gelip geçilen bir yer ol-

maktan çıkarak kullanıcıların bekleme, dinlenme gibi eylemlerine imkân veren aktif bir kamusal 

mekân hâlini almaktadır. Üst örtü olarak tasarlanan cam kanopi ile iç mekânda hem doğal aydınlatma 

kullanılmakta hem de kötü hava koşullarına karşı korunma sağlanmaktadır. 

 

Şekil 5. 34. Cadde-Hudson Yards metro istasyonu girişi  
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5. Rotterdam Central Metro İstasyonu 

Rotterdam Central İstasyonu, 2014 yılında Benthem Crouwel Architects, MVSA ve West 8 tarafından 

tasarlanmıştır. Dinamik bir tasarıma sahip olan giriş yapısı şehir merkezine açılan bir kapı niteliğin-

dedir. İnsanlar tarafından kolay algılanabilmekte ve sıra dışı tasarımıyla simge değeri taşımaktadır. Ön 

cephede kullanılan cam kaplama, ışık için geçirgenlik sağlayarak iç mekânda aydınlık bir ortam oluş-

masına yardımcı olmaktadır. Bu geçirgen görünüm kullanıcılar için güven duygusu yaratmakta ve kon-

forlu bir ortam oluşturmaktadır. Büyük bir meydanda yer alan istasyon girişi işlevsel olarak farklıla-

şarak etrafında insanların toplanmasına ve çeşitli sosyokültürel etkinliklerin yapılmasına olanak 

sağlamaktadır. Bu da kentsel boyutta bir mekânsal çeşitlilik yaratmaktadır. Çevresi ile kurduğu et-

kileşim sayesinde sadece ulaşım amaçlı kullanılan bir eşik mekân olmanın ötesine geçerek çok 

fonksiyonlu bir yapıya dönüşmektedir. 

 

Şekil 6. Rotterdam Central metro istasyonu girişi  

SONUÇ 

Kamusal mekân niteliği taşıyan metro giriş yapıları aynı zamanda kullanıcıların yeryüzü ve yeraltına 

geçişini sağlayan birer eşiktir. Bu eşiklerin çevresi ile ilişkisi ne kadar işlevsel çeşitlilik barındırırsa o 

boyutta kent boşluğu olmaktan çıkarak anlamlı mekânlar haline gelirler. İnsanların günlük hayat akı-

şında gelip geçtiği bu eşikler aslında şehir hayatında oldukça yoğun bir kullanıma sahiptir. Bu nedenle 

kente yüzey kotunda temas eden bu yapılar mekânsal kalite anlamında zenginleştirilmelidir. Mekânsal 

kalite ise algısal ve fiziksel faktörlere göre değişkenlik göstermektedir. Bir kamusal mekânda fiziksel 

ve psikolojik konfor alanı oluşturulabilmek için çok işlevli, kullanıcıya tercih imkânı sunan, estetik de-

ğeri olan, kent belleğinde yer edinmiş ve iyi kurgulanmış alanlara ihtiyaç vardır. Günümüzde dünyada 

önemli sayılabilecek metro giriş yapılarını incelediğimizde bile; kente kamusal mekân olarak katkı su-

nan, yeterince tanımlanmış ve farklı fonksiyonlarla çeşitlendirilmiş örneklere çok fazla rastlanmamak-

tadır. İncelenen örneklerdeki olumlu ortak nokta, yapılarda ışığı geçiren şeffaf malzeme kullanılarak 

mümkün olduğunca gün ışığının yüzeyden içeriye alınmasıdır. Bu kullanıcılar üzerinde yeraltında olu-

şan kapalı kalma hissini kırarak algısal bir konfor sağlamaktadır. Ancak ele aldığımız örnekler daha çok 

görsel uyum ve biçimsel olarak öne çıkmaktadır. Bu durum kent kimliğinde karakteristik bir yer bularak 
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yapıyı sembolleştirse de kullanıcılara mekânsal çeşitlilik sunamamaktadır. Bulgularda yer alan son iki 

örnekte ise çevresi ile bütünleşerek nitelikli birer kamusal mekâna dönüşen giriş yapıları yer almaktadır. 

Bu yapılar insanlar için sadece gelip geçilen mekânlar olmanın ötesinde sosyalleşme, eğlenme, dinlenme 

gibi eylemlerde bulunabildikleri aktif birer alan hâline gelmiştir. Sonuç olarak; günlük hayat pratiğinde 

yoğun bir şekilde kullanılan metrolarda eşik görevi gören giriş yapılarının nitelikli bir kamusal alan 

olma potansiyeli değerlendirilmeli ve çevresi ile etkileşim kurması sağlanmalıdır. Bu doğrultuda istas-

yon girişleri çevresinde farklı fonksiyonlarda açık ve yarı açık mekânlar kurgulanmalı ve bu mekânların 

çevresiyle görsel uyumuna dikkat edilmelidir.  
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KLASİK MİMARÎ ANLAYIŞIMIZA BİR BAKIŞ 

Necip DİNÇ 

 

KISACA ÖZGEÇMİŞİM  

 İsmim Necip Dinç. Sivaslıyım. Aslen Şarkışlalıyım. 1969 Yıldız mezunuyum. Biz mezun olduğumuzda 

Yıldız, İstanbul Mimarlık Mühendislik Akademisiydi, sonra Yıldız Teknik Üniversitesi oldu. Yurtiçinde 

ve yurtdışında çeşitli projeler uyguladım. Maalesef bunların bir 

kısmını istediğimiz gibi uygulama imkânı bulamadık. Şu hususu 

vurgulamak isterim ki başarılı bir uygulamanın ortaya çıkabilmesi 

için dört şartın bir arada bulunması lazım. Bunlar, yeterli finans-

man, olgun bir proje, kaliteli malzeme ve kalifiye işçiliktir. Bunlar 

ne kadar üst seviyede gerçekleşirse, o nispette başarı elde edilir. Bu 

açıdan oldukça mutmain olduğum projelerimden birisi Kırıkkale 

Nur Camii ve Külliyesi’dir. Bu projenin uygulamasında yüzde 80 

başarılı olduğumuz kanaatindeyim. Bahsettiğimiz ölçülere yüzde 

90 oranında ulaşılabilirse ideal olana da ulaşılmış olur. Çünkü bu, 

neticede kul yapısıdır, Allah yapısı değildir. Kusursuz bir eser or-

taya koymak Allah’a mahsustur. Koca Sinan hayatta olsaydı, belki 

daha mükemmele ulaşabilmek için bizim göremediğimiz bazı ek-

sikliklerini kendisi fark edebilecekti. Yedi meşhur hattatımızdan 

biri olan Sami Efendi bir yazısını, bu yazıyı tamamladıktan 6 ay 

sonra tashih ediyor. Aradan beş sene geçiyor, aynı yazıyı tekrar tashih ediyor. Yani fikir, tecrübe ve 

maharet zamanla, eserin de olgunlaşmasına yansır. Bu durumun, mimarîdeki safhalarının şu şekilde ce-

reyan ettiği genellikle kabul edilir. İlk tasarımda yüzde 60 avan proje ile çözüm üretilir, yüzde 80 ol-

gunluğa tatbikat projesi ile ulaşılır. Tatbikat safhasında da zuhur eden imkânlar ve gelişen fikirlerle 

takriben yüzde 90 seviyesinde başarılı bir uygulama yakalanabilir.  

MİMARLIK ve BU SANATIN KÜLTÜR TARİHİMİZ AÇIDAN ÖNEMİ 

Bu sanatın kültür tarihimiz açısından önemi nedir? Mimarlık güzel sanatların plastik bölümüne dâhildir. 

Plastik sanatları vücuda getiren öğeler; form, ışık, gölge ve renktir. Güzel sanat eserleri muhataplarının 

ruhlarında bedii heyecanlar uyandırdıkları gibi, aynı zamanda onlara beyanda bulunup dinî, tarihî, kül-

türel mesajlar verirler. Diğer sanatlar gibi mimarlık sanatı da onu üreten milletin seciyesinden, manevî 

ve ruhî yapısından örülmekte, o milletin mensup olduğu medeniyet ve kültür zümresinden gelen değer-

lerini yansıtmaktadır. Mimarlık sanatı, bizim kültür birikimimizin temel esaslarındandır. Mimarlık sa-

natımıza, inanç esaslarımız, değer sistemimiz ve zihniyetimiz hayat vermektedir. Aynı zamanda dünya 

görüşümüz, günlük yaşayışımız, çevre anlayışımız, temizlik alışkanlıklarımız, örflerimiz, âdetlerimiz, 

hatta komşuluk münasebetlerimiz mimarlık sanatımızda kendisini göstermektedir.  
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İNANÇLARIMIZ, DEĞERLERİMİZ, GELENEK VE GÖRENEKLERİMİZİN OSMANLI Mİ-

MARÎSİNDEKİ DEĞERİ VE YERİ 

Özellikle Osmanlı mimarîsinin kemâlini bulduğu XVI. asırda mabetlerin inşasında tevhid inancının te-

siri bâriz görülmektedir. Kitle, zeminden 

kubbeye doğru kademe kademe yükselir-

ken, adeta kesretten vahdete ulaşılmaya 

çalışılmış, bütün elemanlarla kubbeye 

ulaşılırken insicamın, âhengin, tenasü-

bün, dayanışmanın en güzel örnekleri ve-

rilmiştir. Mekân ve kitle anlayışında yek-

parelik temin edilmiştir. Külliyelerde yer 

alan müesseseleri vücuda getiren esas se-

bep de İslâm’ın öğretileri ve değer siste-

midir. Mesela “Komşusu aç iken, kendisi 

tok olarak sabahlayan bizden değildir” 

hadis-i şerifi imaretler ve aşevlerinin kurulmasına vesile olmuştur. Kervansaraylar ve tabhanelerin (mi-

safirhane) kuruluşunun arka planında, ibnü’s-sebil diye adlandırılan yolda kalmışlara, yolculara yardıma 

teşvik eden, misafirliğe son derece önem veren nassların mana ve mefhumları bulunmaktadır. İslâmi-

yet’te temizliğe verilen ehemmiyetin tezahürü hamamlardır. Bilhassa İslâm’ın ilme verdiği fevkalade 

ehemmiyet medreselerin inşasına vesile olmuştur. Ticarete verilen önem, arastalarımızın, çarşılarımızın, 

bedestenlerimizin bina edilmesiyle kendini göstermiştir. Evlerin, camilerin, dükkânların, han ve ha-

mamların cephelerine yapılan kuş evleri, hem Müslüman toplumun zarif estetik anlayışını yansıtmış, 

hem de hayvanlara gösterilen sevgi ve merhametin müşahhas bir ifadesi olmuştur. Kendisiyle ve varlık 

âlemiyle barış ve uyum içinde olmayı hedeflemiş ve bu şekilde “İslâm” kelimesinin hakikatini merke-

zine almış olan medeniyet, fırtınayı, yağmuru ve kavurucu güneşi hesaba katarak, kuşlara korunmaları 

ve barınmaları için muhteşem kuş köşkleri, kuş evleri ve kuş sarayları inşa etmiştir. Sağ elin verdiğini 

sol elin görmemesi gerektiği düsturuyla hareket eden toplum, sadaka taşlarını meydanlarda herkes için, 

ihsan kapılarını da cami girişlerinin iki yanında camilere gelenler için zarif bir şekilde inşâ ederek, ihti-

yaç sahiplerinin sıkıntılarını, kimseye bildirmeden, gizlice gidermeleri imkânını sağlamıştır. İmanın, 

ince ve zarif bir ruhun, hayatın her sahasına hâkim olduğu bu toplumda, ihtiyaç sahipleri de ihtiyaçları 

kadarını almışlar, kanaat etmişler ve bu sayede de bu müstesna gelenek yüzyıllarca yaşayabilmiştir. Bu 

değer sistemi, bu incelikler ve bu edepler, Osmanlı mimarîsinin esaslarıdır.  

OSMANLI’DA ŞEHİRLERİN KURULUŞUNDA DİKKAT EDİLEN HUSUSLAR 

Özellikle Osmanlılar bir şehri kurarken öncelikle topografik yapısı üzerine ciddi bir çalışma yapmışlar-

dır. Silueti tamamlayacak şekilde şehrin en yüksek tepelerine Allah’ın evi olan mabetleri yerleştirmiş-

lerdir. Onların etrafında kademe kademe medreselerini, mekteplerini, hastanelerini, imaretlerini, tabha-

nelerini, hamamlarını, çarşılarını ve diğer içtimâî ünitelerini ana merkezlerde, ihtiyaca göre bunların bir 

kısmını talî merkezlerde inşa etmişlerdir. Meskenlerini bunların etrafında uygun bir düzenle yerleştire-

rek mahalleler kurup, ara ve anayolları ile birlikte o günkü ihtiyaca cevap verecek şekilde altyapı ve 

üstyapıyı oluşturmuşlardır. Fetih yoluyla elde ettikleri şehirlerde mevcut tarihî eserlere dokunmayarak, 
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gerekli tadil ve revizyonları, takviye ve tamirleri yapıp, kendi şehircilik anlayışlarının biçim ve formla-

rını olabildiğince uygulamışlar, eskiyle yeniyi uyum içinde kaynaştırmışlardır. İstanbul bunun en güzel 

örneğidir. Burada şunu ifade etmek gerekir ki, umumî olarak müslüman şehirleri cami merkezli şehir-

lerdir. Camilerin tasarımında da genellikle Mescid-i Nebevi’nin plan tarzı esas alınmış, yarısı kapalı 

yarısı açık plan şeması uygulanmıştır.  

TARİHİ SANAT ESERLERİMİZİN MÜHİM BİR KISMINDA SANATKÂRLARIN İSİMLE-

RİNİN YER ALMAYIŞININ SEBEBİ 

 Müslüman sanatkârlar ve bâniler, çoğunlukla, bir sanat eserinin ortaya çıkışında kendi tasarruflarına, o 

eserin vücuda gelmesinde müessir olan sebepler arasında o kadar küçük bir rol biçmişlerdir ki, diğer 

sebepleri irade eden ilâhî tasarrufun yanında kendi tasarruflarını bir hiç mesabesinde görmüşlerdir. 

Kendi emeklerini ve gayretlerini kendilerine Allah tarafından bahşedilen bir ihsan olarak telâkki etmiş-

ler, şükretmişler ve isimlerini yazmaktan imtina etmişler, “amel-i abdullah", “amel-i üstaz” gibi ifadeler 

kullanmışlardır. Meselâ Aksarayî tarihinde yazdığına göre, Celâleddin Karatay, yaptırmış olduğu meş-

hur kervansarayın açılışına giderken bir konak mesafe kala (takriben 30 km) geri dönmüş, yerine vekil 

göndermiştir. Bunun sebebi kendisine sorulduğunda, nefsine bir büyüklenme ve riya gelmesinden endişe 

ettiğini belirtmiştir. 

TÜRK MİMARÎSİNİN GELİŞİM SÜRECİ 

Uzak doğu Türk mimarîsi ayrı bir bahis konusu olup Celal Esad Arseven’in Türk Sanatı isimli eserindeki 

tasnifine göre, yakın doğudan başlayan Klasik Türk mimarîsinin devirleri dört safhada mütalaa edilebi-

lir. Birinci safha; 1071 ile 1190 seneleri arasındaki dönemdir. Bu dönemde Büyük Selçuklu Devleti 

hakimdir. Selçuklu Devleti’nin başşehri İsfahan’dır. İsfahan mükemmel tarihî dokusu olan bir şehirdir 

ve dört antik şehirden birisidir. Dünyaca kabul edilen bu antik şehirler; İsfahan, Mardin, İskenderiye ve 

Venedik’tir. Beşinci olarak Roma’yı ekleyenler de vardır. İkinci dönem, Anadolu Selçuklu Sultan-

lığı’nın hâkim olduğu 1190-1308 tarihleri arasındaki zaman dilimidir. Üçüncü devir Anadolu Beylikle-

rinin hâkim olduğu dönemdir ki bu dönem 1308-1453 yılları arasıdır. Dördüncü devir ise 1920’ye kadar 

Osmanlı’nın hâkimiyetinde devam eden dönemdir. Mimârî eserlerimizi üç gruba ayırabiliriz. Dinî mi-

marîmize ait eserler câmiler, mescidler, tekkeler, zâviyeler, medreseler, türbeler, mezarlar gibi yapılar-

dır. Sivil mimarî eserleri arasında hanlar, kervansaraylar, çarşılar, bedestenler, darüşşifalar, saraylar, 

tabhâneler, çeşmeler, sebiller, hamamlar, su kemerleri, bendler, saraylar, konaklar, köşkler, meskenler 

sayılabilir. Surlar, kaleler, hisarlar, kuleler, kışlalar gibi yapılar ise askerî mimariye aittir. Biz burada 

konuyu, ağırlıklı olarak, kent temsilcisi mahiyetinde eserlerden olan camiler üzerinde yoğunlaşarak ele 

alacağız. Türkler Anadolu’yu fethettikten sonra yerel mimarî ile de tanışmışlar, bir takım farklı uygula-

malar ve farklı biçimler görmüşler, bunun neticesinde farklı yorumlar ortaya koymuşlardır. Bu şekilde 

kendisine has üslubu ile Anadolu Selçuklu Mimarîsi inkişaf etmiştir. Muhteşem eserler ortaya konul-

muştur. Anadolu Selçuklu beyliklerinin de Türk mimarî tarihindeki yeri önemlidir. Bu beylikler mimarî 

esaslarda bir olmakla birlikte, detaylarda kendilerine has farklı yorumlar katmışlardır. Osmanlı Dönemi 

mimarîsine gelince; 1299’da kurulan Osmanlı Devleti İstanbul’un fethi ile birlikte önemli ölçüde Ana-

dolu birliğini de gerçekleştirmiştir. Bu dönemde dünya çapında büyük şaheserler inşa edilmiştir. Bil-

hassa Fatih Sultan Mehmet ile birlikte mimarîmiz saray merkezli olarak yürütülmeye başlanmıştır. Sa-
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raya bağlı “Hâssa mimarlar ocağı” ve “ehl-i hiref” denilen sanatkârlar teşkilatı kurulmuştur. İnşâî faali-

yetler bu teşkilatların nezaretinde yürütülmüştür. Genel olarak Osmanlı Mimarîsinin tarihî seyri şu saf-

halarda mütalaa edilebilir: İlk dönem, İznik ve Bursa mimarîsi devridir. Bursa devri mimarîsinden sonra 

klasiğe geçiş devri idrak edilmiştir. Klasiğe geçiş, camilerimize ana kubbeye yarım kubbe eklenmesiyle 

başlamıştır. Bu dönemin ilk örnekleri arasında Çemberlitaş’taki Atik Ali Paşa Camii ve Beyazıt Camii 

sayılabilir. Bilhassa şu hususu vurgulayarak ifade edelim ki, bizim camilerimizin inkişaf seyri kendine 

has bir modülasyon şeması ile gelişmiştir. Bununla birlikte Anadolu, Bizans ve Akdeniz havzası mi-

marîlerinin bir kısım inşa ve teknik usullerinden de istifade edilmiştir. Akl-ı selîm, fikr-i selîm, kalb-i 

selîm ve zevk-i selîm esasları üzerine kurulu Osmanlı Medeniyetinde, XVI. asırda mimarîmiz de zirveye 

ulaşmıştır. Mimarîde Mimarbaşı Koca Sinan, ilimde Ebu’s-Suud Efendi, edebiyatta Bâki, hat sanatında 

Karahisârî, Hasan Çelebi gibi pek çok zirve isim, kaderin bir cilvesi, bir ihsân-ı ilâhî olarak bu asırda 

yetişmiştir. Bu devirde merkezî plan şemasına sahip ilk cami Şehzade Camiidir. Bu eserde ana kubbe, 

dört yarım kubbe ve eteklerindeki dokuyla ehrâmî âbidevî siluet yakalanmıştır. Meşhur Süleymaniye 

Camii, Selimiye Camii 16. asrın zirve eserlerindendir. Üstat Koca Sinan bilhassa Süleymaniye Camiin-

den sonra dört ayaklı şema yerine altı ayaklı şemalarla yeni kubbe geçiş kompozisyonları arayışına gir-

miştir. İlk uygulaması Kara Ahmet Paşa Camiidir. Sinan Paşa Camii, Molla Çelebi Camii, Kadırga So-

kullu Mehmet Paşa Camii, Atik Vâlide Camii bu uygulamanın örneklerindendir. Bu uygulamalarından 

sonra mimarbaşı Koca Sinan sekiz ayaklı camii şemaları üzerinde çalışmıştır. Rüstem Paşa Camii, So-

kullu Azapkapı Camii gibi uygulamalarından sonra, Koca Sinan kubbe örtüsü zenginliğini en üst sevi-

yede, sekiz ayaklı çardak şemasıyla Selimiye Camiinde yakalamıştır. Çardağın etrafını tavaf koridoru 

ile boş bırakarak ana kubbeyi çevreleyen zengin bir mekân kompozisyonu ortaya koymuştur. Selimiye 

tam bir şaheserdir. Alman Mimar Ord. Prof. Hans Koeph, Selimiye Camii için “Sanayi devriminden 

önceki yapılar içinde dünyanın en güzel yapıtı” ifadesini kullanmıştır. Bazı sanat münekkitlerine göre, 

mimarî şaheserlerimizden Sultan Ahmet Camiiyle birlikte, farklı bir anlayış da belli bir seviyede başla-

mıştır. Bu cami, klasik dönem eseri sayılmasına rağmen, hafif saray havası hissi uyandıran tezyinatı, 

çinileri, dilimli dairevî fil ayakları ve aydınlığı ile adeta Lâle devri zevk-i selim anlayışının habercisi 

gibidir. III. Mustafa’nın yeniden inşa ettirdiği merkezî plan şemalı Fatih Camii ile birlikte klasik devir 

projelerimize barok detaylar karışmaya başlamıştır. Bundan sonraki dönemde öne çıkan eserler ekseri-

yetle barok üslubunda inşa edilmiştir. Doğan Kuban’a göre, barok üslubu en güzel Nuruosmaniye ca-

miinde uygulanmıştır. Bu caminin konstrüksiyon tasarımı, XVI. asrın önemli eserlerinden Edirnekapı 

Mihrimah Camii esas alınarak, barok üslubunda yapılmıştır. Daha sonra mimarîde, barok üslubun yanı 

sıra ampir üslubunda uygulamalar görülmeye başlamıştır. Yani artık keskin vurgulu detaylar yerini yu-

muşak vurgulu eğrisel detaylara ve yelpaze şekillere bırakmıştır. Nusretiye Camii bu üsluba önemli bir 

örnek teşkil etmektedir. İlerleyen zaman diliminde, iç ve dış yüzey detaylarına bir takım oyma kabart-

malı süslemeler yapılmıştır. Süslemenin bu şekilde abartılı olarak mimarîye girmesiyle rokoko ortaya 

çıkmıştır. Son asırlarda muhtelif mimarî tarzların karma bir üslupla kaynaştırılması hedeflenmiştir ki, 

bu bir üslup karmaşasına yol açmıştır. Bu tarz, melez üslup, yeni tabirle eklektik tarz olarak ifade edil-

miştir. Pertevniyal Valide Sultan Camii ile Yıldız Camii bu üsluba örnek olarak zikredilebilir. Son asır-

lara gelindiğinde bilhassa XX. asırda edebiyatta olduğu gibi mimarîde de bir millîleşme akımı ortaya 

çıkmıştır. Bu akımın öncüleri Mimar Kemalettin Bey ve Mimar Vedat Bey’dir. Mimar Vedat Bey aynı 

zamanda saray baş mimarıdır. Büyük postane Mimar Vedat Bey’in eseridir. Biçim olarak klasik üslup 
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detayları esas alınarak yapılmıştır. Bu şekilde klasik üslup sivil mimarîde yeniden canlandırılmaya ça-

lışılmıştır. Eserin çok temiz bir işçiliği vardır. Bu bakımdan yapıldığı dönemde iyi bir uygulama örneği 

olması sebebiyle Avrupa’da birincilik ödülü almıştır. Mimar Kemaleddin Bey’in eserleri arasında Bebek 

Camii, Birinci, İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Vakıf Hanları ile Lâleli’deki Harikzâdegân (Tayyâre) apart-

manları sayılabilir.  

KLASİK DÖNEM MİMARÎMİZİN İSTANBUL’UN BİÇİMLENDİRMESİ  

Ecdadımız İstanbul’u fethettikten sonra İstanbul’da yoğun bir imar faaliyetine başlamıştır. İstanbul sur 

içidir. Surun dışında da üç tane yerleşim bölgesi bulunmaktadır. Bunlara “Bilâd-ı selâse” denilmektedir. 

Bunlardan birisi Müslüman ve Gayri Müslim nüfusun birlikte yaşadığı Üsküdar’dır. İkincisi Gayri Müs-

limlerin yaşadığı Pera’dır. Üçüncüsü ise Fatih Sultan Mehmet’in emriyle sur dışında kurulan, Müslüman 

nüfusun yaşadığı Eyüp Sultan semtidir. Bu üç yerleşim yerinin dışında da boğazda ve çeşitli yerlerde 

köyler bulunmaktadır. İstanbul’un surları da üç kısımdır. Birinci kısım surlar; Sarayburnu’ndan başlar 

Ayvansaray’da biter. Bu surlar Haliç surları olarak isimlendirilir. Bu surlarda, Ayvansaray, Balat, Fener, 

Yenikapı, Unkapanı, Zindan, Yenicami kapıları gibi birçok kapılar bulunmaktadır. Haliç surları zayıf 

olduğu için Bizanslılar karşıda Galata’da Cenevizlilerle ortak savunma anlaşması yapmışlardır. Bir teh-

like söz konusu olduğunda Sarayburnu ile Galata arasındaki zinciri gerip, Haliç’e geçişi engellemektey-

diler. Fatih bunu aşmanın da çözümünü buldu, gemileri karadan yürüttü. Bir rivayete göre gemileri Top-

hane sırtlarından, bir rivayete göre de Beşiktaş Ihlamurdere’den Haliç’e indirmiştir. İkinci surlar; kara 

surlarıdır. Bu surlar Ayvansaray’dan başlar. Bu surlarda bulunan kapılar Eğrikapı, Edirnekapı, Topkapı, 

Mevlânâkapı, Silivrikapı, Belgradkapı ve Altınkapı’dır. Altınkapı, Bizanslıların protokol kapısıdır. Bu 

kısımda Bizans döneminde iki kule bulunmakta iken, Sultan Fatih döneminde beş kule daha inşa edildi 

ve kule sayısı yedi oldu. Ayvansaray’dan başlayıp Yedikule’de hitama eren bu kara surları dört engelli-

dir. Osmanlı Topkapı’dan girdiği zaman dört engelle karşılaştı. Birinci engel; surların dış kısmında bu-

lunan genişliği 15-20 metre, derinliği ise 8-10 metre kadar olan bir su kanalı idi. İkinci engeli bu kanal-

dan sonra bulunan 3 metre yüksekliğindeki duvar teşkil etmekteydi. Bundan sonra üçüncü engel olarak 

dış surlar, dördüncü engel olarak ise, iç surlar bulunmaktaydı. Osmanlı askerleri, Cenab-ı Hakk’ın ina-

yeti ile bu engelleri aşarak Topkapı’dan girmişlerdir. Osmanlı kendilerinin girmiş olduğu Topkapı’dan 

hiçbir zaman yabancı sefirleri İstanbul’a almamıştır. Sefirleri Edirnekapı’dan İstanbul’a almışlar, Top-

kapı’dan da uğurlamışlardır. Devlet ricâli ve Osmanlı ordusu ise İstanbul’a girişlerini Topkapı’dan, çı-

kışlarını Edirnekapı’dan yapmışlardır. Bu, Osmanlı’da gelenek olmuştur. Üçüncü surlar deniz surlarıdır. 

Yedikule’den başlayan bu surlar denizi takip ederek Ayvansaray’da nihayete erer. Bu surlar üzerinde 

Demirkapı, Balıkhane Kapısı, Ahırkapı, Çatladıkapı, Kumkapı, Samatya Kapısı gibi deniz tarafına açı-

lan kapılar bulunmaktadır. İstanbul’un sur içindeki yedi tepesine gelince; İstanbul’un birinci tepesi Edir-

nekapı Mihrimah Camii ve Külliyesi’nin bulunduğu tepedir. Bu tepe sur içinin en yüksek tepesidir ve 

deniz seviyesinden yüksekliği 72 metredir. İkinci tepe, Yavuz Sultan Selim Camii ve Külliyesi’nin bu-

lunduğu tepedir. Üçüncü tepede ise Fatih Camii ve Külliyesi bulunmaktadır. O dönemde İslam âleminin 

en büyük üniversitesi, oturumu 400x400 metre olmak üzere 160 dönüm olan bu külliye dahilindedir. 

Haliç’e bakan medreselere Karadeniz Medreseleri, Fevzi Paşa caddesine bakan medreselere ise Akdeniz 

Medreseleri denir. Hatta medresede Fatih’in özel bir odası da bulunmaktadır. Rivayete göre, Fatih bu 

külliyeyi yaptırdıktan sonra kendisine bir oda istemiş, hocalar onun bu talebine “İcazeti olmayana oda 
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tahsis edilmez” demek suretiyle karşılık vermişlerdir. Belli bir hazırlık safhasından sonra, hocalar tara-

fından sıkı bir imtihana tabi tutulan Fatih icazet almayı başarmış ve külliyede bir odaya sahip olabilmiş-

tir. Hem şer’î hem aklî ilimlerin okutulduğu bu medreseye Fatih çok önem vermiş, Ali Kuşçu gibi devrin 

zirve isimlerini getirterek seçkin bir hoca kadrosu oluşmasını sağlamıştır. Dördüncü tepe Fındıkzade’ye 

hâkim Şehzadebaşı Camii ve Külliyesi’nin bulunduğu tepedir. Fakat Fındıkzâde’ye bakan cephesi 

1950’li yıllarda inşa edilen belediye binası ile kapatılmıştır. Beşinci tepede, Haliç’ten bütün ihtişamıyla 

görülen Süleymaniye Camii ve Külliyesi bulunmaktadır. Süleymaniye Camii ve Külliyesi duruşuyla ve 

dokusuyla tam bir şaheserdir. İstanbul’un altıncı tepesinde Ayasofya Camii ve Külliyesi, yedinci tepe-

sinde ise Cerrah Mehmet Paşa Camii ve Külliyesi yer almaktadır.  

MİMARÎ BİR ESERE BAKARKEN TAHLİL KRİTERLERİ VE GÜZELLİK ÖLÇÜLERİ 

Osmanlı şehirlerinde, kent temsilcisi olan şaheserler topoğrafik yapıyı tamamlayacak şekilde konum-

landırılırken, bu devasa kitleler insanî nisbet ve ölçülere uygun olarak kademe kademe yükseltilmiş, 

insanın zevk-i selimini okşayan plastik bir bi-

çim, ahenkli bir siluet hedeflenmiştir. Os-

manlı’da mimarî sanat kaideleri rafine ola ola 

XVI. asırda en güzel biçimine ulaşmıştır. Os-

manlı mimarîsinde Doğudan da Batıdan da, 

Akdeniz ülkelerinden de istifade edilmiş, ancak 

hiç biri taklit edilmemiştir. Kendine has karak-

teri olan yepyeni bir üslup ortaya çıkmıştır.  

Osmanlı’da mimarî eserler inşâ edilirken esas 

alınan kriterler öz bir şekilde zikredilecektir. Zira bunlar, aynı zamanda bir mimarî eseri tahlil ederken 

nazara alacağımız değerlendirme ölçüleridir, tasarım esaslarıdır.  

1. Mücessemiyet (Plastik biçim): Sanat münekkitleri mücessemiyeti 5T ile formüle etmişlerdir. Bun-

lar, terkip, tasnif, tanzim, tenâsüp ve tenâzurdur. Birinci madde olan terkipte denge çok önemlidir. 

Denge, simetrik denge ve asimetrik denge olmak 

üzere iki kısımdır. Dört simetrik, dört de asimet-

rik denge bulunmaktadır. Mesela Taç Mahal 3 

numaralı simetrik denge ile, Süleymaniye Camii 

ise bulunduğu tepenin topografyasına uygun ola-

rak asimetrik 7 numaralı denge ile kurulmuştur.1 

Terkibin önemini şu şekilde izah edebiliriz: Ce-

nab-ı Hak “İnsanı en güzel şekilde yarattık” bu-

yuruyor. İnsanın terkibine bakacak olursak, baş 

var, beden var, kollar ve bacaklar var. Hepsi belli 

bir ölçü nispetinde kendine yakışır bir biçimde, dengeli olarak yaratılmıştır. Bakıyorsunuz aslanda da 

ceylanda da terkip var. Aslanın terkibi aslana, ceylanın terkibi ceylana yakışıyor, insanın terkibi de in-

sana yakışıyor. Aslanın pençesi insanda olsaydı, yakışır mıydı? Ceylanın gözü güzeldir, ancak bu in-

sanda güzel durmaz. Mimarîde de terkip çok önemlidir ve terkibi meydana getiren unsurlarda bir üslup 

birliği olmalıdır. İkinci ve üçüncü maddeler olan tasnif ve tanzim mimarî eserde her unsurun en uygun 
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konumda ve ölçüde bulunup, fonksiyonel ve koordineli bir şekilde yer almasıdır. Bu, insan bedenindeki 

uzuvların her birinin yerli yerinde olması gibidir. Dördüncü madde olan tenasüp, her mimarî elemanın 

kendi bünyesinde ve çevresi ile bağlantılı olarak en uygun ölçü nispetlerine sahip olmasıdır. Mesela 

insan vücudunda altın oran var. Gözde var, yüzde var, bütün azalarda var. Bediüzzaman’ın Şualar isimli 

eserinde de ifade ettiği gibi tenasüp güzelliğin en mühim esasıdır. Tenazur, mesela insan bedenindeki 

tüm azaların her birisinin diğerlerine karşı ve diğerleri birlikte kusursuz bir konumda, yerleşimde ve 

şekilde olmasıdır. Mimarî eserde de tüm dokunun üniteleri ve elemanları arasında karşılıklı olarak ölçü 

ve fonksiyonellik bulunmalıdır. Dolayısıyla mimârî eserlerde mimarî bağlantılar, izah edilen bu mantık 

gözetilerek kurulmalıdır.  

2. Tâlî mücessemiyet: Abidevî bir eserde, mimârî dokuda insicamlı geçiş ve bağlantıları temin eden 

sütun başlıkları, kornişler, pandandifler gibi geçiş elemanlarının kullanılmasıdır.  

3. Abidevî tesir: Eserin kademeli ehrâmî bir siluetle yükselişini ifade etmektedir.  

4. Renk ve tezyinât: Genel inşâ malzemelerinde, solmayacak, birbiriyle uyumlu tabi renklerin kullanıl-

ması esastır. Klasik eserlerimizde nakış, tezyinat ve çinide firuze, oksit sarı, kobalt mavi, zümrüt yeşil, 

ördek başı yeşili, lacivert, turkuaz, kırmızı gibi renkler kullanılmıştır. Nakış işi projelendirilirken, üç 

temel husus nazara alınmıştır. Bunlar; doku, desen ve renktir. Desen kompozisyonlarımız genellikle 

hatâyi ve rûmî terkiplerdir. Nakış sanatı Kara Memi ile zirveye ulaşmıştır. Hat istifleri de desenlerle 

bütünleşecek şekilde dokuya en uygun surette projelendirilmiştir.  

5. Işık: Mimârî eserlerde ışık çok önemlidir. Eserin mahiyetine göre ışık formu değişir. Mesela mabetler 

ne çok aydınlık ne de çok karanlık olur. Sanat münekkitlerince Sultan Ahmet Camii fazla aydınlık, Yeni 

Camii ise karanlık bulunur. En ideal aydınlığın Süleymaniye Camii’nde olduğu kabul edilmiştir. Süley-

maniye Camii’nde loş bir ışık vardır. Bu şekilde olan ışık nispeti insanın mâsivadan uzaklaşıp, ruhanî 

bir halete ulaşmasına vesile olmaktadır.  

6. Ufkîlik ve şâkûlîlik: Bu, topografya ve çevreye uygun siluet tespitidir.  

7. Ritim (vezin): Ritim yeknesaklığı bertaraf eden ahenkli modüler harekettir. Ahmet Hamdi Tanpınar 

edebiyatçıdır ama mimarîmize de vakıftır. Beş Şehir’i okumuşsunuzdur. Tanpınar der ki; “Yenicami, 

Süleymaniye Camii’ne göre daha oynaktır.” Çünkü Yenicami’de dış galerilerde kemerler A-B ritmiyle, 

büyük kemer, küçük kemer, büyük kemer, küçük kemer şeklinde dizilmiştir. Süleymaniye Camii’nde 

ise kemerler birinci kat galeride A-A-B-A-A-A-B-A-A, ikinci kat galeride ise C-C-C-C-D-C-C-C-C-C-

D-C-C-C-C şeklinde sıralanmıştır.  

8. Mantık: Konstrüksiyon ve terkip olarak israftan uzak, sade ve mantıklı çözümler üretilmesi esastır. 

XX. asrın meşhur mimarlarından Mies Van der Rohe’un, “Less is more”, yani “Az çoktur” şeklinde 

ifade ettiği bu kaide, Osmanlı mimarîsinde klasik dönemde bilhassa Selimiye’de mümkün olduğu ölçüde 

uygulanmıştır. Bu bakımdan Osmanlı mimarîsinin literatürdeki ismi saf mimârîdir. Detaylar lüzumsuz 

biçimsel elemanlarla kamufle edilmeksizin, arakesitler dokuyu tamamlayan geçiş elemanlarıyla çözüm-

lenmiştir.  

9. Üslup: Bir mimarî eserde karakter yani üslup birliği esastır.  
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10. Ölçek: Kent bazında ve kendi içinde ölçek tayini çok önemlidir. Mesela Süleymaniye Camii, Üskü-

dar’da inşa edilemeyeceği gibi, Şemsi Paşa Camii de Süleymaniye Camii’nin bulunduğu yerde inşa 

edilemez. Eserin bünyesinde de her elemanın kameti kıymeti nispetinde bir ölçekte olması esastır. Me-

sela Süleymaniye Camiini tahlil eden münekkitlere göre, Süleymaniye Camii’nin kubbesi biraz daha 

büyük tutulsaydı, Camii, külliyesi ile birlikte var olan estetik dokuda inşa edilemeyecekti.  

GÜNÜMÜZDE KLASİK TÜRK MİMARÎMİZİN UYGULANABİLİRLİĞİ ŞARTLARI 

Ben klasik mimarîmizin doğru bir uygulama ile devam etmesi taraftarıyım. Klasik sanatlarımız unutul-

mamalı. Kültürümüze ve medeniyetimize ait bütün sanatlar yaşa-

tılmalı. Bununla birlikte çağın getirdiği imkânlar ve anlayışlarla, 

günümüzde ortaya çıkan ihtiyaçları karşılayabilecek, geleceğin 

ihtiyaçlarının da nazara alındığı yeni ve ihâtalı terkip ve çözümler 

de aranmalı. Ancak mutlaka geçmiş birikimimizin kılavuzluğun-

dan yararlanılmalı. Yahya Kemal ile Ziya Gökalp’in bir münaza-

rası vardır. Ziya Gökalp tenkit ediyor Yahya Kemal’i. “Harabîsin, 

harâbatîsin.” Yahya Kemal ise şu cevabı veriyor: “Ne harâbîyim, 

ne harâbâtîyim. Kökü mazide olan âtiyim.” Günümüzün cami mi-

marîsinde, klasik mimarî tecrübemizden istifade edilip, mesela 

ehrâmiyet, âbidevî yükseliş, ritim, ışık, gölge gibi esasların nazara 

alınıp, çağdaş mimarînin sağladığı plastik çözüm imkânlarından da yararlanmak suretiyle yeni yorumlar 

ortaya konulabileceği inancındayım. Mimarbaşı Koca Sinan da çağına göre çok ileri çözümler ortaya 

koymuştur. Bilhassa Selimiye Camii’nde o günkü imkânlarla bugünkü tabirle pürizm olarak ifade edilen 

saf geometrik terkip ve dizayna oldukça yaklaşmıştır. Mümkün mertebe en az mimarî elemanlarla en 

olgun seviyede terkipler vücuda getirmiştir. Bu edebiyatçıların sehl-i mümteni olarak ifade ettikleri mef-

humun mimarîdeki tezahürüdür. Genel olarak Osmanlı mimarîsinde fazlalığın ve eksikliğin olmamasına 

özen gösterilmiştir. Yani Osmanlı, “efrâdını câmi, ağyârını mâni” nitelikte eserler ortaya koymayı he-

deflemiştir. Bugünkü modern uygulamalarda, dinî mimarîmizdeki âbidevî mekânlar, aracısız arakesit-

lerin plastik birleşim ve akışı ile biçimlenmelidir. Mesela bir kubbe kabuğu ile onun bir alt mertebesin-

deki yarım kubbe kabuğuna benzeyen bir elemanın arakesitinden yüksek bir kemer kiriş veya düz kiriş 

sarkıtılıyor. İki mekân arasına adeta perde indirilerek mekânlar arası görüş kesintiye uğratılıyor.  

DİNÎ MİMARÎMİZİN GELİŞMESİ İÇİN TAKİP EDİLECEK YOL 

Benim bazı toplantılarda dile getirdiğim tekliflerim oldu. Şunu söyledim; Maalesef dinî mimarîmize, 

klasik mimarîmize mimarlık fakültelerinde gerektiği ölçüde yer verilmemektedir. Sanat tarihi ve mimar-

lık tarihi derslerinde bu konular üzerinde yeterli ölçüde durulmamaktadır. Vakıflar teşkilatımız, Diyanet 

ve çeşitli kuruluşlar mimarlık fakülteleri ile irtibata geçse, son sınıf öğrencilerine dinî yapılarımızla ilgili 

proje çalışmaları yaptırılsa, ödüllü yarışmalar düzenlense, bazı kabiliyetler o yöne meyleder. Bu işi bilen 

sanatkârlarla irtibat kurulması sağlanmalıdır. Bediüzzaman’ın adına yapılmak üzere Kostroma’ya bir 

cami projesi hazırlamıştım. Bu vesile ile Kostroma’ya gittim. Orada şuna şahit oldum ki, Sibirya’ya 

yakın konumda bulunan Kostroma imkânları yetersiz bir vilayet olmasına rağmen, bu şehirde, eski tarihî 

eserlerin bakım ve onarımı için yetmiş kadar uzman eleman istihdam edilmekteydi. Bu, eski sanatların 

yaşatılması için yapılmaktadır.  
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 Ülkemizde de klasik mimarîmizin ehil sanat erbabının sa-

yısı giderek azalmaktadır. Bu konuda, yaşayan sanat erba-

bından istifade ile, bu sanatların devamını temin eden mü-

esseseler kurulmalı, bunun için başta devletimiz olmak 

üzere Vakıflar teşkilatı, Diyânet ve diğer kurumlar tarafın-

dan gerekli destek verilmelidir. Böylece başarılı proje üre-

timi sağlanmış, kalifiye işçilik problemi çözülmüş olacak-

tır. Burada nakış ve çini sanatından bir misal verelim. Os-

manlı’da yaygın olarak kırmızının dört tonu kullanılmıştır. 

Nakışlarda domates kırmızısı, kaftanlarda Osmanlı kırmı-

zısı, çinilerde mercan kırmızısı tercih edilmiştir. Müzeyyen 

pencerelerdeki camlar ise lâl kırmızısıdır. Mercan kırmızı-

sının en olgun tonunu Selimiye’nin çinilerini yapan üstat 

yakalamış, ancak bu terkibin sırrını kendisiyle beraber gö-

türmüştür. Yıllar sonra bir sanatkârımız Faik Kırımlı bu 

tonu yakalamak için yedi senesini verdi. Literatüre kırmı-

zıyı arayan adam diye geçmiştir. Bu misali meselenin ciddiyetini vurgulamak için verdim.  

SANATÇI KİMLİĞİNİN TANIMI 

Sanatkâr Cenab-ı Hakk’ın esmasına mazhar olan kişidir. Bir misal verelim; gece aya bakıyoruz. Ay, 

ışığı ile bizi aydınlatıyor. O ışık aydan mı kay-

naklanmaktadır? Hayır, güneşten aldığı ışığı 

bize yansıtıyor. Ay, güneşten ışığı aldığı za-

man, güneşe karşı mazhar olur. O ışığı, o nuru 

dünyamıza yansıtmasıyla da müzhirdir. Sa-

natkâr da hem mazhardır hem de müzhirdir. 

Cenab-ı Hakk’ın isimlerinden Sâni, Müzeyyin, 

Mücemmil, Musavvir, Mukaddir gibi isimle-

rine mazhar olmuştur. Sanatını icra ederken ise 

müzhirdir, eseri bu isimlerin tecellilerine âyine 

olmuştur. Cenab-ı Hakk ilham etmese, aklı, 

fikri, iradeyi ona vermese, imkânları ve şartları takdir etmese, sanatkâr ne yapabilecek? 

Not: eklenmiş camii fotoğrafları Mimar Necip Dinç yaptığı projelerinin örneklerindendir. 

  

Kırıkkale Nur Camii 
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KENTSEL KALİTENİN GELİŞTİRİLMESİ BAĞLAMINDA KENTSEL TASARIM 

REHBERLERİNİN KULLANIMI*  

Melike ORHAN1, Çiğdem POLATOĞLU2 

1 Atılım Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Ankara / Türkiye 
2Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İstanbul / Türkiye 

Öz: Günümüzde küreselleşmenin yarattığı hızlı değişimler, kentsel mekanların ve mimarinin şekillen-

mesinde kentsel kimlik, karakter ve kalite oluşumunda etkin olmaktadır.  Kentsel kalite, kentsel mekân-

larda yaşamsal ihtiyaçların karşılanması, kentsel konforun sağlanabilmesi ile orantılıdır. Aynı zamanda, 

kent mekânlarının doğru şekilde düzenlenmesinin yanında, kent kültürü, sosyo-ekonomik ve fiziksel 

durum gibi tüm yaşamsal katmanlar ile ilişkilidir. Kentlerin hızlı değişimi, bahsedilen tüm bu katmanları 

etkilemekte ve değiştirmektedir. Bu değişimler sonucunda yaşanılan sorunların ve kent yapısındaki bo-

zulmaların önlenmesinde, kentsel bütünlüğün ve kimliğin sürdürülmesinde, değişim ve gelişimin 

yönlendirilmesinde, farklı kentsel tasarım yaklaşımları ve tasarım kontrolleri  gereklilik olmaya 

başlamıştır.  Bir tasarım kontrol aracı olan kentsel tasarım rehberleri, uygulanacakları mekanların farklı 

tasarım ihtiyaçlarına, sorunlarına, gerekliliklerine göre kendilerine özgü tasarım ölçütleri sunarlar. Re-

hber kullanımı ile, kentsel mekan algısı yanında, bina ölçeğinde de mekânsal algı sağlanabilmekte, 

mekânsal gelişim yönlendirilerek kentsel kalite için gerekli koşullar yaratılabilmektedir. Çalışmanın 

amacı, kentsel kalitenin sağlanması, geliştirilmesi için kentsel tasarım rehber kullanımının önemini ve 

etkilerini ortaya koymaktır. Bu kapsamda, kentlerin yaşadığı küresel değişimlerin yarattığı negatif 

etkileri azaltmak için ve kentsel mekânlardaki yaşamsal ve mekansal kalite yoksunluğu gibi sorunların 

çözümü için  kentsel tasarım rehber kullanımının gerekliliği gösterilecektir. Buna bağlı olarak, dünya-

daki farklı kentler için hazırlanmış olan ve uygulanan örnek rehberler, özellikleri ve kullanımları açısın-

dan incelenecektir. Kentsel sorunlara nasıl çözüm sundukları ve kentsel ve mekansal kaliteyi nasıl 

geliştirip, sürdürdükleri ortaya konacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Kentsel mekan, Kentsel kalite, Kentsel tasarım kontrolleri, Kentsel tasarım rehber-

leri 

GİRİŞ  

Günümüzde küresel tehdit altında olan ve hızla büyüyen kentlerde, kentsel, mekânsal ve yaşamsal kalit-

enin hızla kaybedildiği görülmektedir. Kentsel kalite üzerine  yaşanan sorunların çözümünde tasarım 

kontrolleri tüm kentlerde, tasarım sürecinde kullanılan araçlardır. Bir tasarım kontrolü olarak “kentsel 

tasarım rehberleri”, genel nitelik, ilke ve hedefler çerçevesinde tanımlanan tasarım ölçütlerine ek olarak, 

uygulanacakları alanın farklı tasarım sorunlarına ve ihtiyaçlarına göre tasarım ölçütleri belirlerler. Bu 

açıdan, sorunların çözümü için hem bütüncül hem de kentsel mekana özel yaklaşımlara sahiptirler. 

Doğru tasarım hedefleri ve uygulamaları ile birlikte, kentsel kalite açısından yüksek, yaşanabilir kent 

mekânları oluşturmak için önemli bir tasarım yönlendiricisidirler.  

 

*Bu makale 1. yazarın 2. yazar danışmanlığında Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Mimarlık Anabilim Dalı'nda gerçekleştirdiği doktora tez çalışmasından üretilmiştir. 
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AMAÇ  

Tüm dünyada farklı ölçeklerde kentler için, mevcut kentsel mekân ve yaşam çerçevesini düzenlemeyi 

amaçlayan kentsel tasarım rehberleri, kentsel alanı bir bütün olarak ele alan düzenleme ilkelerini içerir.  

Çalışmada, rehber kullanımının öneminin ve etkilerinin ortaya konması; bu bağlamda günümüz kentle-

rinin ve kentsel mekanların kalite probleminin çözümü için kentsel tasarım rehber düzenleme ilkelerinin 

ne şekilde oluşturulduğunun ve hangi ölçütleri kapsadığının belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

KAPSAM 

Çalışma kapsamında, günümüzde küreselleşmenin tetiklediği kentsel kalite eksikliğibaşta olmak üzere 

yaşanılan kentsel sorunlar, problem-çözüm diyalektiğinin nasıl sağlandığı, bu konudaki disiplinlerarası 

çalışmaların gerekliliği ve kentsel kalite üzerine literatür araştırmaları yapılmıştır ve  farklı kuramcıların, 

tasarımcıların, uzmanların çalışmaları incelenmiştir. Bununla birlikte çalışmanın ana konusu olan, 

“kentsel tasarım rehberleri” nin kentsel kalite oluşumuna olan etkilerini araştırmak üzere, farklı kentler 

için hazırlanmış ve uygulanmış olan rehberlerin, kentsel sorunlara karşı ortaya koydukları çözümler, 

kent mekânlarında yarattığı etkiler, kentsel, mekansal ve yaşamsal kaliteyi nasıl etkilediğinin analizleri 

yapılmıştır.  Tüm bu araştırmalar sonucunda, konuyla ilgili problemler ve olası çözümler için kentsel 

kalitenin geliştirilmesi bağlamında kentsel tasarım rehberleri kullanımının gerekliliği ortaya konulmaya 

çalışılmıştır. 

YÖNTEM 

Farklı ölçeklerde kentler, farklı özellikte kentsel mekanlar ve farklı kullanım amaçları için yapılmış olan 

kentsel tasarım rehberleri,  kentsel kalite bağlamında araştırılmıştır. Rehberlerin  kapsadığı ölçütlerin, 

ilkelerin, hedeflerin ve problemlere karşı çözümlerinin neler olduğu dünyanın farklı kentlerinde uygu-

lanan örnekler üzerinden özellikleri ve kullanımları açısından  irdelenmiştir. 

KENTSEL KALİTE  

Kentsel mekânlar, bir kentin kullanıcıları ile bütünleşme aracıdır. Kentlilerin ya da değişik kullanıcılar 

kültürel, sosyal, toplumsal vb. tüm özelliklerini, birikimlerini bu alanlarda göstermekte, yaşamakta ve 

diğer insanlarla paylaşmaktadır (Orhan, 2015). Kentsel mekânlar, caddeleri, meydanları, yolları, konut 

yerleşimlerinin olduğu mekânları, ticari ya da kamusal kullanımların bulunduğu parkları, açık mekânları 

ve en azından gündüz halkın kısıtlanmadan girebildiği kamusal veya özel tüm yerleri içermektedir 

(Ünlü, 2009).  Kentsel mekânların, kentsel kalitenin sağlandığı şekliyle, herkes için erişilebilir ve 

ulaşılabilir olması gerekmektedir.  

Kentsel kalite, kentsel mekânlarda yaşamsal ihtiyaçların karşılanması, kentsel konforun sağlanabilme-

sidir.  Kentsel mekânların ihtiyacı olan sosyo-ekonomik, kültürel, fiziksel vb. tüm bileşenlerin, kentsel, 

mekânsal, görsel, yaşamsal kalite standartlarını en iyi şekilde verebilmesi için çeşitli analizler 

yapılmakta ve bu ihtiyaçlara göre oluşan kentsel kalite bileşenleri, onları oluşturan ölçütler farklı etken-

lere göre sınıflandırılmaktadırlar (Orhan, 2015). Bu konuda farklı araştırmacıların ortaya koyduğu 

kentsel kalite ölçütleri bulunmaktadır.  
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Lang (1994), kentsel mekân kalitesinin sağlanması için, Maslow’un (1943), “ihtiyaç hiyerarşisi” ni 

kullanmıştır. Bu ihtiyaçlar; “Fizyolojik”, “Emniyet ve güvenlik”, “Bağlılık”, “Saygınlık”, “Kendini 

gerçekleştirebilme” olarak sıralanmıştır.   

Lynch (1984), “Good City Form/Güzel Şehir Biçimi” adlı kitabında yaşanılabilir şehir yapısında olması 

gereken özellikleri, “yerleşim kalitesini sağlayabilmek” ve “İyi bir şehir yapısı elde edebilmek amacı” 

ile beş çevresel ölçüt ve iki çevresel kalite ölçütü olarak sınıflandırmıştır;  

 Çevresel ölçütler; Canlılık (sağlıklı bir çevre), Duygu (mekân ya da kimlik hissi), Uygun Olma 

(bir yerin adapte olabilme yeteneği), Erişim (insanlara, eylemlere, kaynaklara, mekânlara, bilgiye), 

Kontrol (çevrenin sorumluluk içinde kontrolü) 

 Çevresel Kalite Ölçütleri; Verimlilik, Adalet 

Greene (1992), mekân kalitesi için dört adet ana prensip belirlemiştir. Her ana prensip, dört adet kalite 

parametresini içermektedir (Ünlü, 2009); 

 İşlev; Bağlantı, Güvenlik, Konfor / Ferahlık, Çeşitlilik 

 Düzen; Tutarlılık, Açıklık, Devamlılık, Denge 

 Kimlik; Odak, Birlik, Karakter, Özellik  

 Cazibe/ Çekim;  Ölçek, Uygunluk, Canlılık, Uyum 

Kentsel yaşam kalitesi, kentsel kalitenin bir sonucu olarak ortaya çıkmakla birlikte birbirlerini var eder 

şekilde de oluşmaktadırlar. Llewelyn Davies Yeang (2006), kentsel kalite ve yaşanabilirlik üzerine 

hazırlamış olduğu şehir raporlarında, yaşanabilir kentler için gerekli ölçütleri dört ana başlıkta belir-

lemiştir; 

 Çevresel kalite 

 Yerin fiziksel kalitesi 

 Yerin işlevsel kalitesi 

 Güvenli yerler 

Kentsel yaşam kalitesi, fiziksel ve duygusal faktörlerle birlikte, kenti kent yapan tüm faktörlerin oluştur-

duğu bir yaşam biçimidir. Kentsel yaşam kalitesi ancak kentsel kalitenin sağlandığı yerlerde varolabilir 

(Orhan, 2015). Kentsel ve yaşamsal kalite üzerine yapılmış olan tüm araştırmalara ve farklı uzmanlar 

tarafından belirlenen ölçütlere bakıldığında, kentsel kalitenin sağlanmasının, doğru kentsel mekân 

tasarımı ile mümkün olduğu görülmektedir. Kentsel kalitenin artması, sağlanması ya da devam et-

tirilmesi, kentsel kalite bileşenleri olarak kentin kültürü, sosyo-ekonomik durumu, fiziksel vb. tüm 

yaşam katmanlarını etkilemektedir. Bir kentsel mekân ne kadar algılanabilir, okunaklı ve kent bileşen-

leri ne kadar bütünleyici ise, mekân yaşam kalitesi ve kentsel kalite açısından da o ölçüde tatmin edicidir 

(Orhan, 2015). 
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KENTSEL TASARIM REHBERLERİ 

Küreselleşmenin etkileri ile hızla gelişen, değişen ve büyüyen kentlerde, kentsel gelişimin yönlendirile-

bilmesi, sürdürülmesi ve denetimi için kentsel tasarım kontrol araçlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Kentsel 

tasarım rehberleri, tasarım kontrolünün uygulama araçlarından biridir (Orhan, 2015). Tasarım rehber-

leri, kentsel büyümenin beraberinde getirdiği değişimleri, yeni tasarımları, kentsel çalışmaları 

yönlendirmek amacıyla özellikle kent tasarımcısı, kent plancısı, belediyeler, ve diğer kent yönetim bi-

rimlerinin kullandıkları kavramsal çerçevelerdir (Karaman, 1991). Rehberlerin, kamusal alanların 

tanımlanması ve tasarımı, belli kullanımların ve bina biçimlerinin belirlenmesi ve/veya sınırlanması, 

gelişmenin yönlendirilmesi, mevcut kentsel çevrenin korunması, kamusal sanatın konumlanmasını ve 

içeriğinin tanımlanması gibi farklı amaçları olabilir (Lang, 1994).  Başka bir tanımda, kentsel tasarım 

rehberleri, kentin ve kent parçalarının kontrolünü yönlendiren, ya da kentin bütünü için gerekli tasarım 

ölçütlerini içeren, yönlendiren, biçimlendiren kurallar bütünü olarak açıklanmaktadır (Yüksel, 1979). 

Tasarım rehberleri; güvenlik, yaya, iklime göre yönlenme, engelliler için tasarım gibi belli bir temaya 

yönelik; kent merkezi, konut alanı, koruma alanı gibi dar veya geniş bir alana yönelik; ağaçlar, parklar, 

sokaklar, aydınlatma elemanları gibi kentin yalnızca belli özelliklerine yönelik olabilir (Koç, 1999). 

Kentsel tasarım rehberleri, uygulanacakları farklı ölçeklerdeki alanlara özgü olarak ve farklı tasarım 

hedeflerine uygun olarak hazırlanırlar. Rehberler, hazırlanma yöntemlerine ve uygulama alanlarına göre 

olmak üzere iki ayrı alanda sınıflandırılırlar. Uygulama alanlarına göre;  “Belirli Bir Alanda Seçilen 

Tasarım İlkesine (Temaya) Yönelik”,  “Kentin Belirli Bir Alanına Yönelik  (Bölgeleme Yöntemi)” ve  

“Belli Bir Kent Alanının Belirli Bir Özelliğine Yönelik” olarak ayrılırlar (Orhan, 2015). 

Kentsel tasarım rehberlerlerinin kapsamı (Shirvani, 1985) 

 Rehberin amaç ve hedefleri 

 Kapsadığı temel ve detay (özel) konular 

 Uygulanabilirlik 

 Bazı uygulamaları gösteren örnek detay ve şekiller 

Kentsel Tasarım Rehberlerinin Hedef ve ilkeleri  (Orhan, 2015) 

Hareket (erişim) kolaylığı/Ulaşılabilirlik, Karakter-Kimlik, Yerellik ve Strüktür, Kalite (Kentsel-

Mekânsal Kalite, Yaşam Kalitesi, Sürdürülebilir Çevre vb.), Eylem Örüntüleri, Okunabilirlik, Geçirgen-

lik, Gelişme Fırsatları, Süreklilik, Çeşitlilik/Esneklik, Uygulanabilirlik 

Kentsel Tasarım Rehberleri Nitelikleri (Koç, 1999) 

Esneklik, Özgünlük, Süreç Yönelimlilik, Kontrol Mekanizması, Katılımcılık  (yatırımcılar, plancılar, 

yerel yönetimde görevli kişiler, gelişmenin kontrolü ile ilgili grup, mimarlar), Kamu Yararı 

KENTSEL KALİTENİN SAĞLANMASINDA KENTSEL TASARIM REHBERLERİNİN 

KULLANILMASI 

Son yıllarda gelişen ve değişen kentlerimizde yaşanan yeni gelişmeler, boyut ve ölçek açısından kent-

lerin ve kentsel mekânların biçimlenmesinde, içeriğinde bulunan mimarinin biçimlenmesinde, kentsel 
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kalite ve kentsel yaşam kalitesinin oluşumunda etkin olmaktadır. Kentlere eklenen her yeni parça ve 

tasarım, tekil olarak oluşturulan kent örüntüleri, bir araya geldiklerinde ortak bir dil elde edememektedir. 

Sonuç olarak, kentsel kalite sağlanamamış, alt ve üst ölçek arasında ilişkisi kurulamamış, görsel ve 

fiziksel tatminsizlik yaratan mekânlar ortaya çıkmaktadır (Orhan, 2015).  

Günümüz kentlerinin en büyük problemlerinden biri olan kentsel kalitenin sağlanmasında en önemli 

nokta, doğru tasarım kontrollerinin kullanımıdır. Kentsel tasarım rehberleri bu kontrolün sağlandığı en 

iyi araçtır. Tasarım rehberleri, görsel çevrenin kalitesi ile ilgili olarak yapılanmada rol alanlara kalite 

açısından yön veren bir araçtır. Tasarım rehberi yapmaktaki amaç, bir takım karar yasaları koyarak, 

görsel çevrede belli bir kalite seviyesi ve standardı yaratmaktır. (Konuk, 1991). 

Kentsel tasarım rehberleri, hazırlandığı ve uygulandığı alandaki kullanıcılara, kentsel kaliteyi ve 

bununla birlikte yaşam kalitesini yükselten tüm olanakları (sosyal, kültürel, kentsel alt yapı, iletişim, 

ulaşım, konut vb.), sürdürülebilir şekilde sunmalıdır. Ayrıca, bu olanakların hepsini tüm kentliler için 

erişilebilir olarak sunmalıdır. Kent kullanıcıları için sağlanacak her tür kalite kavramı, sürdürülebilir bir 

çevre ile kalitenin sağlanmasıyla oluşabilir. Tasarım rehberleri, kentsel kaliteyi arttırmak amacıyla, açık 

alanlar, kültürel eylemlerin yer alacağı alanlar yaratmalıdır. Böylece, farklı kesimden her insan için 

sosyal bütünleşmeyi sağlar. Aynı zamanda, yerel potansiyelleri ekonomik gelişmeyi sağlamak için bir 

araç olarak kullanır ve daha yaşanabilir çevreler yaratmış olur (Orhan, 2015). 

Rehberler, farklı uygulama ölçeklerinde, kent bütünü ya da parçalarında var olan mevcut kente ait tüm 

değerlerin (mimari, peyzaj, doğal çevre vb.) korunması ve sürdürülebilmesi, kent dokusuna yeni 

eklenecek tüm parçaların doğru tasarım ölçütleri için zemin hazırlamaktadır. Tasarım rehberinin 

içeriğinde yeni gelişmelerde beklenen karakterin nasıl yapılanacağı, eskinin bu çerçeve içerisinde nasıl 

korunacağı, kimliğin nasıl devam ettirileceği ve kentsel kalitenin nasıl sağlanacağı bulunmaktadır 

(Orhan, 2015). Dolayısıyla rehberler, kentsel kalite için ortaya konmuş olan ölçütlerin hepsini kendi 

oluşum hedeflerinde, amaçlarında temel amaç olarak bulundurmaktadırlar.  

KENTSEL TASARIM REHBER ÖRNEKLERİ  

1. Hong Kong Kentsel Tasarım Rehberi 

Hong Kong kentsel tasarım rehberi, hızla gelişmekte olan şehir merkezi ve çeperinin gelişim ve değişi-

minin denetim altına alınması, mevcut doğal çevrenin korunması ve kentlilere kaliteli kentsel yaşam 

sunabilmek üzere hazırlanmıştır. 
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Şekil 1. Kıyı şeridi yapılaşma yönlendiricileri (Hong Kong Kentsel Tasarım Rehberi, 2003) 

 

Şekil 2. Mevcut alanlarda yükseklik profili yönlendiricileri  

(Hong Kong Kentsel Tasarım Rehberi, 2003) 

 

Şekil 3. Yeni alanlarda yükseklik profili yönlendiricileri  

(Hong Kong Kentsel Tasarım Rehberi, 2003) 
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2. Londra Kentsel Tasarım Rehberi 

Londra planlama sistemi farklılığından dolayı, tasarım kontrolü ile ilgili politikalar ve araçlar oldukça 

kapsamlı bir şekilde planlama mevzuatı içinde tanımlanmıştır. Merkezî yönetimin hazırlamış olduğu 

“rehberler” (planning policy guidance-PPG) kademelenmenin en üstünde yer alırken kent düzeyindeki 

planlarda tasarıma yönelik politikalar geliştirilmektedir (Punter & Carmona,1997, Ünlü, 2009). Tüm 

kentlerde yerel yönetim tarafından tasarım rehberleri hazırlanmaktadır. Rehberlerin genel çerçevesini 

belirleyen, merkezî yönetimin hazırladığı PPG’ ler aynı zamanda PPS’ ler (Planning Policy State-

ments/Planlama Politikaları Bildirileri) ile desteklenmektedir (PPS, 2021). PPG ve PPS tasarım 

konularına bazı örnekler şu şekildedir;  PPS 1: Sürdürülebilir Kalkınma, PPG 2: Yeşil Kuşak, PPS 3: 

Konut, PPG 17: Spor ve Rekreasyon, PPG 19: Dış mekân Reklam Kontrolü, vb. 

3. Kanada-Toronto Kentsel Tasarım Rehberi 

Toronto şehri için, farklı aktörlerin katılımıyla, farklı uygulama alanlarında, farklı ölçeklerde ve farklı 

temalara yönelik olacak şekilde, tasarım rehberleri hazırlanıp, uygulanmaktadır. Toronto kenti tasarım 

rehberleri altı ana başlık altında sınıflandırılmış, bu başlıklar altında ilgili birçok konuda farklı rehberler 

sunulmuştur; 1. Building Type, 2. Area-Specific, 3. Streetscape & Public Space, 4. Environmental, 5. 

Public Art, 6. Healthy Communities (Toronto Tasarım Rehberleri, 2021). 

   

Şekil 4. Orta yükseklikte yapıların tasarım ölçütleri (Toronto Tasarım Rehberleri, 2021) 

 

Şekil 5. Yayalar için sokak tasarımı (Toronto Tasarım Rehberleri, 2021) 
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4. San Francisco Kentsel Tasarım Rehberi 

1989 yılında plancılar, Amerika Birleşik Devletleri San Francisco şehrinde, uygulama öncesinde kentsel 

tasarım planı için mikro ölçekte ilkeler içeren tasarım rehberi hazırlamışlardır. Bu çalışma, büyük ölçekli 

kentsel tasarım çalışması için iyi bir örnektir. Rehberde, binaların kütle olarak boyutları, tasarım ve 

görünüm, ticari servisler, rekreasyon ve açık mekânlar, ulaşım ve sirkülasyon, konutlar, önemli yapılar 

ve sanayinin korunması gibi alt bölümler bulunmaktadır (Jacobs, 1980). 

 

Şekil 6. San Francisco konut alanlarının topografya ile uyumu (Özaydın, 1993) 

5. Denver Kenti Kentsel Tasarım Rehberi 

Denver kentsel tasarım rehberleri, yeni ve eskinin dengesi, verimlilik ve uygunluğun dengesi, oto-

mobiller ve yayaların dengesi ve bunun gibi birçok farklı uygulama alanlarında, farklı ölçeklerde ve 

farklı temalara yönelik olacak şekilde hazırlanmaktadır.  

 

Şekil 7. Arapahoe Meydanı Tasarım Rehberi (Denver Kentsel Tasarım Rehberleri, 2021) 
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SONUÇ 

Hızlı kentleşme sonucu kontrolsüz büyüme, küreselleşmenin negatif etkileri, değişen yaşam şekilleri, 

nüfus artışı vb. birçok etkenden dolayı oluşan kentsel ve mekansal kimlik, karakter,yaşamın etkilendiği 

her alandaki kalite eksikliği veya kaybı, kentlerinin fiziki yapısındaki işlevsel ve estetik bozukluklar, 

günümüz kentlerinin çözmesi gereken en büyük sorunlardandır.   

Tüm bu sorunların çözülebilmesi, yaşanılabilir kentler yaratılması, kaliteli kentsel mekanların oluştu-

rulabilmesi, kentsel kalite parametrelerinin uygulanabilmesi için yapılı çevrenin düzenlenmesinde, 

kentsel gelişim ve değişimin yönlendirilmesinde bir tasarım kontrol aracı olarak kentsel tasarım rehber-

lerinin  kullanımını gerekli ve önemlidir. 

Kentsel tasarım rehberlerinin amaç, hedef ve ilkeleri gözönünde bulundurulduğunda ve örnek rehber-

lerin hangi alanda olursa olsun hazırlanma gerekliliklerinde belirtilen  en önemli amaçlardan biri olan 

kaliteli mekan ve yaşam oluşturma çabası, rehber kullanımının kent ve kentli için önemini ortaya ko-

ymaktadır. Kentsel kalitenin sağlanabilmesi, mekânsal gelişimin yönlendirmesi, ancak çalışma alanının 

ve genel olarak kentin DNA’ sına uygun olarak hazırlanmış kentsel tasarım rehber uygulamalarının 

kullanımı ile gerçekleşebilmektedir (Orhan, 2015). 

KAYNAKÇA  

Denver Kenti Kentsel Tasarım Rehberleri, 2021 https://www.denvergov.org/Government/Depart-

ments/Community-Planning-and Development/Denver-Zoning-Code/Urban-Design-Design-

Review-Design-Standards-and-Guidelines (E.T. 16.05.2021) 

Greene S., (1992). Cityshape: Communicating and Evaluating Community Design, Journal of the Amer-

ican Planning Association, 58(2):177-189. 

Hong Kong Kentsel Tasarım Rehberi (2003), 

http://www.pland.gov.hk/pland_en/p_study/comp_s/udg/udg_es/udg_es_eng.pdf (E.T. 

16.05.2021) 

Jacobs, A.B., (1980). Making City Planning Work. America Planning Association, Washington. 

Karaman, A., (1999). Bir Disiplin ve Meslek Olarak Kentsel Tasarımın Yeri, Konumu ve İçeriği. 1. 

Ulusal Kentsel Tasarım Kongresi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul.  

Koç, H., (1999). Kentsel Tasarım Rehberleri: Olanaklar/Sınırlamalar. 1. Ulusal Kentsel Tasarım Kon-

gresi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul. 

Konuk G., (1991). Kentsel Tasarımda yeni Gelişmeler, Kültürel Çevre, Yerel Kimlik. 1. Kentsel Tasarım 

ve Uygulamalar Sempozyumu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul. 

Lang, J., (1994). Urban Design: The American Experience. Van Nostrand Reinhold Company, New 

York. 

Lynch, K., (1984). Good City Form, Mass.: MIT Press, Cambridge. 

Maslow, A.H. (1943). A Theory of Human Motivation”, Psychological Review, 50/4:370-396. 

https://www.denvergov.org/Government/Departments/Community-Planning-and
https://www.denvergov.org/Government/Departments/Community-Planning-and
http://www.pland.gov.hk/pland_en/p_study/comp_s/udg/udg_es/udg_es_eng.pdf


TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

376 

Orhan, M. (2015). Kentsel Kalitenin Geliştirilmesi Bağlamında Stratejik Bir Yaklaşım; Kentsel Tasarım 

Rehberi Kavramsal Model Önerisi. Doktora Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi, FBE, İstanbul. 

Özaydın, G., (1993). Kentsel Tasarım Kapsamında Tarihi Kentsel Mekânlarda Arayüzlerin Düzenlen-

mesine Sistemli Bir Yaklaşım. Doktora Tezi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, FBE, 

İstanbul. 

PPS, Planning Policy Statements/ Londra Planlama Politikaları Bildirileri, 2021 http://www.planning-

portal.gov.uk/planning/planningpolicyandlegislation/previousenglishpolicy/ppgpps/ (E.T. 

16.05.2021) 

Punter, J. and Carmona, M., (1997). The Design Dimension of Planning: Theory, Content and Best 

Practice for Design Policies. E and FN Spon, London. 

Shirvani, H., (1985). The Urban Design Process. Van Nostrand Reinhold Company, New York. 

Toronto Kenti Kentsel Tasarım Rehberleri, 2021 https://www.toronto.ca/city-government/planning-de-

velopment/official-plan-guidelines/design-guidelines/ (E.T. 16.05.2021) 

Ünlü, T., (2009). Mekansal Planlamanın Kentin Biçimlenmesine Etkisi: Mersin Örneği. Planlama, 

3(4):27-42. 

Yeang, L., D. (2006). Quality of Place: The North’s Residential Offer. Leeds City Region, London 

Yüksel, G., (1979). Kentsel Tasarımda Boyutlandırma Ölçütleri ve Ülkemiz için Geniş Kapsamlı Bir 

Model Önerisi. Doktora Tezi. DGSA Mimarlık Fakültesi, İstanbul. 

 

http://www.planningportal.gov.uk/planning/planningpolicyandlegislation/previousenglishpolicy/ppgpps/
http://www.planningportal.gov.uk/planning/planningpolicyandlegislation/previousenglishpolicy/ppgpps/
https://www.toronto.ca/city-government/planning-development/official-plan-guidelines/design-guidelines/
https://www.toronto.ca/city-government/planning-development/official-plan-guidelines/design-guidelines/


 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

5. ULUSLARARASI MİMARLIK VE 

TASARIM KONGRESİ 

SÖZEL ÖZET  

SUNUMLAR 

 
  



SÖZEL ÖZET SUNUMLAR 

 

378 

MODERN HOUSING IN ISTANBUL; LEVEND NEIGHBORHOOD (1952) 

Ayşe KOPUZ 

Turkey 

Abstract: During 1950s, constructing "garden cities" as suburbs on the periphery of existing cities, 

which is a dominant regulation understanding in the planning practice of the those years, aims to respond 

to the increasing housing need of the period. The "garden cities" of Levent and Etiler, designed by Prof. 

Kemal Ahmet Aru and some of them by Rebii Gorbon and which are the first in Istanbul, are the product 

of a planning approach of this nature. Architects and planners, who were concerned about the new resi-

dential areas as a habitable neighborhood unit, had the concern of creating a “neighborhood” in these 

areas. These building groups, which contain all the elements of modernism, have the quality to form a 

model with the application of the garden city system, the construction system and the space organization 

that offers with a combination of interior comfort. While the houses built in the Levent district offer a 

project that combines mixed building groups with gardens, row houses and multi-storey, these structures 

are presented to different income groups of different income groups. From this point, when it was foun-

ded, the city's civil servants, officers, teachers, artists, writers, scientists man has become a residential 

area where small and medium level merchants and businessmen live. As a result, different types of 

houses designed to appeal to different users, in the center of the city, not in apartments, but in houses 

with gardens with a sense of neighborhood. 

Keywords: Levend Neighborhood, Modern Houses In İstanbul, Kemal Ahmet Aru 
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TÜRKİYE İŞ BANKASI LOTTERY HOUSES’ NEIGHBORHOOD IN KADIKÖY, 

İSTANBUL 

Ayşe KOPUZ 

Turkey 

Abstract: Bank lottery houses appear as an important housing production in the formation and deve-

lopment of the housing culture in Turkey, together with the cooperative organizations, from the end of 

the 1940s to the end of the 1970s. The houses are important not only in terms of documenting modern 

housing production and civil architectural heritage in Turkey, but also in terms of being an example for 

mass housing production all over the country. On the other hand, in architectural historiography, while 

a lot of work starting from the early republic period and covering the modern architecture period is 

mentioned, there is not much work on the lottery houses that are included in this building accumulation. 

However, when examining the abundance of the buildings produced in the process, the architectural 

qualities of the buildings, and more importantly, the values that the architectural understanding provided 

by the buildings are examined, it is noteworthy that these buildings have an important place. Looking at 

the process of Lottery houses is important in expanding our narrow perspective on modern housing 

production and developing possible new narratives. Within the scope of this study, it is aimed to inves-

tigate the process of Lottery houses in Turkey and to look at the development and transformation of the 

process, especially through the buildings produced by İşbank in Istanbul Kadiköy Feneryolu district. 

The buildings, designed by the architect Kadir Erkman, consist of 22 buildings, A, B and C type, and 

the “Lottery houses neighborhood” was created. 

Keywords: Lottery Houses, Türkiye İş Bankası, Modern Houses, Modern Architectural Period 
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MEGAKENT İSTANBUL’UN ULAŞIM PROBLEMİ ÇÖZÜMÜNE KATKI; MONORAY 

ULAŞIMININ UYGULANABİLİRLİĞİ 

Bachar MOUSTAFA, Zülküf GÜNELİ 

Türkiye 

Öz: Ekonomik ve teknolojik gelişmenin etkili olduğu bölgelerde, nüfus yoğunlaştıkça kentleşme hızla 

gerçekleşir. Bu durum, şehir içi yerleşim alanlarının küçülmesine ve genişleyerek şehir sınırlarının bü-

yümesine neden olmaktadır. Bu doğrultuda iş sayısının artması, şehirlerin büyümesi, hizmet ve imalatçı 

firmaların bolluğu, ilkokuldan üniversiteye kadar okul sayısının artmasına neden olmuştur. Şehir içi 

ulaşımda tıkanıklığa ve toplu taşımaya bir çözüm olarak yerel yönetimler geniş yollar açarak maliyetli 

yatırımlara yöneldi. Bu durum, şehir trafiğinde motorlu taşıt kullanımının ön plana çıkmasına neden 

olmuştur. Bu araçların kullanımı sosyal, çevresel ve ekonomik sorunlar yaratmıştır. Trafik sıkışıklığı, 

boşa harcanan zaman ve çevre sorunlarına ek olarak, enerji tüketimi açısından ekonomik olarak geri 

dönüşü olmayan iş kayıpları ve yüksek nakliye maliyetleri vardır. Şehir merkezindeki uzak yerleşim 

yerlerine ulaşım hizmeti veren otomobillerden oluşan minibüs, otobüs ve özel araçlar zaman kaybına 

neden olmakta ve seyahat maliyetlerini artırmaktadır. Ayrıca bu tip ulaşım araçlarının yerel çevre üze-

rinde olumsuz etkileri vardır. Bu nedenle kentsel ulaşım için planlı ve programlı toplu taşımaya odakla-

nılarak çevreye faydalı demiryolu taşımacılığının hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi sağlanmalıdır. İs-

tanbul şehri her gün yepyeni bir trafik olgusuyla karşı karşıya kalıyor ve bu yakın geleceğin belirleyicisi 

de yeni kentsel tasarımlar olacak. Çalışmanın amacı, İstanbul ilinde günümüze kadar gelen yoğun nüfus 

ve ağırlaşan nüfusla sorunları artmaya devam eden trafik sorunlarını ortaya çıkarmak ve ortaya çıkan 

veya ortaya çıkan sorunlara, gerekli önlemler ve farklı çözümler önerir. 

Anahtar Kelimeler: Kentsel Ulaşım Sorunları, Kentsel Ulaşım Planlaması 
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BİR EŞİK MEKÂN OLARAK METRO GİRİŞ YAPILARININ KENTSEL ÇEVRE 

BİLEŞENLERİNİN ANALİZİ 

Bengisu BAYRAKTAR, Rengin ZENGEL 

Türkiye 

Öz: Günümüzde dünya nüfusunun hızlı bir şekilde artması ve yoğun kentleşmenin neden olduğu çevre 

kirliliği, kaynakların tükenmesi ve şehir içi araç trafiği gibi sorunlar sebebiyle raylı sistemler kent içi 

ulaşımda öncül olmaktadır. Metro istasyonları genellikle ulaşım amaçlı kullanılan fonksiyonel mekânlar 

olarak değerlendirilse de aynı zamanda gün içinde aktif olarak kullanılan birer kamusal mekân olma 

özelliğine sahiptir. İstasyonlar, kamusal alana ait farklı kullanıcı kitlelerini farklı amaçlarla bir araya 

getirmektedirler. Bu sebeple, metro istasyonları ulaşım fonksiyonuna ek olarak çevresiyle kurduğu ilişki 

yardımıyla sosyokültürel etkileşimlere olanak sağlama potansiyelini taşır. Ancak, raylı sistem yapıları 

genellikle yeraltında tasarlanmakta ve mekânsal hacimlerinin büyük bir kısmı kentin yüzeydeki işleyi-

şinden uzak olarak yeraltında bulunmaktadır. Bu durum ise, yüzeyden alt kotlara geçilirken kullanıcılar 

açısından mekânsal bir kopukluğa yol açmaktadır. Yeryüzü ve yeraltı arasında eşik niteliği taşıyan metro 

giriş yapıları kentsel mekânla nitelikli ilişkiler kurmalıdır. Fakat gelişmekte olan çoğu kent için günlük 

rutinde sıklıkla kullanılan bu mekânlar genel olarak kullanıcıların beklentilerine cevap vermeyen, kentli 

yaşantısına olumlu bir katkıda bulunmayan boşluklar olarak kalmaktadır. Oysaki yüzeyden yeraltına 

geçiş esnasında insanlara aracı olan metro istasyon girişleri, mekânsal kalite bakımından insanlar için 

ne kadar konforlu, işlevsel ve cezbedici olursa kent ve kent kimliğinde o kadar önemli bir pozisyona 

erişir. Metro giriş yapıları ve kent ilişkisi bağlamında ele alınan çalışmada, mekânsal kalite kavramı 

irdelenmiş olup dünya üzerindeki metro giriş örnekleri kamusal mekânsal kalitesi sorgulanarak analiz 

edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Metro Girişleri, Eşik Mekân, Mekânsal Kalite, Ulaşım Mekânları, Kamusal Mekân 

Kalitesi 
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GRAFİK TASARIMINDA SOSYAL İÇERİKLİ GERİLLA UYGULAMALARININ 

İNCELENMESİ 

Birsen ÇEKEN, Büşra KARALI 

Türkiye 

Öz: Grafik tasarım estetik bir anlatım ve dikkat çekici bir iletişim kanalı oluşturarak, sosyal farkındalık 

konularında etkili bir görsel araç olarak kullanılmaktadır. Sosyal sorumluluk kavramı bireysel ve top-

lumsal açıdan önemli bir yere sahiptir. Grafik tasarım bağlamında sosyal kampanyalar, toplumu bilinç-

lendirmek, uyarmak, yönlendirmek ve harekete geçirmek için yapılan ve çeşitli mecralar üzerinden he-

def kitleye ulaşan tasarımlardır. Sosyal farkındalık yaratırken hedeflenen amaca ulaşılabilmek için yeni 

arayışlar içine girilerek bu arayışlarla tasarımda gerilla uygulamalar kullanılmaktadır. Gerilla uygula-

maların kullanılmasıyla alışılmadık biçim ve araçlarla yapılan tasarımlar beklenmedik bir etki yaratarak 

kendinden bahsettirmektedir. Geleneksel reklam uygulamalarından farklı bir bağlamda ortaya çıkan bu 

uygulamalar kamusal alanlarda yer alarak toplumla iç içe geçmektedir. Teknolojik açıdan gelişen dün-

yada tüketimin artması standartlaşmayı doğurmuştur. Bu süreçte kullanılan kitle iletişim araçları hedef 

kitlelere ulaşmada eksik kalmaya başlamıştır. Yeni arayışlar her alanda olduğu gibi tasarım alanında da 

olmuştur. Bu bağlamda gerilla uygulamalar günümüzde sıklıkla kullanılan reklam ve sosyal içerikli ile-

tişim yöntemlerinden biri haline gelmektedir. Toplumda sosyal bir farkındalık yaratmada etkili bir yol 

olan gerilla uygulamalarının grafik tasarıma etkileri bu çalışmada incelenmektedir. Sosyal duyarlılık ile 

ilgili konularda gerilla uygulamalarının kullanımın yaygınlaşmasının nedenleri dikkat çekiciliğinin fazla 

olması ve tasarım kültürüne inovatif katkı sağlamasıdır. Ayrıca sosyal sorumluluk projelerini gerilla 

tasarım yöntemleri kullanılarak oluşturması daha çarpıcı ve akılda kalıcı çalışmalar ortaya çıkararak, 

toplum üzerinde farkındalık yaratmada etkili olduğu görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Gerilla Reklam, Grafik Tasarım, Sosyal Sorumluluk Projeleri 
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MOBİL OYUN SEKTÖRÜNDE HİPER GÜNDELİK OYUNLARIN HIZLI YÜKSELİŞİNİN 

İNCELENMESİ 

Birsen ÇEKEN, Rumeysa ERŞAN 

Türkiye 

Öz: Oyun olgusu, teknolojinin ilerlemesiyle çeşitlenerek kategorilere ayrılmıştır. Her oyun kategorisi 

kendi içerisinde alanını daha da geliştirmeyi, kitlesini geniş tutmayı ilke edinmiştir. Her dönemde, yo-

ğun ilgi duyulan teknolojik donanımlar vasıtasıyla oyun sektörü hızla gelişim göstermiştir. Günümüzde 

de halen gelişmekte ve yeni arayışlar içinde olduğunu bildiğimiz dijital oyun dünyası, oyuncular için 

materyaller ne olursa olsun vazgeçilmez olanın aslında oyun olduğunu kanıtlamıştır. Özellikle günü-

müze damgasını vuran mobil oyun sektörü, akıllı cihazların icadıyla oyun platformları arasında en fazla 

tercih edilen ve kullanılan oyun platformu olarak karşımıza çıkmaktadır. Ekstra bir donanım gerektir-

meyen taşınabilir cihazlar, insanlar için her an herkesin anında ulaşabileceği olanaklarıyla, mobil oyun 

pazarını oldukça geliştirmiştir. Mobil web mağazalarında her gün binlerce oyun yayınlanmaya başlamış 

ve mobil oyun türleri çoğalmıştır. ). Aşırı basit oyunlar olarak bildiğimiz hyper casual oyunlar; genel-

likle tek parmakla oynanabilen, minimal tasarımları olan, kısa bölümlerden oluşan ve oyun başladığında 

oyuncuya hemen oyun mekaniğini çözümleten, basit ve tatmin edici olarak da tanımlanabilir. Kısaca, 

basit bir şekilde oynanan, bölüm geçme, puan kazanma yöntemleriyle oyuncuya her yerde oynama fır-

satı veren oyunlardır. Mobil oyunlarda adını sıkça duyduğumuz, tıkla oyna olarak bilinen, kısa süreli 

oynanan, hiper gündelik oyunlar; 2017 yılından sonra, her kesime, topluma, yaşa hitap ettiğini hızlı bir 

gelişimle doğrulamıştır. Bu çalışmada; hiper gündelik oyunların tarihsel süreçten, günümüze nasıl gel-

diği, her an oynama ve erişebilme imkânını nasıl sağladığı ve son üç yıldaki yükselişi incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mobil Oyunlar, Hiper Gündelik Oyunlar, Mobil Oyun Türleri 
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DESIGNING A TECHNOLOGY AND INNOVATION CENTER IN THE CONTEXT OF 

ANTALYA / TURKEY 

Büşra Nur AYDIN, Adnan ZORANİC 

Turkey 

Abstract: Nowadays, technology and innovation are advancing very fast. This evolution and progress 

should be followed by continuous monitoring and new technologies. However, while making these imp-

rovements, sustainability should never be put aside and handled properly. The main research problem 

of this study is that today's cities, architectural programs and forms of management do not respond 

adequately to the development of technology and innovation. City of Antalya in Turkey with a Medi-

terranean climate was chosen to create the challenge for the problem of natural ventilation and the land 

selected for the project has been defined as a technology development area in the regulation plan. The 

project, Antalya Technology and Innovation Center, aims to achieve the rapid development of techno-

logy and innovation in cities while providing natural ventilation and energy efficiency. The goal of the 

center is to meet citizens, artists, technologists, business and public sector organizations for creating 

new ideas, tools and technologies. This center will be also serving as community center, an awareness 

museum of technology and user experience center for people to participate and experience the process 

of innovation and technology. In this study, case study method is used as a main methodology. Başak-

şehir Living Lab Technology and Innovation Center by Istanbul Design Factory and Teknopark İstanbul 

by Tabanlioglu Architects are examined for better understanding. 

Keywords: Architectural Design, Technology and Innovation Center, Natural Ventilation, Courtyard 

Effect 
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BUTİK OTEL YAPILARINDAKI İÇ MEKÂN TASARIMININ PANDEMI (COVID-19) 

KAPSAMINDA DEĞERLENDIRILMESI 

Büşra Nur ERDOĞAN 

Türkiye 

Öz: 2019 yılı sonu itibarıyla ortaya çıkan ve günümüzde halen tüm dünyayı etkileyeme devam eden 

Covid-19 salgını, salgının başladığı ilk günden itibaren birçok farklı sektörü etkilediği gibi konaklama 

sektörünü de doğrudan etkilemektedir. Covid-19 virüsünün tüm dünyaya yayılması ile birlikte pandemi 

sürecinde kullanıcılar, konutları dışındaki mekânlarda konaklamaktan çekinmektedir. Bu nedenle ko-

naklama yapılarının iç mekânlarında salgın süresince çeşitli önlemler alınması ve kullanıcıya güvende 

olduğu hissinin verilmesi önem teşkil etmektedir. Bu çalışmada Covid-19 pandemi sürecinde diğer ko-

naklama yapılarına göre daha fazla tercih edilen bir konaklama birimi olan butik otellerin iç mekânları 

ele alınmıştır. Çalışmanın amacı bu süreçte kullanıcıların pandemi üzerine endişeleri kapsamında butik 

otel yapılarının iç mekânlarını belirli başlıklar altında incelemektir. Çalışmada; butik otel iç mekânları-

nın başlıca iç ortam hava kalitesi, malzeme kalitesi ve dolaşım açısından ele alınmış ve kullanıcıların bu 

konudaki çekinceleri göz önünde bulundurularak birtakım çözüm önerileri getirilmiştir. Günümüzde 

halen etkileri devam eden Covid-19 pandemi süreci kapsamında butik otellerin iç mekânları belirlenen 

başlıklar altında analiz edilmiş ve bu süreçte butik otellerin iç mekânlarının tercih edilebilirliği üzerine 

veriler toplanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme yöntemi kullanıl-

mıştır. Bu araştırma sonucunda elde edilen verilerle, pandemi sürecinde bu mekânlara benzer şekilde 

hizmet sunan konaklama yapılarını tercih eden kullanıcılar için butik otel yapılarının iç mekânlarına dair 

tespitler ve öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: İç Mekan Tasarımı, Butik Otel Tasarımı, Pandemi Endişesi, Hava Kalitesi, Mal-

zeme Kalitesi, Dolaşım. 
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YAŞAM BİÇİMİNİN GELENEKSEL KONUTLAR ÜZERİNDEN OKUNMASI: NOVA 

MAHALA ÖRNEĞİ 

Damla HOCAOĞLU, Erincik EDGÜ 

Türkiye 

Öz: Her insan bir kültür ve coğrafya içine doğar. Büyüme süreci boyunca doğduğu yerdeki kültürden 

etkilenir ve o kültürün izlerini gittiği yeni yerlere, tanıştığı yeni insanlara taşır. Göç, bu izlerin bir top-

luluktan bir diğerine aktarılmasını etkileyen bir kavramdır. Yaşanan göçler ile kültürler değişir, gelişir 

ya da yok olma tehlikesi yaşar. Aynı coğrafyada doğmuş ve büyümüş insanlar, belirli bir kültürden 

etkilendiği için bu insanların yaşam biçimlerinin de benzer olması beklenir. İnsanların yaşam biçimle-

rinin ve kültürlerinin en çok yansıdığı yapılar konutlardır. Konutlardaki mekan kullanımları insanların 

günlük eylemleri ve yaşam biçimleri hakkında bilgi verir. Araştırma kapsamında yapılan literatür çalış-

masında kültür ve yaşam biçimi konuları üzerinde durulmuştur. Araştırmanın üretildiği devam eden tez 

çalışmasında iki alan çalışması bulunmaktadır. Alan çalışmalarının ilki bir bölgeye ait olan kültürü ve o 

kültürün mekanlara yansımasını keşfetmeye yöneliktir. İkinci alan çalışması ise kültürün göç edilen yeni 

yerleşim yerine ne kadar taşındığını araştırmaktadır. Bu araştırma kapsamında alan çalışmalarının ilki 

olan Bulgaristan’ın Nova Mahala köyünde yapılan analizler ele alınmıştır. Nova Mahala köyünün kül-

türü ve konutları incelenmiş, halkın yaşam biçiminin bu konutlara nasıl yansıdığı araştırılmıştır. On ayrı 

konutta yapılan analizlerde evlerin planları çizimler ve fotoğraflarla belgelenmiştir. Ayrıca ev sahipleri 

ile görüşmeler yapılmış ve mekan kullanımları hakkında bilgi edinilmiştir. Analiz edilen konutlardan 

bir tanesi tip olarak kabul edilmiş ve konutlarda tespit edilen ortak özellikler bu tip bina üzerinden gös-

terilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kültür, Yaşam Biçimi, Konut Mekanları 
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KENTLERİN FENOMENOLOJİK İLİŞKİLER BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 

Dila EVLİYAOĞLU 

Türkiye 

Öz: Kentler sadece fonksiyonu doğrultusunda içinde bireylerin eylemlerini sürdürmesine olanak tanıyan 

hacimler değildir. Kent; algı, bellek, deneyim ve düşüncelerin varlığı ile de bütünleşerek somut sınırların 

ötesinde soyut sınırlara da sahip olabilmektedir. Kentsel mekanlar kullanıcıları tarafından algılanış bi-

çimlerine göre şekillenmektedirler. Kant “Mekân zihindedir” görüşü ile mekanların soyut ve sezgisel 

kavramlar olduğunu belirtmektedir. Edward Soja ise mekân için “hem gerçek, hem sahtedir” ifadesini 

kullanmaktadır. Kütlesel ve tasarımsal özellikleri bağlamında algılanabilir oluşları kentsel mekanları 

gerçek yaparken, mekanların duyusal, psikolojik, deneyimsel, kültürel, ekonomik, sosyal ve ahlaki ol-

gularla da algılanabilir oluşu kentsel mekanları daha öznel kılmaktadır. Bu öznellik durumu kentlerin 

farklı bireyler üzerindeki algısını ve yorumlamasını farklılaştıracaktır. Bu durum sonucunda da her bi-

reyin zihninde canlandırarak deneyimlediği gerçek kent olgusu, bir diğeri için sahte olarak yorumlana-

bilecektir. Kentler, içinde yaşayan bireylerle anlam kazanıp yaşamaktadırlar. Bireylerin kentsel dene-

yimleri, kentsel imgeler ve dinamikler ile birleşerek kentin kolektif belleğin ürettiği alanlar olarak algı-

lanmasını sağlamaktadırlar. Bu şekilde oluşan kentsel bellek ile de her bireyin zihninde oluşan kent 

imgeleri ve kimliği çeşitlilik gösterebilecektir. Kişisel deneyim, zevk ve algıların ötesinde ise kentlerin 

ve yapıların formu, konumu, tasarım ve işlevleri algılanmalarında oldukça yüksek etkiye sahip olmak-

tadır. Kentlerin dillerinin ve kimliklerinin oluşumu coğrafi, kültürel, siyasi ve toplumsal dinamiklerle 

ilişkili olabilmekte ve bu dinamikler ışığında şekillenmektedir. Türkiye ele alındığında, coğrafi konumu 

dolayısıyla tarihsel süreçte çok fazla ve çeşitli medeniyetlere, kültürlere ev sahipliği yapmış olması, 

farklı bölgelerinde farklı iklimsel ve kültürel koşullara sahip olması sebebi ile zengin bir mimariye sahip 

olduğu görülmektedir. Bu sebepler bağlamında, bu çalışma ile Türkiye’nin kentsel imgeye sahip olabi-

lecek nitelikteki kentleri fenomenolojik ilişkiler bağlamında mimari form, algı ve deneyim açılarından 

değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Fenomenoloji, Kentsel İmge, Algı, Deneyim 
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BİTKİSEL BOYANMIŞ NON-DENİM TASARIMLARLA TEKSTİLDE SÜRDÜRÜLEBİLİR 

YAKLAŞIM 

Dilek DUYAR, Bahtiyar KÜTÜK, Burcu Yılmaz ŞAHİNBAŞKAN 

Türkiye 

Öz: Tekstil ürünlerinin renklendirilmesinde doğal boyarmaddelerin kullanımı tarihsel, kültürel ve eko-

nomik öneme sahiptir. Doğal boyalar, bitki, hayvan ya da mineral kaynaklı olarak elde edilebilmektedir. 

Bu renklendiriciler tekstil ürünlerinin yanı sıra eczacılık, kozmetik ve gıda sektörleri gibi pek çok alanda 

kullanılmaktadır. Günümüzde ise sürdürülebilirliğin öneminin artmasıyla tekstil endüstrisinde çevre 

dostu üretim yöntemleri ve doğal boyamacılık yeniden önem kazanmıştır. Bu çalışmada, Yılteks Tasa-

rım Merkezi'nin bulunduğu Trakya Bölgesi’nde yaygın olarak tarımı yapılan ayçiçeği bitkisinin tarla-

daki görünümünden esinlenilerek bitkisel boyanmış, sürdürülebilir, çevre dostu non-denim tasarımlar 

gerçekleştirilmiştir. Tasarımlarda %98/2 pamuk/elastan karışımı gabardin kumaşlar tercih edilmiştir. 

Tasarımı yapılan ürünler boyama öncesi mordanlama işlemine tabi tutulmuştur. Mordan maddesi olarak 

potasyum alüminyum sülfat (şap) ve tartarik asit, bitkisel boyarmadde olarak ise sırasıyla Mentha Pipe-

rita (nane), Quercus ithaburensis D. (meşe palamudu) ve Curcuma longa (zerdeçal) ekstraktları kulla-

nılmıştır. Gerçekleştirilen işlemlerin 3’er kez tekrarlanabilirliğine bakılmıştır. Elde edilen non-denim 

pantolon ve etek tasarımlarının renk verimleri, renk farklılıkları ve ISO 105 B02: 2014 standardına göre 

ışığa karşı renk haslık özellikleri incelenmiştir. Bitkisel boyamalar sonrası PANTONE 13-1008 TCX, 

15-0719 TCX ve 13-0858 TCX renklerine ulaşılmıştır. Tasarım ürünlerin ışık karşı renk haslığı test 

sonuçları 3 mavi skala değerinde bulunmuştur. Elde edilen bulgularla, Tasarım Merkezi bünyesinde 

özellikle katma değeri yüksek ve kişiye özel tasarımların oluşturulabilecek olması çalışmanın yenilikçi 

yönünü ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Non-Denim, Tasarım, Sürdürülebilirlik, Bitkisel Boyama, Mentha Piperita (Nane), 

Quercus İthaburensis D (Meşe Palamudu), Curcuma Longa (Zerdaçal) 
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MEKÂNSAL FENOMENLERİN İNSAN DAVRANIŞINA ETKİLERİ-“NÖROMİMARİ” 

Elif SÖZER, Yüksel TURCAN 

Türkiye 

Öz: Mekânsal fenomenlerin çağrışım yoluyla iletişim kurma gücü mimarlığa -geometrik yapılardan öte- 

kavramsal anlamlar ihtiva etme sorumluluğu vermektedir. İşlevler fiziksel ihtiyaçlara hitap ederken, 

simgeler de ruhsal ve zihinsel ihtiyaçlara karşılık gelir. Bundan dolayı mimarlığı duyuların algıya, algı-

nın davranışa dönüştüğü süreçte “tasarım tasarımcısını tasarlar” paradoksuyla değerlendirmek gerek-

mektedir. Çevreden alınan duyusal veriler zihinsel devrelerle etkileşerek duygusal, davranışsal ve biliş-

sel dışavurumları yönetir ve bu da bireyin varoluşsal deneyimini güçlendirir. Bireyin öznel verileri ta-

sarım genellemelerinin ötesinde bir değer taşımakta ve anı, travma, inanç, sosyo-kültürel alt yapı gibi 

birçok parametre ile şekillenen bilinçdışı, duygusal ve davranışsal dışavurumda yönetici bir mekanizma 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Mekânın manipülatif gücünün bireyin duygu ve davranışlarını yönettiğine 

dair farkındalık bu süreçlerin “nasıl?” işlediği konusundaki eksikliği de gözler önüne sermektedir. Bu 

gibi soruların cevapları, sinirbilim ve nöropazarlama araştırmalarının mimarlığa entegre edilip multidi-

sipliner anlayışla gerçekleştirilecek çalışmalar sonucunda verilebilir. Bu bağlamda mimarlar, yapısal ve 

kavramsal beyni araştıran sinirbilimcilerden elde ettikleri veriler ışığında tasarımlarını planlayarak yeni 

ve olumlu gelişmelere katkı sağlayabilirler. Mimar ve Sinirbilimciler arasındaki multidisipliner çalışma 

alanı olan nöromimari paradigması, mekân ile insan arasındaki ortak ve doğru iletişim dilinin kurulma-

sında etkili olabilir. Sinirbilim çalışmaları ile desteklenen kanıta dayalı sonuçlar; mimarlığa -olumlu 

mesajlar veren, iyileşme süreçlerine katkı sağlayan, çalışma performansını, zihinsel ve duygusal dün-

yayı geliştiren mekân tasarımları konusunda- bilişsel bir anlam kazandırabilir. Mimarlık ve Sinirbilimin 

korelasyonundan temellenen nöromimari paradigması; inşa edilen mekân ve yapıların, bireyin fizyolojik 

gereksinimlerinin yanı sıra psikolojik gereksinimlerini de karşılayabilmeyi ve yaşam kalitesini artırabil-

meyi hedeflemektedir. Bu çalışmada nöromimari paradigması, sinirbilim-mimarlık disiplini ve nöropa-

zarlama araştırmaları ile ilişkili örnekler üzerinden tartışılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Sinirbilim, Beyin, Algı, Bilinçdışı, Nöromimari, Nöropazarlama 
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KIRSAL REKREASYON PLANLAMASI KAPSAMINDA AKÇAABAT BALIKLI GÖL VE 

ÇEVRESİ’NİN TURİZM VE REKREASYONEL POTANSİYELİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Elif ŞATIROĞLU, Fatih BEKİRYAZICI, Ömür USTA 

Türkiye 

Öz: Yayla ve mera gibi kentsel yaşantıdan uzak kırsal alanlar, birçok canlının bir arada yaşamasına 

olanak sağlayan biyoçeşitlilik değeri yüksek doğal ekosistemlerdir. Geçmişten günümüze bu alanlar çe-

şitli sebeplerle zarar görmekte ve büyük tahribatlar ve ekolojik kayıplar yaşanmaktadır. Kaçak yapılaş-

malar her yıl giderek daha da artmakta ve doğal dokuları bozarak doğada tahribata neden olmaktadır. 

Bu tip alanlara yönelik koruma statülerine bağlı kalarak planlamalar yapılarak, bu sayede hem alanın 

ekolojik değerini sürdürmesini sağlayan hem de insan müdahelesini kısıtlayarak rekreasyon potansiye-

lini arttıran çalışmalar son zamanlarda artmaktadır. Bu kapsamda çalışma bölgesi olarak değişimin yo-

ğun ve hızlı bir şekilde görüldüğü Trabzon ili Akçaabat ilçesine bağlı Balıklı Gölü ve Yaylasının olduğu 

bölge seçilmiştir. Balıklı Göl Yaylası’nın yakın çevresinde bulunan Hıdırnebi yaylası gibi bir rekreas-

yonel ve sosyokültürel bir potansiyele sahip olabilmesi adına yayla içinde bulunan ve ziyaretçilerin ilgi 

odağı haline gelmiş göl çevresini alana uygun, gölün ekolojik dengesini bozmayacak şekilde restore 

edilmesi ve rekreasyonel alanlar yapılması planlanmaktadır. Bu bağlamda çalışma sürecinde çalışma 

alanında gerekli analizler ve araştırmalar yapılmıştır. Çalışma alanı ve çevresinde literatür yardımıyla 

bu yöre üzerinde önceden yapılmış ve zamanla değişime uğrayan konut ve yapılaşma verileri ele alın-

mıştır. Çalışma alanı ile ilgili görseller ve haritalar Google Earth üzerinden temin edilmiştir. Ayrıca 

çalışma alanını en verimli şekilde analiz edebilme ve alanın sahip olduğu rekreasyonel potansiyel değe-

rini saptayabilmek adına Gülez’in yapmış olduğu ‘Rekreasyon Potansiyeli Değerlendirme Yöntemi’ 

metodu kullanılmıştır. Yapılan bu değerlendirme sonucunda Balıklı Gölü ve Çevresinin orta düzeyde 

bir rekreasyonel potansiyeli olduğu belirlenmiştir ve alanın ekolojik değerini bozmadan bu potansiyelin 

arttırılması yönünde önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Kırsal Peyzaj, Balıklı Göl, Yayla, Ekoturizm, Rekreasyon 
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AYDINLATMA TASARIMI BAĞLAMINDA VİTRİN KURGUSU VE TASARIM 

ENSTRÜMANLARI İLİŞKİSİ 

Erkan AYDINTAN, Nisa Nur GÖKSEL 

Türkiye 

Öz: 1950 ve 1970’li yıllarda Amerika’da ve birçok Batı Avrupa ülkelerinde büyük mağazacılık anlayış-

larının gündeme gelmesi ile mağazalar arasında rekabet ortamı oluşmuş, bunun sonucunda günümüzde, 

özellikle Avrupa’da bulunan birçok perakende mağazası satış oranlarını artırmak için çeşitli stratejilerle 

birlikte vitrin tasarımlarına ayrıca önem vermiştir. Vitrinler, mağazanın kurumsal kimliğinin, konsepti 

işaret eden kurgusunun ve mekân atmosferinin algılanmasına ilişkin ilk izlenimin edinilmesini sağlayan 

mekân düzenleridir. Bu düzen içinde tasarımın temel enstrümanları olan tasarım ögelerinin ve ilkelerinin 

de kullanılması sonucu bilinçaltına gönderilen mesajlarla satışın o anda veya zaman içinde gerçekleşti-

rilmesine zemin hazırlanmaktadır. Tasarım ögelerden biri olan ışık; aydınlatma tasarımı çerçevesinde 

vitrinin genel kurgusunu, mağaza imajını, ürünlerinin tanıtımını ve tasarımın mesajını görünür kılan en 

temel etkenlerden biri olarak öne çıkmaktadır. Çalışmada belirli vitrin kurgularında vitrin aydınlatma 

tasarımı ile yaratılan bazı temel tasarım elemanları ve ilkelerinin, diğerlerine oranla daha sık tercih edil-

diği varsayımı öne sürülmüştür. Aydınlatma tasarımı bağlamında vitrin kurgusunun tasarım enstrüman-

ları ile ilişkisini bu varsayım üzerinden inceleyerek böyle bir eğilimin varlığını sorgulamak ve vitrin 

tasarımı alanında yeni bir veri kümesi elde etmek hedeflenmiştir. Böylece vitrin kurguları özelinde ta-

sarımcılar için tecrübeye dayalı bir öngörü sağlana bileceği düşünülmüştür. Bu çerçevede öncelikle vit-

rin kavramı ve aydınlatma tasarımı ile ilişkisi irdelenerek kuramsal çerçeve oluşturulmuştur. Daha sonra, 

çeşitli kriterler doğrultusunda belirlenen vitrin tasarımlarının oluşturduğu örneklem gurubu üzerinden 

görsel bir analiz gerçekleştirilmiş ve öne sürülen varsayımın desteklendiği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Vitrin, Vitrin Kurgusu, Aydınlatma, Tasarım İlkeleri, Tasarım Ögeleri. 
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RİZE ŞENYUVA KÖYÜNÜN TURİZM VE REKREASYON POTANSİYELİNİN 

BELİRLENMESİ 

Fatih BEKİRYAZICI, Elif ŞATIROĞLU, Bahriye ÇEMBERCİ 

Türkiye 

Öz: Kentsel alanlarda artan nüfus, çarpık kentleşme, yoğun iş yaşamı, stres ve özellikle son zamanlarda 

pandemi gibi etkenler insanların dinlenebilecekleri kalabalıktan uzak sakin ve huzurlu alanlara olan ih-

tiyacını arttırmaktadır. Kırsal alanlar barındırdıkları doğal unsurlarla kent yaşamının olumsuzlukların-

dan insanların uzaklaşmasına olanak sağlamakta ve günümüzde sıklıkla tercih edilmektedir. Kırsal alan-

ların tercih edilme oranının artması, insan kullanımına sunulması; kırsal alanların korunması konusunu 

da zorunlu kılmıştır. Bu bağlamda son zamanlarda kırsal peyzaj planlama, kırsal alanların rekreasyon 

ve turizm potansiyelinin arttırılması, doğal hayatın ve kırsal alanların korunması gibi konular önem ka-

zanmakta ve bu konular ile ilgili yapılan çalışmalar artmaktadır. Bu çalışmada Gülez’in ormaniçi rekre-

asyon potansiyeli belirleme yöntemi kullanılarak Şenyuva Köyü rekreasyon potansiyeli belirlenmiştir. 

Rize ili Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Şenyuva Köyü son zamanlarda özellikle yaz aylarında barındır-

dığı doğal ve kültürel özellikleri nedeniyle tercih edilmektedir. Şenyuva Köyü mevcut rekreasyon po-

tansiyeli Gülez’in geliştirdiği yöntemdeki parametrelerin puanlamasıyla hesaplanarak %57 olarak bu-

lunmuştur ve rekreasyon potansiyeli orta olarak tespit edilmiştir. Orta olan rekreasyon potansiyelini ala-

nın koruma ve kullanım dengesini bozmadan ekosistemi herhangi bir şekilde tahrip etmeden, getirilecek 

öneriler ile arttırılabileceği düşünülmektedir. Köyde piknik yapılacak alanların oluşturulması, alanda 

bulunan dere kenarında insanların dinlenmeleri için noktalar oluşturulması, doğa yürüyüşü yapılabilecek 

rotaların belirlenmesi, foto safari ve biyoçeşitlilik gözlem alanları gibi etkinliklerin düzenlenmesi ile 

Şenyuva Köyü’nün rekreasyon potansiyeli arttırılabileceği önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kırsal Peyzaj, Rekreasyon Potansiyeli, Biyoçeşitlilik, Şenyuva Köyü, Rize 
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MİMARLIK - SİNEMA – RESİM ETKİLEŞİMİNDE “YARATICILIK”: ASLA GÖZLERİNİ 

KAÇIRMA / WERK OHNE AUTOR / NEVER LOOK AWAY 

Fatih US 

Türkiye 

Öz: Mimarlık, resim, müzik, sinema gibi birçok sanat dalı ile etkileşim içerisindedir. Kimi zaman mi-

marlık bu sanat dallarını etkilerken kimi zaman da mimarlık bu alanlardan beslenmektedir. Son yıllarda 

görüntü teknolojilerin ön planda geçmesi ile birlikte mimarlık özellikle sinema ve resim sanatı ile yoğun 

bir etkileşim içine girmiştir. Mimarlığın sinema ve resim ile ilişkisi genellikle mekân odaklı olmasına 

karşın üçünün birleştiren en önemli noktalardan bir diğeri ise “yaratıcılık” kavramıdır. Bu çalışmada ise 

güçlü bir hikâye anlatım diline sahip sinema, seçilen konunun anlatımı için bir ortam olarak düşünül-

mekte, resim sanatı ise yaratıcılık sürecinin anlaşılması ve mimariye ilham kaynağı olması bağlamında 

ele alınmaktadır. Çalışmanın başlangıcında bilimsel ve sanatsal açıdan yaratıcılık kavramı ele alınmakta, 

sonrasında mimarlığın sinema ve resim ilişkisi ortam ve yaratıcılık bağlamında araştırılmakta, daha 

sonra da sinemanın resimdeki “yaratıcılık” kavramını ele alınış biçimi, yönetmenliğini Florian Henckel 

von Donnersmarck’ın yaptığı “Asla Gözlerini Kaçırma / Werk ohne Autor / Never Look Away” filmi 

üzerinden incelenerek resim sanatındaki yaratıcılığın mimari ile benzerlikleri tespit edilmektedir. Bu 

film okuması yapılırken baş karakter olan ressam Kurt Barnert’ın sanatsal yolcuğu ve yaratıcılık süre-

cindeki önemli sahneleri ve diyalogları anlatılmaktadır. İnceleme sonunda izlenen film bağlamında re-

simde yaratıcılığa etki eden en önemli unsurların “doğa”, “anlam”, “özgünlük/birey” ve “gerçeklik” 

kavramlarının olduğu saptanmış, bu kavramların mimari tasarımdaki yansımaları tartışılmıştır. Çalış-

mada ayrıca, sanatın ve dolayısıyla mimarinin, insanı iyileştirici gücünün de olabileceği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mimarlık, Sinema, Resim, Yaratıcılık, Etkileşim 
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SANAT VE TASARIM EĞİTİMİNDE SOYUT DÜŞÜNMENİN ÖNEMİ 

H. Aylin SEÇKİN 

Türkiye 

Öz: İnsanın toprakla bütünleştiği Neolitik çağdan itibaren soyut düşünce oluşmaya başlamıştır. Soyut 

düşünmek; Toprağı ekmek, o ürünü bekleme sürecinde doğayla bütünleşmek, zamanın doğasını kavrar-

ken onun değişimlerine ayak uydururken gözlemin yarattığı hayal dünyasının gelişimidir. İnsanoğlu ne-

den soyut düşünmeye ihtiyaç hissetmiştir? Neden yaratma isteği duyar? Neden bir şeyleri anlatma ihti-

yacı hisseder? Neden anlama ihtiyacı hisseder? Neden soyut düşündürtmeliyiz? Bu soruları daha da 

çoğaltabiliriz. Bu soruların özünde insanın kendini biricik, tek hissetme arzusu yatar. Bu duygu insanlı-

ğın dünyada varoluşundan bu yana vardır. İşte bu duyguyu en iyi anlatan aracın bir şeyler çizmek, yaz-

mak, oynamak olduğunu anladığı andan itibaren sanat insanoğlunun yaşamına girmiştir. İnsanoğlunu 

tek ve eşsiz yapan özelliğinin, bir sözcük, bir kavram veya bir olgu karşısında kendi soyut dünyasına 

dalarak alegorik bir yaklaşımla sanat eserine dönüştürmesidir. İlk duvar resimlerine baktığımızda, gör-

düğümüz sembolik dille kendini anlatma ihtiyacını anlarız. Günümüze geldiğimizde o dönemi ve dö-

nemleri anlamlandırmamız insanoğlunun soyut düşünmeye ne kadar yatkın olduğunun kanıtıdır. Beyni-

mizin soyut düşünmeyi anlamlandırmak için sanat ve tasarım eğitiminde, hatta gündelik hayatta sembo-

lik dilden yararlandığını görmekteyiz. Sembolizm sanatın ve tasarımın dili olarak düşünülse de toplu-

mun dilidir. Toplumda kendi içinde aslında sembolik dille konuşup anlaşmaktadır. İşte bu yüzdendir ki; 

soyut düşünmeyi yaşamımızın her anına yayıp, insanları sanata ve tasarıma daha yakın bir hale getire-

bilmek için eğitim sistemimizi soyut düşüncenin önemini algılatacak şekilde geliştirmekten geçecektir. 

Anahtar Kelimeler: Soyut Düşünmek, Sanat, Tasarım, Eğitim 
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ÖĞRENCİ YURDU TASARIMINDA YANGIN ÖNLEMLERİ 

Hüseyin BAŞDEMİR, Özlem GÜLAÇMAZ, Erdem GÜLAÇMAZ 

Türkiye 

Öz: Yangın, dünyanın her yerinde en küçük konutlardan, en büyük endüstri yapılarına kadar her alanda 

insanlar için önemli tehlikelerden biridir. Bina kullanım sınıflarına göre yangınların çok ağır sonuçları 

olabilmektedir. Bu makalenin konusu olan öğrenci yurtları ağır yangın güvenlik önlemleri gerektiren 

bina grubuna girmektedir. Öğrenci yurtları kullanıcılarının çoğu evlerinden ilk defa ayrılan, yaşamla 

ilgili her türlü güvenlik önlemi ve yangın konusunda deneyimsiz, genç insanların barındığı binalardır. 

Bu nedenle yurt binalarının mimari tasarım aşamasında ve yapımında daha ciddi, yoğun önlemler alın-

malıdır. Yapılan literatür araştırmasında öğrenci yurtlarında yangın güvenliği konusunda yapılan araş-

tırmaların yetersiz olduğu görülmüştür. Bu bağlamda öğrenci yurtlarında yangın güvenlikli bina tasarımı 

üzerinde durulması gereken bir araştırma konusudur. Bu araştırmada ülkemizde tip proje olarak tasar-

lanmış bir yüksek öğrenci yurdu binası ulusal ve uluslararası yönetmeliklerden belirlenmiş 15 adet 

önemli pasif yangın güvenlik kriterine göre mimari projesi üzerinden ve bina da yapılan incelemeye 

göre analiz edilmiştir. İncelenen yurt binasının analiz sonuçlarına göre 15 kriter bağlamında Ulusal Yan-

gın Yönetmeliğine (BYKHY) %79 oranında uygun, İngiltere Yangın Yönetmeliğine (BS) %42 oranında 

uygun, Amerika Yangın Yönetmeliğine (NFPA) göre % 53 oranında uygun olduğu görülmüştür. Analiz 

edilen yurt binası ulusal yangın yönetmeliği yürürlüğe girdikten sonra yapılmış olmasına rağmen eksik-

likler olması düşündürücüdür. Bu bağlamda tasarım, yapım, denetim ve işletim aşamasında görevli ve 

sorumlu olan mimar, mühendis, yapımcı ve tüm ilgililerin daha dikkatli ve sorumlu davranması zorun-

ludur. Yangın önlemlerinin can güvenliğine yönelik olduğu iyi bilinmeli, bu kapsamda verilen ruhsat ve 

yapılan denetim işlemleri aşılması gereken birer bürokratik engel olarak görülmemelidir. 

Anahtar Kelimeler: Öğrenci Yurdu, Yangın Önlemleri, Tasarım 
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PAVYON MİMARİSİNDE GELENEKSEL TASARIM YAKLAŞIMLARINDAN DİJİTAL 

TASARIMA 

Kader KIZILASLAN, Sibel POLAT 

Türkiye 

Öz: Bilgisayar destekli teknolojiler mimarlık mesleğinin tasarım ve üretim süreçlerinde kolaylaştırıcı 

bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Artık pek çok mimarın tasarım sürecinde bilgisayar destekli 

teknolojileri kullanması tasarım yaklaşımlarını da değiştirmiştir. Özellikle 1990’lardan itibaren mimar-

lık mesleğinde hakim olan dijital tasarımın getirdiği yeniliklerin gözlendiği yapı türlerinden biri de pav-

yonlardır. Fransızca “pavillon” gölgelik-çadır anlamındaki kelimeden gelen ve genellikle bahçelerde ve 

dinlenme alanlarında kullanılan hafif geçici veya yarı kalıcı küçük yapılar olarak tanımlanan pavyonla-

rın en temel özellikleri yükseltilmiş bir üst örtüye sahip olmalarıdır. Pavyonlar, çeşitli işlevler için farklı 

formlarda üretilen minyatür tasarımlar olmalarının yanında, bulundukları coğrafi ortamlara ve yapıldık-

ları dönemin özelliklerine duyarlı yapılar olmuşlardır. Günümüzde pavyonlar dijital tasarımın etkisiyle 

geleneksel formlardan uzaklaşmış, geleceği temsil eden dinamik yapılar haline gelmeye başlamışlardır. 

Öklid dışı geometrilerin kullanımı, dinamik akış modellemesi, hiper yüzeyler, genetik algoritmalar, ola-

sılık teorilerinin uygulandığı üç boyutlu akışkanlık artık pavyon mimarisinin dijital tasarım yaklaşımları 

haline gelmektedir. Bu çalışmanın amacı; geleneksel tasarım yaklaşımlarından dijital tasarıma geçişte 

pavyon mimarisinde yaşanan değişimlerin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda literatür taramasıyla 

geliştirilen çalışmada önce farklı dönemlerden seçilen pavyon örnekleri üzerinden geçmişten günümüze 

pavyon tasarımında öne çıkan yaklaşımlar ve pavyon tasarım kriterleri tanımlanacak, daha sonra dijital 

tasarımla geliştirilen pavyon örnekleri üzerinden pavyon mimarisinde yaşanan değişim tartışılacak, so-

nuç olarak pavyon mimarisinde öne çıkan dijital tasarım kriterleri ortaya koyulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Pavyon Yapıları, Pavyon Mimarisi, Geleneksel Tasarım, Dijital Tasarım, Tasarım 

Kriterleri 
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TRABZONLU RESSAM CEYHAN MURATHANOĞLU RESİMLERİNDE KADIN VE RENK 

İLİŞKİSİ 

Leyla KODAMAN 

Türkiye 

Öz: Kadın imgesi, hemen hemen her dönemde resim sanatının en önemli konularından biri olarak kar-

şımıza çıkmaktadır. Türk resim sanatında kadın imgesini eserlerine konu edinen geçmişten günümüze 

kadar uzanan birçok sanatçı vardır. Bu çalışma, Trabzonlu Ressam Ceyhan Murathanoğlu’nun resimle-

rinde kadın imgesini ve renk ilişkisini yöresellik bağlamında çözümlemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada 

Türk Resim Sanatının önemli değerlerinden biri olan Ceyhan Murathanoğlu’nun eserlerinde sıkça kul-

landığı kadın imgesi ve renk ilişkisi sanatçının eserleri üzerinden ele alınmıştır. Ayrıca doğup büyüğü 

şehrin kültürel dokusunu ve coğrafyasını çarpıcı renklerle ustaca birleştirerek kadın imgesi üzerinden 

izleyiciye nasıl sunduğu gösterilmeye çalışılmıştır. Sanatçı, özellikle Karadeniz yöresini betimlediği re-

simlerinde güçlü, çalışkan, duygusal ve gururlu kadınları rengârenk resmeder. Resimlerinde, bölge in-

sanının yaşantısını kendi estetik bakış açısıyla izleyene sunar. Sanatçının bu bakış açısıyla ele aldığı 

kadın imgesine yüklediği anlam, coşkun renk unsuru ile birlikte biçimsel olarak değerlendirilerek, renk 

kavramı ile kadın figürleri arasında var olan ilişki yorumlanmıştır. Sanatçının eserlerinde oluşturduğu 

kendine özgü biçimsel yorumlamaların, yöresel motif ve bezemelerin kadın imgesine yansıması üze-

rinde özellikle durulmuştur. Kendi söylemiyle “Dışavurumcu bir anlayışıyla yöresellikten ulusalcılığa” 

dönüştürdüğü kadın imgesinin kullanıldığı eserlerinde renkçi ve lekeci bir anlatımla kadının sade ve 

ince ruhuna vurgu yapan sanatçı, kadınların çeşitli ruh hallerini, yörenin özellikleriyle harmanlayarak 

oldukça renkli ve estetik bir ifadeyle izleyiciye sunar. Ceyhan Murathanoğlu, eşsiz tarzı, göz alıcı renk-

leri ve sağlam bir desen anlayışıyla Türk Resim Sanatına ilham kaynağı olmaya devam etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ceyhan Murathanoğlu, Kadın İmgesi, Resim, Renk, Yöresellik 
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YAPI ÜRETİMİNDE ÇEVRESEL ETKİNİN AZALTILMASINA ALTERNATİF BİR YAPI 

MALZEMESİ OLARAK PREFABRİK SAMAN BALYASI 

Mehmet Oğuz DURU, Ceyhan TAZEFİDAN, İlhan KOÇ 

Türkiye 

Öz: Günümüzde çevresel etkiyi önceleyen bilimsel araştırmalar, yapı sektöründe çelik ve betonarme 

gibi sıklıkla kullanılan yapı malzemelerinden ziyade karbon salınımı düşük, gömülü enerjisi az olan yapı 

malzemelerine yönelmektedir. Yüksek karbon tutma potansiyeline sahip ve tarımsal üretimden arta ka-

lan bitkisel malzemeler, düşük karbon ayak izi ve sürdürülebilir özellikli bir malzeme olması nedeniyle 

yapı üretiminde kullanımı giderek artmaktadır. Bu malzemelerden biri, yakılarak yok edilmelerini ön-

leyen herhangi bir kullanım sayesinde CO2 salınımının azaltılmasına önemli katkı sağlayan, antik za-

manlardan beri kullanımı bilinen samandır. Yapı üretiminde kullanılan diğer yapı malzemelerinin (be-

ton, çelik, tuğla vb.) aksine saman, insan sağlığına zararlı bileşenleri içermemektedir. Doğal yöntemler 

kullanılarak gerçekleştirilen hasat ve balyalama işlemleri sırasında herhangi bir endüstriyel süreç ve 

kimyasal madde kullanılmamaktadır. Dolayısıyla saman herhangi bir toksin açığa çıkarmaz ve yapı du-

varlarını oluşturan doğal bir malzeme olarak kalır. Bilinen geleneksel yapı malzemeleriyle kullanımının 

yanı sıra saman, balya halinde doğrudan ya da mühendislik ürünü ahşap malzeme sistemle entegre pre-

fabrik panel (PSB-prefabricated straw bale) biçiminde de yapı üretiminde kullanılmaktadır. Bu çalış-

mada, düşük çevresel etkilere sahip, enerji verimliliği yüksek binalar elde etmek için en verimli yapım 

yöntemlerinden biri olarak kabul edilen prefabrik saman balya panel (PSB) eleman kullanımının çevre-

sel etkileri ve yapı üretim süreci araştırılmıştır. Ayrıca prefabrik saman panelin oluşturulmasında kulla-

nılan farklı bileşenlerin (bağlantı sistemleri, bitirme katmanları vb.) toplam U (W/m²K) değerine olan 

etkisi irdelenmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Karbon Salınımı, Bitkisel Lifler, Atık Tarım Ürünü, Enerji Korunumu, Prefabrik 

Saman Balyası (PSB) 
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KENTSEL KALİTENİN GELİŞTİRİLMESİ BAĞLAMINDA KENTSEL TASARIM 

REHBERLERİNİN KULLANIMI 

Melike ORHAN, Çiğdem POLATOĞLU 

Türkiye 

Öz: Günümüzde küreselleşmenin yarattığı hızlı değişimler, kentsel mekanların ve mimarinin şekillen-

mesinde kentsel kimlik, karakter ve kalite oluşumunda etkin olmaktadır. Kentsel kalite, kentsel 

mekânlarda yaşamsal ihtiyaçların karşılanması, kentsel konforun sağlanabilmesi ile orantılıdır. Aynı za-

manda, kent mekânlarının doğru şekilde düzenlenmesinin yanında, kent kültürü, sosyo-ekonomik ve 

fiziksel durum gibi tüm yaşamsal katmanlar ile ilişkilidir. Kentlerin hızlı değişimi, bahsedilen tüm bu 

katmanları etkilemekte ve değiştirmektedir. Bu değişimler sonucunda yaşanılan sorunların ve kent ya-

pısındaki bozulmaların önlenmesinde, kentsel bütünlüğün ve kimliğin sürdürülmesinde, değişim ve ge-

lişimin yönlendirilmesinde, farklı kentsel tasarım yaklaşımları ve tasarım kontrolleri gereklilik olmaya 

başlamıştır. Bir tasarım kontrol aracı olan kentsel tasarım rehberleri, uygulanacakları mekanların farklı 

tasarım ihtiyaçlarına, sorunlarına, gerekliliklerine göre kendilerine özgü tasarım ölçütleri sunarlar. Reh-

ber kullanımı ile, kentsel mekan algısı yanında, bina ölçeğinde de mekânsal algı sağlanabilmekte, 

mekânsal gelişim yönlendirilerek kentsel kalite için gerekli koşullar yaratılabilmektedir. Çalışmanın 

amacı, kentsel kalitenin sağlanması, geliştirilmesi için kentsel tasarım rehber kullanımının önemini ve 

etkilerini ortaya koymaktır. Bu kapsamda, kentlerin yaşadığı küresel değişimlerin yarattığı negatif etki-

leri azaltmak için ve kentsel mekânlardaki yaşamsal ve mekansal kalite yoksunluğu gibi sorunların çö-

zümü için kentsel tasarım rehber kullanımının gerekliliği gösterilecektir. Buna bağlı olarak, dünyadaki 

farklı kentler için hazırlanmış olan ve uygulanan örnek rehberler, özellikleri ve kullanımları açısından 

incelenecektir. Kentsel sorunlara nasıl çözüm sundukları ve kentsel ve mekansal kaliteyi nasıl geliştirip, 

sürdürdükleri ortaya konacaktır. NOT: Bu çalışma ilk sırada yer alan yazarın yıldız teknik üniversite-

sinde yaptığı doktora tezinden üretilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kentsel Mekan, Kentsel Kalite, Kentsel Tasarım Kontrolleri, Kentsel Tasarım Reh-

berleri 
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DİJİTAL ORTAMDA TASARIM VE ÖZGÜNLÜK 

Merve ERSAN, Burcu Havva AKÇAGÖZ 

Türkiye 

Öz: 20. yüzyılda bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması ile sanat ve tasarım da bu ilerle-

meye ayak uydurmuş ve ağırlıklı olarak bilgisayarın kullanıldığı üretim biçimleri ortaya çıkmıştır. Bi-

reyler artık teknik bilgi ve teknolojiye dayanarak profesyonel çizimleri, 3 boyutlu modellemeleri hızlı 

ve etkin bir şekilde yapabilir hale gelmiştir. Teknoloji her daim ilerlerken kitle ve bireysel iletişimin en 

önemli araçlarından olan internet ise tasarım üretimini ve sunumunu kendi bünyesine taşımış; internet 

ve sosyal medya tasarımların sunumu açısından vazgeçilemez hale gelmiştir. Eskiye göre zor olan ve 

zaman isteyen tasarım süreçleri yeni çağın olanakları ile kolaylaşmış; tasarımın konusu ve etki alanı 

artmıştır. İlerleyişi her an devam eden teknoloji, sanat ve tasarımla birleştiği noktada bu alanları geniş-

letmiş; yeni oluşumlar, anlayışlar meydana getirmiş; üç boyutlu tasarım, uygulama tasarımı, etkileşim 

tasarımı, kullanıcı deneyimi tasarımı, video haritalama, low poly gibi birçok yeni tasarım alanı doğmuş-

tur. İnternet ortamındaki hızlı gelişmeler; bireyleri içerik üretebilir, ürettiği içeriği saniyeler içinde su-

nabilir ve eserlerini farklı platformlarda sergileyebilir hale getirmiştir. Toplumun her alanını etkileyen 

ve değiştiren dijitalleşme, tasarım üretimini de etkilemiştir. Tasarımcılar artık teknolojiyi kullanarak 

çalışmalar üretip bu çalışmalarını birçok platformda; dünyanın en uzak yerindeki izleyiciye bile saniye-

ler içinde ulaştırabilme ve yine saniyeler içinde geribildirim alabilme imkanına kavuşmuştur. Ancak 

tüm bu kolaylık ve yeniliklerin içinde birtakım sorunlar da ortaya çıkmıştır. Dijital ortamda üretilen 

birçok özgün tasarımın yanı sıra; bilgisayar, internet ve belirli yazılım programlarına sahip olabilen her-

kesin tasarım alanında üretim yapabilir olması, görsel bir kaosu da beraberinde getirmiştir. Bu araştır-

mada dijital çağın tasarımcıya sunduğu olanaklar, günümüzde yaşanan gelişmeler bağlamında incelen-

miş, olumlu ve olumsuz yönleri ile dijitalleşmenin etkileri irdelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Dijital Tasarım, Özgünlük, Sosyal Medya, Yeni Medya 
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DİJITAL MARKALAŞMA SÜRECINDE REKLAMLARIN GÖRSEL VE İÇERIK İLIŞKISI 

AÇISINDAN İNCELENMESI 

Merve ERSAN, Özgün TÜKLE 

Türkiye 

Öz: İletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler tüketicilerin davranışlarında da değişikliklere neden 

olmuştur. Geleneksel anlayıştan dijitale doğru evrilen reklam sektöründe markaların hedef kitleye ulaş-

mak için yeni stratejiler geliştirmeleri gerekmektedir. Sosyal medya kullanımının yaygınlaşması, mar-

kaların kendilerine bu alanda bir kimlik yaratmasını gerektirmiştir. Doğru iletişim kanalları ve strateji-

lerle yönetilen bu geçiş süreci dijital markalaşma süreçlerini olumlu etkilemektedir. Marka imajını ko-

numlandırmak, tüketicinin güvenini arttırarak markayla duygusal bağ kurmasını sağlamakta ve satın 

alma davranışını etkilemektedir. Dijital markalaşma süreçlerinde markaların tüketiciye yaklaşmak ve 

onunla bağ kurabilmek için özellikle sosyal medyada viral ve gerilla reklamlar, flash mob, advergame 

ve doğal reklam gibi uygulamalara ağırlık verdikleri görülmektedir. Bu süreçte tüketiciye iletilmek is-

tenen mesajda görsel ve içerik açısından bütünlük sağlanması gerekmektedir. Bu bağlamda kullanılan 

görsel ve içerik uyumu markanın imajını yansıtmakta ve hedef kitleye verilmek istenen mesajı etkili bir 

şekilde iletmektedir. Reklamdaki içerik ve görselin uyumu, kurgulanan stratejiler ile markaların büyü-

mesine katkı sağlamaktadır. Bu araştırmada markaların dijitalleşme sürecinde izlemiş oldukları reklam 

stratejilerinde kullanılan içerik ve görsellerin iletilmek istenen mesaj ile uyumu incelenmiştir. İncelenen 

dijital reklam uygulamalarında izleyicinin dikkatini çekmek ve sosyal medya ortamlarında paylaşım ve 

görünürlüğü arttırmak amacıyla feminist söylemler, ırkçı ya da ırkçılık karşıtlığı gibi sosyal konularda 

olan görsel ve içeriklerin yanı sıra izleyiciyi özellikle rahatsız edici görsellere de yer verildiği görülmüş-

tür. 

Anahtar Kelimeler: Marka, Dijital Reklam, Dijital Markalaşma, Görsel, İçerik 
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GÜNCEL TÜRKİYE MİMARLIĞINDA YER SÖYLEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: 

TROYA VE KAPADOKYA MÜZESİ, ZONGULDAK MAĞARALARI ZİYARETÇİ 

MERKEZİ 

Merve OSAL, Işıl UÇMAN ALTINIŞIK 

Türkiye 

Öz: Bu bildiri, Çağdaş Türkiye Mimarlığı bağlamında 2000’lerden sonra gündeme gelen ve “yer söy-

lemi” ile bağlantılı güncel pratikler çerçevesinde ele alınmıştır. Bu kapsamda Yalın Mimarlık’ın Troya 

ve Kapadokya Müzesi ile Zonguldak Mağaraları Ziyaretçi Merkezi projeleri, sundukları hem tasarım 

hem uygulama hem de söylem boyutlarıyla makalenin ilgi konusunu oluştururlar. Söz konusu projeler 

içinde oluştukları tasarım kararlarından, çizim ve ifade tekniklerine; sahip oldukları sözcük dağarcığın-

dan malzeme tercihine ve uygulama sürecine değin mimarlıkta maddilik, temsiliyet ve aidiyet sorununa 

temellenen bir yaklaşım sergilerler. Bu tespitten hareketle, Yalın Mimarlık’ın söz konusu söylem ve 

pratiğini şekillendiren fiziksel ve kültürel parametrelerin neler olduğu, söylem üretiminin biçim diline 

nasıl yansıdığı, bu dilin birikmesiyle oluşan imge repertuvarının, aidiyet fikrini nasıl bir düşünce dizgesi 

ile inşa ettiği, mimarlıkta madde ve duyu etkileşimi üzerine kurulu maddesellik ve metafizik kavramla-

rının “yer söylemi”ni nasıl şekillendirdiği sorularına cevap aranmaktadır. Burada Yalın Mimarlık’ın ye-

rin fiziksel parametrelerine tutunduğu, coğrafya ve onun varolan verisi ile ilişkilenen, malzeme ve to-

poğrafyayı sıkı sıkıya işleyen, neredeyse doğa ile yapı arasında bir arabuluculuk hali üzerine geliştirdiği 

bir aidiyet anlayışı olduğu savlanmaktadır. Belirtilen kapsam ve çerçevede, anlam ve kavram üretimini 

belli bir eleştirel mesafe ile görüntülemek ve değerlendirmek üzere yakın okuma yöntemiyle gerçekleş-

tirilecek olan yapı çözümlemesi ve söylem analizinin kuramsal güzergahını Antoine Picon’un “mimar-

lığın maddiliği” ve Juhani Pallasmaa’nın “duyular mimarlığı” kavramları oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Mimarlıkta Maddesellik ve Metafizik, Yer Söylemi, Troya Müzesi, Kapadokya 

Bölge Müzesi, Zonguldak Mağaraları Ziyaretçi Merkezi 
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ETKİLEŞİMLİ YAPI ARAYÜZÜNÜN KENTSEL KAMUSAL ALAN KULLANIMINA 

ETKİLERİ 

Merve Özlem SAYGILI, Melike ORHAN 

Türkiye 

Öz: Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, tasarımla bütünleşerek her alanda olduğu 

gibi çevre ile olan ilişkimizi de etkilemekte, değiştirmektedir. Bu değişim kendini en çok mimari ve 

kentsel tasarım alanında göstermektedir ve en etkin şekilde kullanıldığı alanlardan biri etkileşimli yapı 

arayüzü tasarımı olmaktadır. Etkileşimli tasarımlar, kullanıcıları tarafından değiştirilebilir, tepki verebi-

lir, sıcaklık, ses gibi çevresel koşullardan etkilenerek değişebilir bir yapıya sahiptir. Kentsel mekanda 

gerçekleşen anlık değişimlere adapte olabilen etkileşimli sistemlerin yapı arayüzlerinde kullanımı ile, 

kent kullanıcısı fiziksel olarak şekillenmiş olan kent mekanını, sanal ortamlar yaratarak ikinci defa şe-

killendirebilmekte, değiştirebilmektedir. Böylelikle, kamusal alanda gerçekleşen etkinlikler çeşitlen-

mekte, yeni kullanımlar, yeni kullanıcılar ve yeni mekansal tanımlamalar oluşmakta, insanlar ve fiziksel 

çevre arasında farklı bir iletişim ve ifade ortamı yaratılmaktadır. Bundan dolayı, etkileşimli tasarımın 

yapı-arayüz-insan ilişkisi içinde irdelenmesi önem kazanmaktadır. Bu çalışmada amaç, etkileşimli yapı 

arayüzlerinin, kamusal alanların biçimlenmesi, kullanımı ve kullanıcıları üzerindeki etkisinin belirlen-

mesi ve bu etkinin etkileşimli tasarımların hangi özelliğine bağlı olarak değiştiğinin ortaya konmasıdır. 

Sonuç olarak bu çalışma kapsamında, karşılaştırmalı analiz yöntemi ile, farklı kamusal alanlarda bulu-

nan ve farklı özelliklerdeki etkileşimli yapı arayüzü tasarımları, kamusal alandaki etkilerine göre ince-

lenecektir. Bu etkileri belirleyen özellikler tespit edilerek, etkileşimli yapı arayüzlerinin kamusal alanda 

sundukları iletişim ve etkileşim olanakları ve kamusal alan kullanımını ne yönde arttırdığı ortaya kon-

maya çalışılacaktır. Buna bağlı olarak, kamusal alanların, kaliteli kullanımının sağlanması, arttırılması 

ve sürdürülmesi için gerekli etkileşimli arayüz tasarım ölçütleri belirlenecektir. Not: Bu çalışma ilk sı-

rada yer alan yazarın yüksek lisans tezinden üretilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Etkileşimli Tasarım, Yapı Arayüzü, Etkileşimli Yapı Arayüz Tasarımı, Kamusal 

Alan, Kamusal Alanda Etkileşimli Tasarım 
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KONTROL ODALARININ HACİM AKUSTİĞİ TASARIMINDA SİMÜLASYON, 

HESAPLAMA CETVELİ VE SAHA ÖLÇÜMLERİNİN KULLANILMASI 

Murat TIRAŞ, Neşe YÜĞRÜK AKDAĞ 

Türkiye 

Öz: Bu çalışmada ses kayıt stüdyolarında bulunan kontrol odalarının hacim akustiği tasarımı yapılırken 

kullanılan farklı veri kaynaklarının sonuçları değerlendirilerek analizi yapılmıştır. Kontrol odası olarak 

kullanılacak 42 m³ hacme sahip bir odanın düzenleme öncesi yansışım süresi (T30) ve erken düşme 

süresi (EDT) verileri değerlendirilmiş, hacim akustiği tasarımı yapılıp uygulanmıştır. Düzenleme son-

rasında T30 ve EDT verileri tekrar değerlendirilerek kontrol odaları için belirlenen uluslararası standart-

lardan ITU standardına göre hedef yansışım süresi değerlerine ulaşılıp ulaşılmadığı belirlenmiştir. Bu 

çalışmanın amacı kontrol odası hacim akustiği tasarımı belirlenirken yararlanılacak saha ölçümü, he-

saplama cetveli veya simülasyon programlarının kullanılması yöntemlerinin birbirinden ne kadar farklı 

sonuçlar verebileceğini analiz etmektir. Çalışmada kullanılan akustik gereçler delikli helmholtz rezona-

tör paneller, ses dağıtıcı QRD ve skyliner difüzörler ve kumaş kaplı ses yutucu panellerdir. Ses dağıtıcı 

ve saçıcı difüzörlerin yansışım süresinin düzenlenmesine katkısının belirlenmesi kullanılan veri elde 

etme yöntemlerine göre değişiklik göstermiştir. Hesaplama yönteminde difüzörlerin yutuculuk katsayı-

larının kullanılmasına rağmen sesin dağıtılması sonucu yüzeylere daha fazla temas eden ses dalgaları 

beklenenden daha fazla yutulmuştur. Düzenleme öncesi elde edilen yansışım süresi verileri, hesaplama 

veya simülasyon yöntemi kullanılarak hedef yansışım süresi değerlerinin elde edilmesi için kullanılmış-

tır. Bu yöntemlerin hangisinin kullanılmasının daha iyi sonuçlar vereceğini gözlemlemek için saha öl-

çüm sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Bu çalışma ses kayıt ve dinleme ortamlarının gerçek saha koşulla-

rında düzenlenmesi ve raporlanması açısından özgündür. Araştırma içerisindeki bilgilerin, stüdyo kuru-

lumu yapacak kişilere ve araştırmacılara bir veri kaynağı olması hedeflenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Difüzyon, Oda Akustiği, Kontrol Odası, Akustik Simülasyon, Yansışım Süresi 
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İSTANBUL’DA TOPLU ULAŞIM’IN ENTEGRASYONUNUN TASARIMI 

Mustafa ÇİZMECİOĞLU 

Türkiye 

Öz: Şehirleşme birlikte yaşamanın sağlanmasıdır ki toplu ulaşım bunun en tipik örneklerinden biridir. 

Toplu ulaşım, mobilite ve hareketliliğinin sağlandığı, damarlar da akan kan gibi afet durumunda da bir 

çıkış konumundadır. Şehir ve bölgeler tasarlanırken insanımızı önceleyen ve o bölgelerin ruhuna uygun 

ulaşım sistemlerinin tam entegrasyonu ve yeniden tasarlanması gereklidir. Tarihi ve kültürel zenginlik-

leri ile 15 milyondan fazla insanın yaşadığı, ‘Dünya’nın İncisi ve Türkiye’nin Kalbi’ olan, Asya ile 

Avrupa Kıtası arasında köprü konumundaki İstanbul’un bir numaralı sorunu hala ulaşımdır. İstanbul’da 

karayolu ağı ile toplu taşıma sistemlerinin yaygınlığı günümüzde tercih edilen olsa da, yakın gelecekte 

raylı sistem ana omurgası çerçevesinde toplu ulaşımın yeniden planlaması ve tüm modların bu omurgaya 

zaman, sefer, hat, güzergah ve ücret(bilet) entegrasyonu ile bağlanması sağlanacaktır. Ancak yapılan 

gelişmelere karşın entegrasyon çalışmalarına ilişkin ihtiyacın yeterince karşılanamamasından dolayı şi-

kayetler olabildiğince gelmekte ve yaşanan sorunlar birbiri ardına dizilmektedir. İstanbul halkının toplu 

taşımaya ilişkin şikayetlerini esas alarak ele aldığım Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün çalışma 

alanı içeresindeki ticari araçlara (ticari taksi, minibüs, dolmuş, servis) yönelik denetim çalışmalarından 

edinilen bilgiler ve vatandaşlarımızın yolculuk deneyimlerinin detaylandırılarak İstanbul’da vatandaş-

larımızın evinden iş yerine güvenlik, konfor, en az iş gücü kaybı ve zamanla gidebilmesi için entegras-

yon çalışmalarına yönelik bir tasarım modelinin yapılması öngörülmektedir. Planlanan bu tasarım mo-

delinde İstanbul genelinde özellikle Anadolu yakasında vatandaştan gelen ticari toplu taşıma araçlarıyla 

ilgili ticari araçlar(ticari taksi, minibüs, dolmuş, servis) yönelik denetim çalışmalarındaki olumsuzluk-

ların ve şikayetlerin en aza indirilmesi, çözümün hızlandırılması, eğitim ve uygulamaların yaygınlaştı-

rılması hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Toplu Taşıma, Entegrasyon, Tasarım 
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AKILLI KENTLERDE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİNALAR: KONYA ÖRNEĞİ 

Nazmiye Nur ŞENYIL, Süheyla BÜYÜKŞAHİN 

Türkiye 

Öz: Dünya nüfusunun artışı ve kentlerin modern gelişim göstermesi kırsal kesimlerde yaşayan insanla-

rın kentlere göç etmesine neden olmuş ve kent nüfusları hızla artış göstermiştir. Bu bağlamda kentlere 

yerleşerek nüfus artışına neden olan insanlar, kent yaşamında kısa vadede kendilerine bireysel fayda 

sağlasa da, artan kalabalığa bağlı olarak kaynak ihtiyacının çoğalması ile ısınma, su, elektrik vb. yeni-

lenemez kaynakların kullanımının artmasına ve güvenlik, sağlık, eğitim, kaliteli yaşam gibi hizmetlerin 

aksamasına neden olmaktadır. Özellikle 1950’li yıllarda başlayarak günümüze kadar katlanarak devam 

eden kentlere göç etme sonucu kaynak kullanım miktarının artması dünya genelinde fark edilmeye baş-

lanmış böylelikle sürdürülebilirlik kavramı ortaya çıkan kaynak problemlerine çözüm getirmesi ama-

cıyla çalışılmaya başlanmıştır. Var olanı daha etkili kullanmak ya da negatif etkiyi pozitife çevirmek 

için kullanılan “sürdürülebilirlik” kavramı temelde var olan bir şeyin kuşaklar arası iletilerek yeni gele-

cek nesillere aktarılmasını ifade etmektedir. Geleceği güvence altına almak için kullanılan bu kavram 

20.yy’ın sonlarından bu yana teknoloji ile sürdürülebilir mekânsal alanları korumayı ve genişletmeyi 

amaçlayarak kentleşme olgusunu etkilemiş ve akıllı kent gelişimine neden olmuştur. Kentlerin yapısal 

dokusunu oluşturan binaların da akıllı kent olma sürecinde sürdürülebilirlik anlayışı ile tasarlanmaları 

günümüzde bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde sürdürülebilir bina tasarımları ve 

uygulamaları yaygın hale getirilmeye çalışılmaktadır. Bu çalışmanın amacı akıllı kent olma sürecinde 

önemli adımlar atan ve gelişimini sürdüren Konya kentindeki sürdürülebilir binaların değerlendirilme-

siyle bu sürece katkı sağlayacak öneriler geliştirilmesidir. 

Anahtar Kelimeler: Akıllı Kent, Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Bina, Konya 
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KLASİK MİMARİ ANLAYIŞIMIZA BİR BAKİŞ 

Necip DİNÇ 

Türkiye 

Öz: Mimarlık, güzel sanatların plastik bölümüne dahildir. Plastik sanatları vücuda getiren ögeler form, 

ışık, gölge ve renktir. Güzel sanat eserleri muhataplarının ruhlarında bediî heyecanlar uyandırdıkları gibi 

aynı zamanda onlara beyanda bulunurlar, dinî, tarihî kültürel mesajlar verirler. Bir milletin diğer sanat-

ları gibi mimarlık sanatı da onun seciyelerinden, manevî ve ruhî yapısından örülmekte, o milletin men-

sup olduğu medeniyet ve kültür zenginliklerinden gelen unsurları barındırmaktadır. Mimarlık sanatı, 

bizim kültür birikimimizin temel esaslarından örülerek tecessüm etmiştir. Dolaysıyla bizim mimari sa-

natımıza da inanç esaslarımız, diğer sistemimiz ve zihniyetimiz hayat vermektedir. Aynı zamanda dünya 

görüşümüz, günlük yaşayışımız, çevre anlayışımız, alışkanlıklarımız, örflerimiz, âdetlerimiz hatta kom-

şuluk münasebetlerimiz de mimarlık sanatımızın esasını teşkil eden mühim unsurlardandır. Mesele, 

özellikle İslam mimarisinin kemalini bulduğu Osmanlılarda mabetlerin inşasında tevhit inancı hâkımdır. 

Camilerimizde zeminden kubbeye doğru kademe kademe yükselişte, âdeta kesretten vahdete ulaşılmaya 

çalışılmıştır. Terkibi meydana getiren bütün elemanlarla kubbeye ulaşırken, insicamın, ahengin, tenasü-

bün ve dayanışmanın en güzel örnekleri verilmiş, mekân ve kitle anlayışından bütünlük temin edilmiştir. 

Mabetlerin şehirlerdeki konumlandırılışı da önemlidir. Müslüman toplumların genelinde olduğu gibi 

Osmanlılarda da şehirler cami merkezlidir. Genellikle camilerin inşasında ve yerleşiminde Mescid-i Ne-

bevî’nin plan tarzı esas alınmıştır. Osmanlılar şehirlerini kurarlarken öncelikle şehrin topoğrafik yapısı 

üzerine ciddi bir çalışma yapmışlardır. Şehrin en yüksek tepelerine, silüeti tamamlayacak şekilde Al-

lah’ın olan mabetleri yerleştirmişlerdir. Onların etrafında, ana merkezlerde medreselerini, mekteplerini, 

hastanelerini, imaretlerini, tabhanelerini (misafirhane), hamamlarını, çarşılarını ve diğer ünitelerini, ta-

rihi merkezlerde de ihtiyaca göre söz konusu ünitelerinin bir kısmini inşa etmişlerdir. Meskenlerini de 

bu müesseselerin etrafında uygun bir düzenle yerleştirerek mahalleler oluşturup, ara ve ana yolları ile 

birlikte, o günün ihtiyacına göre yerleşim alanlarını kurmuşlardır. Fetih yoluyla elde ettikleri şehirlerde 

mevcut tarihî eserleri de muhafıza etmişler, gerekli bakım ve onarımları yaparak eski ile yeniyi uyum 

içinde kaynaştırmaya çalışmışlardır, İstanbul bahsi geçen anlayış ve uygulamaların en güzel örneğidir. 

Dinî ve kültürel arka plan diğer sosyal müesseslerin kuruluşu ve gelişiminde de büyük ölçüde müessir-

dir. ‘Komşusu aç iken, kendisi tok olarak sabahlayan bizden değildir’ hadis-i şerifi mimarlık sanatımıza 

imaretler, aşevleri, kervansaraylar, tabhaneler (misafirhaneler) olarak tezahür etmiştir. İslamiyet’te te-

mizliğe verilen fevkâlade ehemmiyetin göstergesi ise hamamlardır. Ticarete verilen önem, bu konuda 

gösterilen titizlik, arastalarımızın, çarşılarımızın düzenlemesinde ana fikri oluşturmuştur. Mimarimize 

ruh veren bu unsurlar anlaşıldığı ölçüde sanatımız ve sanat eserlerimiz hakkındaki değerlendirmeler 

derinlik kazanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Mimarisi, Klasik Mimari, Camiler 
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KENTİ ANLAMAK: DENEYİMİN MEKÂNSAL İZDÜŞÜMLERİNİ EDEBÎ METİNLER 

ÜZERİNDEN OKUMAK 

Neslihan DEVRAN, Zeynep ULUDAĞ 

Türkiye 

Öz: Mekân, en saf haliyle insanın dünyadaki varoluş halini temsil eder. Bu temsil, mekânı disiplinler 

ötesi bir kavram yaparken; mekân üretimiyle sorumlu mimarlık alanında, mekânın anlaşılması için diğer 

disiplinlere başvurmak ayrıca önemlidir. Mekân, mimarlığın hem nesnesi hem de öznesi olması bakı-

mından, sahip olduğu fiziksel özelliklerin yanı sıra yüklendiği anlamlarla birlikte tanımlanır. Bu bağ-

lamda çalışma, mekânın anlamını okumak için deneyim kavramına başvurur. Çalışma deneyim yaklaşı-

mını, Walter Benjamin’in söylemleri üzerinden belirler. Benjamin, deneyimi mekân aracılığıyla, mekânı 

da deneyim aracılığıyla anlatır. Burada söz konusu olan mekân ve deneyimin iki ayrı kavram olarak 

ilişkisi değil, bu ayrılığı öteleyen birliktelikleridir. Öte yandan Benjamin’in, deneyim söz konusu oldu-

ğunda hiçbir şeyin yazıdan daha kalıcı olamayacağı öğretisi, çalışmanın yönünü edebiyata doğru çevirir. 

Bu kapsamda çalışma, deneyim içeren edebî metinlerdeki mekânsal izleri ortaya çıkararak, mekânın 

anlamlandırılmasında deneyimin ve edebî eserlerin sunduğu olanakları değerlendirmeyi amaçlar. Emile 

Zola, Charles Dickens, Fyodor Dostoyevski, Paul Auster, Orhan Pamuk, Yaşar Kemal, Murathan Mun-

gan gibi yazarların eserleri, çalışma kapsamına ele alınabilecek potansiyel kaynaklardır; bu eserlerde 

mekân, zaman ve aktörleriyle birlikte konu alınan dönemin atmosferinde kurucu olan deneyimlerin bir 

parçası olarak aktarılır. Bu noktada mekân, aynı zamanda içinde geleceğin köklerini barındıran tarihsel 

bir nesne olarak anlaşılırken, tarihsel bilgi enformasyonundan farklı olarak deneyim ve mekân aracılı-

ğıyla edinilir. Bu bağlamda çalışma, kent tarihi ve kent kültürü çalışmalarına da ayrıca katkıda bulun-

mayı hedefler. 

Anahtar Kelimeler: Kent, Mekân, Deneyim, Bellek, Anlatı, Kültür, Edebiyat 
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KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNDE MONTE CARLO SİMÜLASYONU İLE SÜRE 

PLANLAMASI 

Oktay TEKİN, Serhat BAŞDOĞAN 

Türkiye 

Öz: Doğal afet, savaş, yangın, göç ve plansız bir şekilde sanayileşme gibi olaylar yaşadığımız kentleri 

zaman içerisinde çeşitli şekillerde tahrip etmektedir. Bunun sonucunda da kentlerin; sosyal, ekonomik 

ve fiziksel dokuları birtakım zararlar görmektedir. Bu kentler için çözüm önerileri olarak kentsel dönü-

şüm projeleri karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde özellikle, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların 

Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un 2012 yılında yürürlüğe girmesi ile yaygınlaşan kentsel dönüşüm 

projeleri; çok boyutlu, çok aktörlü, uzun ve karmaşık süreçlerden oluşan bir yapıya sahiptir. Bu projeler 

yapısı gereği, projenin hedeflenen tamamlanma süresini etkileyen birçok risk ve belirsizlik durumu ile 

karakterize edilirler. Risk ve belirsizlik durumları hesaba katılmayan projelerde süre aşımı problemleri 

meydana gelmektedir. Hedeflenen sürelerin aşılması ise; planlanan maliyetinin üstüne çıkılması, proje 

paydaşları arasında anlaşmazlıkların meydana gelmesi, yüklenici ve/veya yerel halkın mağdur olması 

gibi birçok yeni problemle sebep olmaktadır. Bu yüzden kentsel dönüşüm projelerinde risk ve belirsiz-

likleri hesaba katan gerçekçi bir süre planlaması çalışmalarının yapılmasına ihtiyaç vardır. Risk ve be-

lirsizlikleri istatiksel yapısı sayesinde hesaba katan ve proje yöneticilerine birçok yararlı çıktı sağlayan 

olasılıksal bir süre planlaması yöntemi olan Monte Carlo Simülasyonu, bu ihtiyacın karşılanmasında 

önemli rol oynamaktadır. Bu çalışma kapsamında, kentsel dönüşüm projeleri, süre planlaması ve Monte 

Carlo Simülasyonu konuları hakkında literatür araştırmaları yapılmıştır. Yapılan bu araştırmalardan yola 

çıkarak elde edinilen bilgiler, kentsel dönüşüm projelerindeki süre aşımı problemine çözüm olmak ve 

hem akademide hem de sektörde yer alan ilgili kişileri bu konuda bilgilendirmek amacıyla çeşitli baş-

lıklar altında açıklanmıştır. Daha sonra, toparlayıcı nitelikte bir sonuç yazılarak çalışma sonlandırılmış-

tır. Not: Bu çalışma ilk sırada yer alan yazarın yüksek lisans tezinden üretilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kentsel Dönüşüm Projeleri, Süre Planlaması, Monte Carlo Simülasyonu 
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ATIL BİNALARIN YENIDEN İŞLEVLENDIRILMESININ SÜRDÜRÜLEBILIRLIK 

AÇISINDAN İNCELENMESI, AVCILAR ENGELLI EĞITIM MERKEZI ÖRNEĞI 

Rufat AZİMOV 

Türkiye 

Öz: İnsanlar tarafından atıllı ve kullanılamayan bir yapı, var oluş anlamını yitirmiş demektir. Bu nedenle 

terk edilmiş, kullanımını kaybetmiş ve kendi haline bırakılan yapı zaman geçdikce harabeye dönüşür. 

Yapıldıkları dönemde mevcut ihtiyaçları işlevsel olarak karşılamak için oluşturulan mekan ve yapı, za-

man içinde değişen kültürel ve sosyo-ekonomik koşulların neden olduğu sosyal yaşam ve ihtiyaçların 

farklılaşması sonucunda işlevsel olarak eskilmiş hale gelebilir. Bu anlamda işlevsel olarak eski olan 

ancak fiziksel olarak var olmaya devam eden yapıların, yok olmaya mahkum edilmeden manevi değer-

lerini gelecek kuşaklara aktarabilmek için yeniden işlevlendirilmesi gerekmektedir. Yeniden işlevlen-

dirme, yapıların işlevlerini sürdürülebilir etmesi ve korunması için en uygun bir yöntem olarak kabul 

edilmektedir. Kütlesel olarak var olan ve elle tutulur öğe olan mekanların, değişken bir özellik taşıyan 

toplumsal yapıyla etkileşimleri, yapı öğelerinin çağa ayak uyma zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır. 

Bu durum yapıların işlevlerini devam ettirdikleri sürece yaşayabilmesini sağlamaktadır. Aksi halde ya-

pılar kendi haline bırakılarak kullanılamaz hale gelip atıl bir şekilde çürümeye terk edilmektedir. Bu 

bağlamda ele alınan atıl durumdaki Avcılar Engelli Eğitim Merkezi yapısının mevcut mimari özellikleri 

incelenmiş ve yapıya birçok farklı yeni işlev projesi önerilmiştir. Bu önerilerden mevcut yapının mima-

risine uygun olduğu düşünülen birçok farklı proje işlevi seçilmiş ve sürdürülebilirlik açısından yapının 

yıkılması veya onarım görmesi metodları çevresel, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yeniden İşlevlendirme, Sürdürülebilirlik, Engelli Eğitim Merkezi 
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PARAMETRIC DESIGN AS A DAYLIGHTING CREATION TOOL 

Rıza Fatih MENDİLCOĞLU 

Turkey 

Abstract: Efficient and effective use of daylight is one of the most significant criteria of the architecture. 

In architecture, the use and control of daylight, which has a critical role due to physiological, psycholo-

gical, economic and functional reasons, is provided not only through openings but also through additi-

onal mechanical equipments. However, the disadvantages of these systems may limit the adequate and 

effective use of daylight, which leads designers to seek new design methods. Parametric design method, 

which has been widely used in contemporary architecture, provides opportunities such as the use of 

natural light without any additional system, as well as the combination of form and function, enhanced 

sustainable design understanding and environmental compatibility. In this study, the relationship 

between parametric design and daylight use within the framework of sustainable architecture understan-

ding will be studied with a current example from the world and the contribution of parametric design to 

sustainable architecture will be analyzed. With in this context, Abu Dhabi Louvre Museum, which is 

one of the important buildings designed with the parametric design method, will be considered as an 

example, and the contributions of parametric design to the light-based design approach of the said buil-

ding will be examined. Unlike the conventional architectural design approach, it will be discussed that 

the parametric design method takes environmental vectors, especially daylight, as parameters and uses 

them as a source of form, and the results of this association will be further studied. 

Keywords: Parametric Design, Daylighting, Sustainable Design, Contemporary Architecture 
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GELENEKSEL MİMARLIĞIN SÜRDÜRÜLEBİLİR İKLİMSEL TASARIMI ÜZERİNE BİR 

ÇALIŞMA: İRAN’IN SOĞUK İKLİM BÖLGESİ YAPILARI 

Saide Selin ERAY 

Türkiye 

Öz: Günümüzde enerji krizi dünyanın en büyük sorunlarından biri haline gelmiştir. Bu nedenle, başka 

bilim dallarında olduğu gibi, mimarlık bilim dalı ’da enerji bakımından daha etkin yapılar tasarlamak 

üzerine çalışmalar yaparak bu sorunun azaltılmasına katkıda bulunmaktadır. İklimsel mimari, yerel ik-

lim ve coğrafya özelliklere uyumlu olarak tasarlanan yapıların enerji bakımından daha etkin olmaları 

nedeniyle kritik bir öneme sahiptir. Bu kavram kent ölçeğinde kentin topografya biçimine uyumu ve yer 

seçimi, bina aralıkları, yönlendirme, kütlelerin organizasyonu gibi konuları kapsar iken yapı bazında, 

bir binanın doğal ısınması ve havalanmasını destekleyen tasarımlar, binanın formu, binanın iç mekân 

organizasyonu ve elemanları, binanın plan biçimi ve yönü, kapı ve pencere gibi cephe boşlukları, bina-

nın duvarları, çatısı ve yapı malzemeleri gibi konuları kapsamaktadır. Tüm bu kriterler göz önünde bu-

lundurulduğunda iklimsel mimari stratejilerinin İran’ın geleneksel yapılarında uygulanmış olduğu gö-

rünmektedir. Iran bulunduğu coğrafya konumu nedeniyle farklı iklimlere sahip olan bir ülkedir. Her 

bölgenin yerel iklimsel özelliklerine uygun geleneksel mimari geliştirilmiştir. Bu çalışmada, İran’ın so-

ğuk iklime sahip olan bölgelerindeki geleneksel mimari özelliklerinin incelenmesi hedeflenmektedir. 

Bu doğrultuda, soğuk iklim ile ilgili olan mimari çözümler ve iklimsel şartların yarattığı sorunları çöz-

mek için kullanılan yöntemler çeşitli önemli tarihi yapı örnekleri üzerinden analiz edilmiştir. Araştırma-

nın sonucu ortaya çıkarılan geleneksel mimari yöntemleri ve kullanılmış olan mimari ögelerinden çıka-

rılan tasarım çıktıları günümüz soğuk iklimli kentlerdeki mimarlığa katkı sağlayabilecek niteliktedir. 

Anahtar Kelimeler: Geleneksel Mimari, İklimsel, Soğuk İklim, Sürdürebilir Mimarlık 
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COMPACT CITY AS A SUSTAINABLE URBAN FORM CASE OF YAZD CITY IRAN 

Saide Selin ERAY, İzzettin KUTLU 

Turkey 

Abstract: Urban sprawl has become a noteworthy characteristic of urban development worldwide in 

the last decades. Recently the "compact city" model has come to agenda as an antithesis for urban sprawl 

in order to reduce the economic, environmental and social disadvantages of urban sprawl. Although the 

concept of compact city seems as a new issue in field of city planning, scrutinizing historical fabric of 

some cities reveals critical clues about the roots of this concept. Yazd city located in central part of Iran 

with a rich historical and cultural background and an idiosyncratic architecture and city fabric is a sig-

nificant example of compact city. The city has always been known for its unique compact urban fabric 

and adaptability of its architecture and city planning to the regions hot and arid climate. The city, 

however, has gradually misplaced its consistency in its physical and social context because of the rapid 

population growth and uncontrolled urbanization which has led to urban sprawl and loss of compact 

urban form within several decades. The resulting urban sprawl has caused various problems that are still 

unsolved. This study aims to analyses the characteristic of the city`s historical fabric to extract successful 

urban design principles adopted based on deep knowledge about the climatic and natural features of the 

region. The findings of this research reveal how traditional urban patterns can inspire planners to make 

cities more sustainable. 

Keywords: Compact City, Urban Sprawl, Yazd, Historical Urban Fabric 
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ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ’NİN ÜÇ KENARLI TONOZLARI BİR DİVRİĞİ ULU 

CAMİ ÖRNEĞİ 

Sevda ATAK 

Türkiye 

Öz: Selçuklularla beraber Anadolu topraklarında gün ışığına çıkmaya başlayan ‘kenar tonozların’ ilk 

örneği XIII. yüzyılın ilk çeyreğinde inşa edilen Divriği Kompleksi ile karşımıza çıkmaktadır. Özellikle 

İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesi'nde yaygınlık gösteren kenar tonozlardan, 

Ege bölgesine ait bilinen iki örnekten biri; Selçuk İsa Bey Camisi’nin giriş eyvanını örterken, bir diğeri 

ise Milas Ahmed Gazi Camisi’nde yer almaktadır. Her ikisi de hem beylikler dönemi eserleri hem de üç 

kenarlı tonozlardır. Anadolu Selçuklu mimarisinde yer alan taş kenar tonozların köşegenlerinin yüzeyde 

oluşturduğu girintili ve çıkıntılı şekilleri incelenerek, bu üst örtü türü için planda uygulanan tonoz türü 

(haç tonoz ya da çapraz tonoz) tespit edilebilir. Dahası bu formların içe ve dışa doğru oluşturdukları 

açılı kenarlarının sayısının artmasına bağlı olarak kategorize edebilecek kadar sayıda ‘kenar tonoz’ ör-

nekleri sunmaktadır. Bunlar genel olarak tek sayı ve katları şeklinde ilerlerken (üç kenarlı, beş kenarlı, 

yedi kenarlı ve dokuz kenarlı) bilinen altı kenarlı tek tonoz örneği yine ilk ‘kenar tonoz’ türünün karşı-

mıza çıktığı Divriği Kompleksi’dir. Sonuç olarak, bu çok sayılı kenar tonozların Anadolu Selçuklu mi-

marisinde, en yaygın olarak kullanılan örneği üç kenarlı olan tonozlardır. Bu çalışmanın amacı Anadolu 

topraklarında homojen olmayarak bir dağılım gösteren bu üç kenarlı tonozları, bir dizi şeklinde sunmak-

tır. Ayrıca bunlardan ilk vaka olan Divriği Ulu Camisi üç kenarlı tonozu için uygulanan geometrik yön-

temlerin analizi incelenerek, olası bir uygulamanın Anadolu Selçuklu mimarisi üç kenarlı tonozlarına 

etkisi tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Divriği Kompleksi, Üç Kenarlı Tonozlar, Anadolu Selçuklu Mimarisi 
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URBAN TRANSFORMATION IN HISTORICAL TRADITIONAL URBAN FABRIC: CASE 

OF ŞÜKRAN DISTRICT, KONYA 

Süheyla BÜYÜKŞAHİN 

Turkey 

Abstract: The urban transformation projects planned in historical urban areas predicting radical changes 

on traditional fabric directly affect the city identity. The relationship between space and identity is a 

complex and continuous process that feeds each other and renews itself. Every change or transformation 

regarding the space causes the identity of space to be re-formed in memory, thus the relationship between 

space and identity is stratified. Although the multi-layered nature of the cities, which are affected by 

these changes and transformations on a large scale, is one of the indicators of their cultural wealth, the 

inability of the layers that make up the city to preserve their own traces and the occasional necessary 

reconstruction result in the change of urban identity. Today the urban transformation projects, which 

have been planned in many cities of our country recently and foresaw the radical change / transformation 

of the urban space, are practices that also destroy the architectural identity of that city. However, the 

areas that are in the neighborhood of the historical city center and which are valuable for a period are 

exposed to negative social and physical changes over time, especially due to user change, and it may be 

necessary to disappear. In the study, Şükran district, which is located in the neighborhood of the histo-

rical city center, which is connected to Konya Meram county, has been discussed. Demolitions and 

constructions started within the scope of the "Meram Transformation" project within the boundaries of 

Şükran District which spreads over a wide area. As a result it can be said that; having a holistic approach 

in urban transformation projects to be implemented in historical traditional urban areas, making appli-

cations that emphasize historical values, making the right decisions in order to achieve identity integrity 

in urban morphology will constitute an important part of the identity. 

Keywords: Urban Transformation, Identity, Historical Traditional Fabric, Şükran District, Konya 
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KENT MOBİLYASI TASARIMLARININ ADANA ATATÜRK PARKI ÖZELİNDE 

İNCELENMESİ 

Tülay CANBOLAT, Halil Yasin DİLEK 

Türkiye 

Öz: Kent mobilyaları, kentlerin daha işlevsel ve estetik planlanmasını sağlayarak insanın çevresi ile 

daha sağlıklı bir ilişki kurmasına katkı sağlamaktadır. Adana'nın en eski ve büyük parklarından biri olan 

Atatürk Parkı konumu ve yeşil alan varlığı açısından kent/kentli için önem taşımaktadır. Bireylerin parkı 

kullanım yoğunluğu ve kullanıcıların değişen gereksinimleri, mevcut kent mobilya tasarımlarının yeni-

den ele alınmasını gerektirmektedir. Bildiride, kent mobilyalarının tasarımı Adana Atatürk Parkı öze-

linde incelenmektedir. Adana Atatürk Parkı ile sınırlandırılan çalışmada Adana ilinin tarihi, coğrafi ve 

iklimsel özellikleri ile Atatürk Parkı’nın kent içerisindeki konumu ve önemi veri toplama yöntemi ile 

araştırılmıştır. Kent mobilyaları ile ilgili literatür taraması yapılmış ve çalışma doğrultusunda işlevsel, 

psikolojik ve teknolojik tasarım faktörleri değerlendirilmiştir. Atatürk Parkında yer alan kent mobilya-

ları yerinde incelenmiş, fotoğraflanmış ve konumları plan üzerinde işaretlenerek tespit edilmiştir. Parkı 

kullanan bireylerin davranışları gözlemlenerek yoğun kullanılan alanlara göre belirlenen üç yaya ak-

sında bulunan kent mobilyalarının tasarımları analiz edilmiştir. Çalışmada elde edilen veriler doğrultu-

sunda; Adana Atatürk Parkı’nda bulunan kent mobilyalarının mevcut durumunu değerlendirmek, kulla-

nıcı davranışlarını incelemek ve kent mobilyası tasarımlarında etken olan önemli tasarım ilkelerini or-

taya koymak amaçlanmıştır. Mevcut tasarımlar, işlevsellik, biçim, estetik, malzeme, renk ve doku kul-

lanım özellikleri bağlamında incelenerek, kent mobilyası tasarımlarına ve Adana Atatürk Parkı özelinde 

yapılacak tasarımlara ve yeni çalışmalara kaynak oluşturması hedeflenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kent Mobilyası, Mobilya Tasarımı, Adana, Atatürk Parkı 
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RENK-MEKÂN İLİŞKİSİNİN YAŞLANMA SÜRECİNE BAĞLI OLARAK DEĞİŞEN ALGI 

BAĞLAMINDA İNCELENMESİ 

Tülay CANBOLAT, Halil Yasin DİLEK, Melis KESKİN 

Türkiye 

Öz: İç mekân tasarımının önemli öğelerinden biri olan renk, kullanıcılar üzerinde fiziksel ve psikolojik 

etkilere sahiptir. Renkler, iç mekânda yer alan nesnelerin ve yüzeylerin daha iyi algılanmasını sağlayan 

güçlü bir role sahiptir. Ancak yaşlanma süreci ve görme problemleriyle birlikte renk algısında değişim-

ler görülmektedir. Yaşlılık sürecinde duyularda oluşan değişimler beraberinde mekânsal algı sorunlarını 

da yaşatmaktadır. Araştırma kapsamında yaşlanma süreciyle birlikte, bireylerde farklı hızda ve düzeyde 

seyreden rahatsızlıkların görme ve algılama üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bireyin değişen çevre ve-

rilerine uyum sağlama gücünü kaybetmesi olarak ifade edilen yaşlanma süreciyle birlikte görülen algısal 

değişimler, mekânsal algıyı da etkileyerek, kullanıcının konforunu etkilemektedir. Yaşlanma sürecin-

deki bireyin mekansal algısını desteklemede renklerin niteliksel özellikleri ve nicelik olarak kullanım 

yöntemleri tasarım verileri arasında yer alır. Tasarımda renk kullanımına odaklanmak, bireyin mekan-

daki konumunu çözümlemesinde ve mekanlar arasındaki kurguyu algılamasında önemli verilerden biri-

dir. Mekan boyutlarının doğru algılanmasını sağlamada, mekanlar arasındaki işlev farklılıklarını tanım-

lamada, mekan sınırlarının vurgulanmasında renk kararlarının dikkate alınması, yaşlanma sürecindeki 

bireylere fizyolojik ve psikolojik olarak konfor sağlamaktadır. Yaşlanma sürecindeki bireylerin yaşam 

alanlarının önemli yapılarından olan bakım evlerinin özellikle bu amaçla tasarlanmış olan örnekleri ça-

lışma kapsamına alınmıştır. Çalışmada amaçlanan, yaşlanma sürecindeki bireylerin mekân algısını art-

tırıcı yönde alınan renk kararlarını, yaşam alanlarından biri olan bakımevleri özelinde seçilen nitelikli 

uygulamaların analiz edilmesiyle ortaya koymaktır. 

Anahtar Kelimeler: Renk, Mekan, Mekan Algısı, Yaşlanma Süreci, Bakımevi 
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BİYOPLASTİKLERİN MİMARLIK VE TASARIM ALANINDA KULLANIMLARI 

Ufuk Fatih KÜÇÜKALİ, Özge Zeynep ÖCAL 

Türkiye 

Öz: On dokuzuncu yüzyılın sonlarından özellikle endüstrileşme hareketlerinden itibaren doğal kaynak-

ların sürdürülebilir ve etkin kullanımı konuları dünyada öne çıkmakta ve bu konularda çeşitli disiplinler 

tarafından çok yönlü çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalardan bir tanesi de ilk kez 1987'de Birleş-

miş Milletlerin Brundtland Raporunda ortaya konulan sürdürülebilirlik olgusu çerçevesinde mimari ta-

sarım çalışmalarının ortaya konulabilmesi için fonksiyonel bir malzeme olan biyoplastiklerin uygulama 

alanlarının araştırılmasıdır. Son yüz yıldır özellikle gelişmekte olan ülkeler tarafından üretim süreçle-

rinde yoğun olarak kullanılan plastik malzemeler; çevre kirliliği, ekolojik sorunlar, doğada zararlı madde 

birikimine neden olma gibi dezavantajlarına rağmen, elastikiyet, kolay şekil alma ve ekonomik olarak 

uygunluk gibi nedenlerden dolayı tercih edilmektedir. Ancak plastik malzeme kullanımı ile hızlı kal-

kınma amacıyla ekonomik gelişme sağlarken bu malzemelerin ekolojik olarak ortaya koyduğu olumsuz 

etkiler göz ardı edilmiştir. Bu bakış açısı ve diğer birçok faktöründe eşliğinde yoğun olarak yaşanan 

çevre sorunlarındaki artış sürdürülebilir bir malzeme olan biyoplastiklerin sentetik malzemelere göre 

çevreye çok daha az zarar verdiğini ortaya koymuştur. Bu çalışmada plastik gibi geleneksel sentetik 

malzemeler yerine çevre dostu ve doğada kısa zamanda çözünebilen bitkisel hammaddelerden olan bi-

yoplastiklerin mimari ve tasarım alanında yenilikçi bir malzeme olarak kullanım olanakları araştırılmış-

tır. Bu sayede yenilikçi ve çevre dostu malzemelerin kullanımı ile mimar ve tasarımcılara ekolojik te-

melli sürdürülebilir bir bakış açısı kazandırmak ve farkındalık sağlamak hedeflenmektedir. Not: Bu ça-

lışma İstanbul Aydın Üniversitesi Kapsamında Yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Biyoplastik, Sürdürülebilirlik, Yenilikçi Malzeme 
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SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN BİYOPLASTİKLERİN ÖNEMİ 

Ufuk Fatih KÜÇÜKALİ, Özge Zeynep ÖCAL 

Türkiye 

Öz: Sürdürülebilir kalkınma amacıyla özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin farklı doğal kay-

nak alternatiflerinden yararlanarak sürdürülebilir malzemeleri kullanma çabaları son 50 yıllık süreçte 

artış göstermektedir. Bu malzemelerden olan biyoplastikler, insanlar, bitkiler, hayvanlar için zararlı 

maddelerin üretimini önleyerek, enerji verimliliği yüksek ve doğada biyolojik olarak çözünebilir atık 

oluşturmaktadır. Günümüzde petrol esaslı plastiklere göre % 20-50 daha az fosil yakıt ihtiyacı duyan ve 

petrol esaslı plastiklerden daha iyi performans sunan lif ve ambalaj malzemesi olarak üretilmektedir. 

Bununla birlikte küresel ısınma ve küresel iklim değişiklikleri olgularına neden olan sera gazı emisyon-

ları içinde en büyük paya sahip küresel karbondioksit salınımları ya da küresel karbon emisyonlarının 

sınırlanması, kısıtlanması, azaltılması, depolanması veya yok edilmesine dair çalışmalar tüm dünyada 

yoğun şekilde sürdürülmektedir. Bu çalışmalardan biri olan biyoplastik üretimi geleneksel plastiklerin 

üretimiyle karşılaştırıldığında karbondioksit oranında % 30 - 70 aralığında bir düşüş gözlemlenmektedir. 

Diğer bir yandan, maliyetinin düşürülmesi için biyoçözünür süreçlerde diğer petrol bazlı plastiklerden 

ayrıştırılması ve değerlendirilmesi gibi zorlukları ve biyolojik olarak parçalanabilir olmaları nedeniyle, 

biyoplastiklerin uzun ömürlü ürün tasarımında sorunlara yol açtığı yapılan araştırmalar ile ortaya konul-

muştur. Özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki hızlı kalkınma amaçlı sentetik, yağdan türetilmiş plastik 

ürünleri yapmak için yoğun kullanımları çevre üzerindeki olumsuz etkiler ortaya koymaktadır. Bu kap-

samda sürdürülebilir kalkınma politikalarını desteklemek amacıyla çeşitli uygulamalarda iyi bir alterna-

tif olabilecek bitkisel, hayvansal veya mikrobiyal maddelerden türetilen biyopolimerlerin değerlendiril-

mesi ve uygulama alanlarının araştırılması hedeflenmektedir. Not: Bu Çalışma İstanbul Aydın Üniver-

sitesi Kapsamında Yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Biyoplastik, Biyopolimer, Sürdürülebilir Kalkınma, Yenilikçi Malzeme 
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MALZEMEDE ÇİFTLER MANZUMESİ 

Zeki ÇİZMECİOĞLU 

Türkiye 

Öz: İnsanların davranışları ile ruh dünyaları arasında bir ilişki olduğu gibi malzemelerin özellikleri ile 

içyapıları arasında da bir ilişki vardır. Malzeme Bilimi, malzemelerin içyapı-özellik ilişkilerini araştırır. 

Metalurji ve Malzeme mühendisleri ise doğal hammaddelerden malzeme üretir, malzemelerin içyapısı-

nın değiştirerek, özelliklerini geliştirirler. Metaller, metalik bağa sahiptirler. Metalik bağ, nötr metal 

atomlarının en dış kabuğundaki valans elektronların atomdan ayrılması ile oluşan pozitif iyonlarla ana 

atomdan ayrılan valans elektronlardan oluşan elektron denizi arasında her yönde etki eden fleksible bir 

bağdır. Bu bağın bir sonucu olarak metaller yüksek iletkenlik, elastiklik modülü, mukavemet, tokluk, 

ergime sıcaklığı ve yoğunluk gösterirler. Seramikler, metal ve ametal elementleri arasında bir elektron 

alışverişi ile oluşan pozitif ve negatif iyonların birbirlerini kuvvetli bir çekim kuvveti ile çektiği iyonik 

bağlı malzemelerdir. Seramikler, iyonik bağın bir sonucu olarak süneklikleri ve darbe dayanımları dü-

şük, rijit, sert, gevrek, yüksek sıcaklıklara ve korozyona dayanıklı malzemelerdir. Plastikler, molekül 

içinde karbon atomları arasında bir çift elektron ortaklığına dayalı kuvvetli kovalent bağlı, molekül ku-

tupları arasında zayıf bağlara sahip malzemelerdir. Bu bağların bir sonucu olarak plastik malzemenin 

özellikleri, düşük iletkenlik, düşük mukavemet, yüksek kimyasal dayanıklılık, düşük ergime sıcaklığı 

ve düşük yoğunluktur. Metal, seramik, plastik malzemelerin birden fazlasının bir araya getirilmesi ile 

geliştirilen kompozit malzemenin özellikleri de, matris ve takviye ikili fazların bir sonucu olarak ortaya 

çıkmaktadır. Bu bildiride, metal, seramik, plastik ve kompozit malzemelerin özelliklerinin, atomlar arası 

bağlardaki mevcut çiftler manzumesinin bir sonucu olduğu açıklanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Metalik Bağ, İyonik Bağ, Kovalent Bağ, Metal, Seramik, Plastik, Kompozit 
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TASARIMDA ÇİFTLER DENGESİ 

Zeki ÇİZMECİOĞLU, Senanur KERETLİ 

Türkiye 

Öz: Tasarımda denge, tasarımı oluşturan parçaların tanımlı ve estetik bir biçimde, eşit ağırlıkta yerleş-

tirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Simetrik denge, hayali bir çizgi ya da düzlemle ayrılmış iki yönlü 

biçim benzerliği olarak tanımlanır. Merkezi simetri, karakterce aynı olan unsurların bir merkezden çarkı 

andıran kompozisyonda ve güneş ışınlarına benzer biçimde etrafa dağılarak bir denge sağlanmasıdır. 

1933 yılında İngiliz Fizikçi Paul Dirac, kainatta bütün varlıkların daima zıt olan ikizi ile beraber çift 

olarak yaratıldığını keşfetti, buna «Parite Kuralı» adını verdi ve Nobel Fizik Ödülü'nü aldı. Kur’an-ı 

Kerim’de ‘Arzın bitirdiklerinden, kendi nefislerinden ve daha bilmeyecekleri şeylerden bütün çiftleri 

yaratan Allah çok yücedir.’(Yasin Suresi, 36/36) gibi bir çok ayetlerde her şeyin çift yaratıldığı ifade 

edilmiştir. Burada toprağın çıkardığı, nefislerdeki ve bunların dışındaki nice çiftlerden bahsedilmekte-

dir. Çift, birbirine yakın, birbirine benzer, birbirine zıt, birbirini tamamlayan veya birbiri ile ilgili her 

hangi iki şey demektir. Birbirinin aynısı olan ikiz bir varlık çift olduğu gibi, pozitif-negatif gibi birbirine 

zıt veya kadın-erkek gibi birbirini tamamlayan insanlığın iki cinsi veya birbiri ile ilgili herhangi iki şey 

de çift sayılabilir. Tasarımda simetrik, ikiz veya birbirini tamamlayan çiftlere dayalı denge, birlik, uyum, 

düzen ve huzur sağlar. Denge, dürüstlük, güvenilirlik ve saygınlığın psikololojik simgesidir. Bu bildi-

ride, çiftler manzumesi olan kainattaki doğal örnekler incelenerek, mühendislik ve mimarlık alanlarında 

çiftlere dayalı nasıl mükemmel ve dengeli bir tasarım geliştirilebileceği konusu ele alınmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Tasarımda Denge, Simetrik Denge, Merkezi Simetri, Parite Kuralı, Çiftler Manzu-

mesi 
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MÜŞTERİ DAVRANIŞLARI BAĞLAMINDA SANAL MODA MAĞAZASI DENEYIMI 

Zeynep ALTINOK 

Türkiye 

Öz: Sanal platformlar üzerinden alışveriş, günümüzdeki dijitalleşme ve teknolojinin gelişmesiyle ma-

ğazadaki alışveriş deneyiminin yerini büyük ölçüde almış durumdadır. Bu nedenden dolayı, mağaza 

deneyiminin mekansal ve tasarım yönünden bir çok özelliğini barındıran sanal mağazalar, diğer sanal 

platformlara göre müşteri davranışları üzerinde daha fazla etkili olmakla beraber müşterileri bu sanal 

mağaza ortamına da çekmektedir. Markalar, alışveriş deneyiminin sanal mağaza ortamına doğru çekilen 

değişime ayak uydurmakta ve artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojileri yardımıyla müşterile-

rini sanal mağazaları ile buluşturmaktadır. Sanal mağazalar, markalarının kimlikleri ve imajlarını; temel 

mağaza tasarım prensiplerini baz alarak müşterilerine mağaalarının kapılarını açmaktadır. Bu çalışmada 

moda mağazalarının sanal gerçeklik yoluyla oluşturacakları mağaza iç mekân tasarımlarının müşteri 

davranışları üzerindeki etkisi ele alınacaktır. Araştırmanın amacı, teknolojik gelişmelerin moda mağa-

zacılığı alanında sanal bir deneyim yarattığı günümüzde, mağaza tasarımlarının müşteri davranışları 

bağlamında geliştirilebilecek yönlerini belirtmektir. Sanal mağazacılık deneyimi moda mağazalarının 

müşterileri yönünden incelenerek ele alınacak ve moda mağazalarının mekânsal tasarımlarının müşteri 

davranışları üzerinde nasıl bir etki yarattığı literatür taramaları ile açıklanacaktır. Çalışma kapsamında 

literatür taraması ve örnek analiz yöntemleri kullanılmaktadır. Bu bağlamda Dior Beauty moda mağa-

zasının 2020’de açılmış olan sanal moda mağazasının iç mekân tasarımı, müşteri davranışları açısından 

incelenmektedir. Araştırma sonucunda temel mağaza tasarım prensipleri doğrultusunda tasarlanmış ilgi 

çekici bir sanal moda mağazasının müşteri algısı ve müşteri satın alma kararlarını olumlu etkilediği 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ticari Mekân Tasarımı, Mağaza Tasarımı, Sanal Gerçeklik, Sanal Mağazacılık, 

Artırılmış Gerçeklik, Müşteri Davranışları 
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MEVCUT BİR EĞİTİM YAPISININ ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK 

BİR TASARIM 

Özlem GÜLAÇMAZ, Hüseyin BAŞDEMİR, Erdem GÜLAÇMAZ 

Türkiye 

Öz: Sanayi devrimi ve sonrasında hızla gelişen şehirler, teknolojik gelişmeler fosil kaynak kullanımının 

artmasına neden olmuştur. İnsanların konfor alanlarından ödün vermemesi ve fosil kaynak kullanımının 

bilinçsizce artması çevre sorunlarını da beraberinde getirmiştir. Yapı sektörü, yapım ve kullanım aşa-

maları göz önüne alındığında ülkemizde ve dünyada enerji tüketiminde önemli bir paya sahiptir. Bu 

durum yapıların enerji etkin hale getirilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Mevcut yapıların enerji etkin hale 

dönüştürülmesinde iki yöntem bulunmaktadır. İlk olarak mevcut yapının yıkılıp yeniden yapılması yön-

temi, diğeri ise mevcut yapının enerji etkin tasarım kriterleri doğrultusunda iyileştirilmesidir. Yapının 

tamamen yıkılıp yeniden yapılması, iyileştirme çalışmalarına göre hem daha maliyetli hem de atmosfere 

saldığı CO₂ gazı miktarı fazladır. Yapılan çalışmada mevcut bir yapının YBM (Yapı Bilgi Modelleme) 

ve BEM (Bina Enerji Modelleme) aracılığıyla ısıtma enerjisi analiz edilmiştir. Enerji etkin tasarım bağ-

lamında pasif ve aktif sistemler incelenmiş ve yapılarda uygulanabilirliğine değinilerek yenilenebilir 

enerji kullanımı değerlendirilmiştir. Pasif sistemler olarak yapının; pencerelerinde ve dış duvarlarında 

farklı U değerine sahip alternatiflerin ısıtma enerjisi üzerine etkisi irdelenmiş, yapı bileşenlerine ait U 

değeri düştükçe yapının ısıtma enerjisi kullanımının azaldığı gözlemlenmiştir. Yapının pencere-duvar 

oranlarında değişiklikler yapılarak enerji kullanım değişimi incelenmiş ve pencere yüzey alanı arttıkça 

yapının ihtiyaç duyduğu ısıtma enerjisi de artmıştır. Aktif sistemler olarak yapıya PV paneller eklenmiş, 

HVAC işletim sisteminde yüksek verimli sistemler tercih edilmiş ve simülasyon sonuçları irdelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: BEM, Enerji Etkin Tasarım, YBM 
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UTILIZATION OF A SYSTEM FOR ERGONOMIC CONCLUSION OF OPEN SPACES 

Andreas KLAMMER  

Austria 

Abstract: The paper presents a contextual analysis respected to the investigations of the ergonomics of 

the constructed climate by receiving an approach of intellectual evaluation of open spaces where brings 

out issues of natural brain science that includes the framework man-environment. In the course of this 

approach interviews with participants of the square picked haphazardly and with various ages, looking 

to get a handle on degrees of sympathy and proprietorship with the climate were conveyed out. The 

study plans to contribute in climate conduct contemplates filling in as an assistant model in the conclu-

sion of ecological execution of open spaces. The methodological apparatus called "group of stars of 

qualities" creates graphical models that permit outwardly recognize qualifiers credits in the intellectual 

framework. Induced inquiries regarding the nonexistent climate (emotional) and genuine (objective) 

produce answers that exhibit ascribes of pertinence and the subsequent "mental distance" related with 

the full of feeling usefulness of habitat. The objective is to introduce a strategy helpful to the powerful 

work of engineers and fashioners of the metropolitan climate to permit intends to center the mental 

attention to the client by making an instrument for symptomatic examination of the developed climate.  

Keywords: Assessment Post-Inhabitance, Constructed Climate, Ecological Ergonomics, Natural Brain 

Science 
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REEVALUATION OF ENERGY PRODUCTIVITY IN THOMAS HERZOG'S 

ENGINEERING 

Filip STRAUSS  

Austria 

Abstract: Development of building is energy concentrated cycle which devours energy in each stage 

directly from site freedom up to activity and support for the duration of its life cycle. Spearheading being 

developed of structures adjusted to their place and setting, Thomas Herzog renounces plan of shut fra-

meworks free of their area. Energy emergency can be smothered through his naturally mindful lodging 

plans. The external skins can respond deftly to evolving conditions, and the energy equilibrium can be 

controlled like an open framework as per dissipative climatic constructions. The key component of the 

structure at that point is the envelope which is considered as an energy-trade medium that responds to 

explicit nearby conditions. This inductive evaluation of the connection between the structure and its 

climate is a remarkable accomplishment which wards off the repeatable sorts or solid constructions. 

Ordinarily, Herzog's engineering expects to reach to an independence in environment while the use of 

innovation is his fundamental concern, which is truth be told an illustration of "technicist improvement" 

in the contemporary design. Enveloping two contextual analyses, this examination is pointed toward 

acknowledging how ideas are brought into development by abusing inventive energy effective plan. 

Further, it researches lessfocused ideas in setting up rules for future energy-productive structure plan.  

Keywords: Energy Proficiency, Thomas Herzog, Supportable Engineering, Climate 
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ENERGY AND NATURAL PROFICIENCY WITH FULL UTILIZATION OF THE SUN IN A 

REASONABLE DESIGN HOME 

Pier VLIERMAN  

Netherlands 

Abstract: The target in this work is to portray a zero energy and energy proficient sun oriented house, 

illustrating that it tends to be the reason for supportable turn of events, where maintainability especially 

is estimated by the commitment to alleviate a worldwide temperature alteration, that is implies decrea-

sing GHG emanations. In this sense, the systematization of sun powered house shows up with rules that 

direct its plan under the end-utilization of power, ecological molding, utilization of universes and other 

gear to guarantee energy and natural effectiveness in its activity. Quantitative proof seems getting the 

private area of Brazil as a contextual investigation, examining the Brazilian energy framework and uti-

lization of power by the private area, with attendant assessment of related outflows of ozone harming 

substances. Additionally, it has been as sunlight based house model confirmation as the EkóHouse dis-

tinguished model. The assessed decrease of GHG emanations is identified with the utilization of power, 

and representing these emanations are viewed as photovoltaic age to supplant the force network, and the 

reception of energy productivity measures. Subsequently this investigation presents a model of sunlight 

based house; characterizing methodologies for energy and natural proficiency in homes, the bookkee-

ping of emanations stayed away from and the examination of the advantages acquired by the utilization 

of sun powered house model for an enormous scope in Brazil. To gauge effects of these arrangements 

for a bigger scope, it is expected as part of the contextual investigation Southeast of Brazil, and is viewed 

as the appropriation of energy effectiveness measures and PV age to 50 % of homes around here. The 

bookkeeping shows a possibility to forestall as much as 355 tons of CO2. We presume that sun based 

house demonstrated to have zero yearly energy utilization and to be energy proficient, adds to a low 

ecological effect and to manageable advancement all through relief of an Earth-wide temperature boost 

by diminishing GHG emanations.  

Keywords: Sun Based House, PV Microgeneration, GHG Emanations, Energy Productivity, Economical 

Turn of Events, Zero-Energy Engineering 
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SENSOR ARRANGEMENT FOR BPM EXAMINATION OF STRUCTURES BEING USED 

TO EXECUTE ENERGY RESERVE FUNDS THROUGH BUILDING EXECUTION 

REPRODUCTION 

Aad DOKTER  

Netherlands 

Abstract: The paper presents the way toward setting sensors in a multi-sensorial organization, progres-

sively fusing an enormous number of heterogeneous info sources ready to furnish precise observing 

information related with space inhabitance, energy utilization, solace levels and ecological quality. To 

assess this multi-sensorial network on genuine conditions and on the particular business areas tended to 

by the Task, this detecting organization will be founded on heterogeneous sensors (light, movement, 

CO2, CO, temperature, relative stickiness, existing framework on video-observation, profundity/range 

picture generators, energy utilization, and so on) in request to give a comprehensive point of view of 

covered spaces. The paper is part of a worldwide project to develop privacy-safeguarding human recog-

nition and following tool compartment, with the execution of calculations for adjustment of various 

profundity sensors in the design sketch up of a structure (BIM), and the advancement of methods for 

extraction of inhabitance related measurements in the spatio-fleeting area of a structure. It is a structural 

model spry and adaptable, incorporated with the all-encompassing LS middleware, quepermite the pre-

paration and adjustment as dynamic tool stash for Office Administrators.  

Keywords: Sensors, Building Performance Simulation BPS Software, BPM, Building, Energy Effici-

ency, Recreation 
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NATURAL ISSUES PRODUCED BY CAPILLARITY - BREAK DOWN RELATIONSHIP IN 

STRUCTURES OF THE LOWER SPACE 

Theun ARNOLD  

Netherlands 

Abstract: The marvel of dampness (mugginess), witch influences the structures or framework assets, 

the scene, and the human wellbeing, is thinking about the primary driver of weakening of these assets 

in any country. In Santiago of Cuba, the oriental region of this island, this issue is related, when all is 

said in done, to the impacts of the public authority to preserve the public authentic focus of the island. 

Hence, Cuba also, exceptionally, the its western region, Santiago and its verifiable focus, doesn't run 

away to the components that create the present circumstance. The zone of the space is, on a very basic 

level, private and simultaneously, with a high traveler esteem because of the acquired design patrimony 

given by the frontier predecessor. In this investigation, we will examine and face a few ecological com-

ponents that have an immediate relationship with this dangerous. In expansion, this investigation has an 

immense valorization and advantages to the metropolitan arranging program. The investigation will 

produce as well, a lot of good quality data and (information), that cam be use to execution the public 

approach to save the verifiable frontier structures and the metropolitan legacy region.  

Keywords: Capillarity Stickiness, Disintegration, Legacy Structures, Frontier Progenitors, Patrimony 
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SETTING UP PERILOUS WASTE RUNDOWN FOR A NON-INDUSTRIAL NATION: 

PALESTINIAN CASE STUDY 

Bart DUMORTIER  

Belgium 

Abstract: This paper sets up the Palestinian perilous waste rundown; a fundamental essential for setting 

up a risky waste administration framework. It presents the classifications and things of the perilous waste 

rundown, based on receiving the European dangerous waste framework, which was redone to suite the 

Palestinian case. The strategy of this examination depends on an engaging methodology, research er-

rands included work area research and writing audit as well as conceptualizing conversations and gat-

herings. Correspondences with provincial and global specialists were set up for peer-survey and input. 

For effortlessness in application, the received framework records just risky squanders identified with 

Palestinian current financial exercises; no posting for non-dangerous waste as in the European fra-

mework. The paper draws a guide for provincial nations to follow for setting up their own waste run-

down. The yield list incorporates 7 waste classifications and an aggregate of 362 things (the perilous 

squanders). Legitimate prerequisites for carrying out the readied framework are summed up. Squander 

generators some of the time consider buildups from creation measures as results (that have a worth) 

instead of waste (for example spent solvents, refining deposits, and so forth) 

Keywords: Squander, Contamination, Toxicology, Maintainability, Strong Waste 
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MANAGEABLE URBANISM: INVESTIGATION OF REASONABLE CLIMATE 

STANDARDS IN USEFUL METROPOLITAN STRUCTURE 

Nigel PAUWELS  

Belgium 

Abstract: Supportable urbanism is one of the worldwide issues with various distributions both hypot-

hetically and essentially; notwithstanding, it should be in progress and there are still rooms to improve 

the reasonable type of reasonable climate. Truth be told, functional economical improvement is the met-

hodology of climate, feeling of local area, public security, and monetary development in built form. This 

paper investigates the functional structure of maintainable environment principles by investigating city 

of Melbourne, Australia just as revealing one maintainable suburb in Sydney, Australia that is called 

Newington. It predominantly centers around utilitarian piece of economical urbanism. Therefore this 

paper delineates what metropolitan rules and components we need to accomplish functional reasonable 

urbanism and furthermore we could diminish the adverse effects of the two individuals and different 

components on the cutting edge by performing regarding the reasonable climate principles. These expe-

rimental discoveries propose what duties and hindrances facing us just as what difficulties confronting 

us to address these issues and approach practical climate.  Maintainability has an applied structure of 

developing mankind and nature dependent on saving also, saving energy, asset, and the utilization of 

land without consumption of assets. The reasonable type of maintainability is the constructed natural 

framework to accomplish the spot with energy preservation, monetary development, safe public space, 

and solid climate. 

Keywords: Feasible Urbanism, Practice, Standards, Melbourne, Challenges 
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METROPOLITAN AND SPATIAL ADVANCEMENT IN GLOCAL PALESTINE: THE 

INSTANCE OF RAWABI 

Stef DECLERCK  

Belgium 

Abstract: The diverse settlement methodologies of the late century and the brutality of the continuous 

struggles are pondered metropolitan also, rustic scenes, prompting circumstances where any past cha-

racter of spot appears to have been lost. This covers just the outside of regional conformities: under the 

current endless suburbia lye antiquated designs of the deeprooted history of Palestine, lines of power for 

the current scene. Indeed, even today the metropolitan example for the most part follows the old halls 

of association, today divided by a few cuts. While, in around one century, no new towns were establis-

hed, during the most recent many years, with the huge populace development, in excess of 500 little 

towns have spread unexpectedly, yet frequently with no essential administrations, while many new Is-

raeli settlements, preferring the development of new worldwide practices, further deteriorated the states 

of metropolitan administrations and framework organizations. Since 1967 the shortfall of any Palesti-

nian nearby arrangement featured the uneven arranging with the Israeli side, a globalized setting with a 

long urbanization measure. Some current swarmed urban communities went through uncontrolled de-

velopment furthermore, endless suburbia, bargaining the social legacy destinations and the rural area, 

vital not just monetarily, however, in any event, for the personality and the social underlying foundations 

of the country. Throughout the most recent years, under the PNA government, lodging and framework 

projects saw significant turns of events, zeroing in both on existing urban areas - for expanding the 

utilitarian work of every one and the thickness inside developed zones - just as on new towns. Rawabi, 

the primary city arranged under the Palestinian Position, is a model where to research the half and half 

character of "glocal" in the present Palestine, where the customary relations of the town of beginning, 

the most grounded component of character, combine with another feeling of metropolitan identity. By 

thinking about certain instances of spatial and metropolitan changes, this paper would attempt to explore 

the social effect of social and monetary globalization on the Palestinian scene, just as the connection 

between neighborhood culture and a cutting edge character that, outlined in worldwide metropolitan 

measurements and identified with the Israeli occupation, is once in a while incapable to meet the genuine 

nearby necessities.  

Keywords: Glocal Measurement, Metropolitan History, Social Legacy, Modernization, Neighborhood 

Custom, Occupation, Globalization 
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ADVANCEMENT AND ASSESSMENT OF BLOCK/SQUARE LAYING AND CEMENTING 

(B/BC) EDUCATIONAL VIDEO 

Kosma OWCZARZAK  

Poland 

Abstract: Block/Blocklaying and Cementing (B/BC) is one of the exchange at the Public Specialized 

Testament (NTC) level in Nigeria which is reachable at the specialized universities. The targets of this 

exchange have not been accomplished because of the deficient idea of materials and HR for carrying 

out its educational program. In request to address the issue of absence of psychomotor abilities among 

specialized school graduates, a mediating measure is to create and assess educational video for instruc-

ting and learning B/BC. The motivation behind this study is to create and assess B/BC informative video. 

Five (5) research addresses guided the examination. Forty (40) heads of division of B/BC were chosen 

for the examination. Essential information were gathered utilizing camera and its adornments, and the 

Area of Sovereign Edwards Island Division of Schooling DVD/Video Assessment structure. The infor-

mation gathered was examined utilizing recurrence check and mean. The outcomes from the investiga-

tion uncovered that the created B/BC educational video was proper and appropriate for use in instructing 

and learning B/BC in specialized universities in Nigeria. Thus, it was suggested that administration 

ought to give awards to TVET educators/Teachers to create and assess informative video for educating 

and learning specialized courses.  

Keywords: Block/Square Laying and Cementing, Advancement, Assessment, Informative Video 
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MAINTAINABLE METROPOLITAN REQUALIFICATION: CIRCULARITY OF CYCLES 

FOR ANOTHER METABOLISM 

Bartosz SYREK  

Poland 

Abstract: Through this paper we present the principal aftereffects of an examination consolidating the 

administration issue of City Strong Waste to the requalification of assembled climate. The objective of 

this examination is to relieve the weakness of domain and metropolitan legacy and to change an issue 

into promising circumstances. Most importantly, we have focused on a few epitomizing instances of 

Italian domain: rural areas of huge towns, authentic focuses, little focuses (and, specifically, those with 

a solid recorded undertone). Their highlights are, at the same time, limitations and difficulties for plan-

ning new viable frameworks that can add to the requalification of metropolitan scene recuperating spaces 

with destruction items and lingering materials and contrasting and administrative requirements. Begin-

ning from the discretization of the issue identified with coordinations and recuperation and innovative 

retrofitting instances of metropolitan administrations in open spaces and structures, with the instrumen-

tal utilization of notable inventive advancements, this pursuit proposes genuine activities described by 

a regulatory, specialized and monetary attainability. Such activities can be acknowledged as exact inter-

cessions of maintainable and inventive requalification of administrations and residency just as events of 

social interest and improvement in network with public organizations, ventures, administration area, 

clients. 

Keywords: Reasonable Requalification, Metropolitan Scene, Metropolitan Digestion, Squander the 

Executives, Administrations 
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AN EXAMINATION OF THE DEGREE OF POLISHED METHODOLOGY OF FACULTY 

IN THE USE OF COMPLETE QUALITY THE BOARD APPROACH IN BUILDING 

UPKEEP PRACTICES 

Pankracy KUBEK  

Poland 

Abstract: Quite possibly the main issues influencing composed and satisfactory use of the all out quality 

the board idea is the type of the support personnel. Managers responsible for the issues of building 

upkeep have an immediate and critical relationship with the result of support activities in any association 

since the executives is a living power and the power completes things to worthy guidelines. Henceforth, 

the exploration was attempted to break down the degree of polished skill of the faculty in the use of all 

out quality administration approach in building upkeep with a perspective on upgrading consistent qua-

lity improvement. Writing audits recommended that specific ideals of TQM can be received to improve 

hierarchical adequacy and strong calculated establishment for key execution if the concerned chiefs 

groups the fundamental scholastic and expert fortitude. To accomplish the goals of the examination, 

senior faculty of the Works and Support division of three Nigerian Colleges were reviewed. The example 

size was determined utilizing Kish recipe. 75 reactions, which represented 99% of the all out respon-

dents, were gotten. Basic bar diagrams and tables were utilized for the information show. The discove-

ries from the examination showed that most Colleges are overwhelmed by inadequate, badly prepared 

and amateurish staff. Thus, it was suggested that Colleges should utilize equipped staff, and take part in 

their preparation and advancement.  

Keywords: Complete Quality Administration, Foundations, Quality Factor, Preparing, Structure 

  



SÖZEL ÖZET SUNUMLAR 

 

 

435 

STRUCTURAL GEONICS SUBJECT AND ASSIGNMENTS 

Kostyantyn Havrylovych TYMCHENKO 

Ukraine 

Abstract: As of now, the advancement of our development has entered an interesting stage where na-

tural, international also, social issues are essentially bothered. Today every one of the nations of the 

world are portrayed by forceful and concentrated compaction of urban areas. Living in metropolitan 

zones (man-made inconsistencies) is a wellspring of good and actual uneasiness and factor of the per-

son's corruption. Measurements shows a direct connection between the quantity of accounts of the living 

territory and sicknesses, stresses, and so on One of the courses out of the present circumstance is to 

utilize the arrangements of another logical field of engineering geonics. As opposed to the engineering 

bionics that utilizations objects to copy the natural world, structural geonics follows objects that have 

emerged because of the effect of geographical and cosmochemical measures on the inorganic world. 

Nature is a delightful modeler. Because of geographical and cosmochemical measures objects of the 

inorganic world are exceptional in excellence, shading and forming. The objects of the inorganic world, 

which might be the subject of impersonation, incorporate the design of substance components and 

mixtures, some of attributes of minerals, rocks, enduring structures and components of room subjects. 

The arrangements of engineering geonics can be utilized to make little engineering structures, inside 

plans, design, structures and others. Along these lines, engineering geonics permits specialists to build 

up another compositional gatherings tectonics use to accomplish the inorganic world, to configuration 

structures naturally fit into the climate as per the geomorphology, environment, and social customs.  

Keywords: Building Geonics, Robotics, Geonics (Geomimetics), Bionics, Geographical Cycles 
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AN UPWARD HUB WIND TURBINE AND ITS CONTROL 

Ruslan Illich KORNIJCHUK 

Ukraine 

Abstract: This paper presents an investigation of an upward pivot wind turbine and its particular control. 

The explicit construction of the turbine includes boards that should be never-endingly flipped between 

an upward position and a level position so that each board is vertical at the point when it ventures 

downwind and level when it voyages upwind. The flipping of each board can't be immediate and accor-

dingly a need exists to decide an appropriate planning for achieving the difference in the direction of 

each board in order to limit energy misfortunes. The commitment of this investigation is a strategy to 

decide the control for flipping the boards to expand the energy creation dependent on computational 

recreations. The plans of exemplary breeze turbines that utilization cutting edges organized as a propel-

ler and base their procedure on the Bernoulli impact, need to adjust between the impacts of powers 

causing the pivot and the drag that will in general log jam the turn. Airfoils utilized for wind energy 

reaping which are intended to divert wind furthermore, accordingly utilize powers that are because of 

changes in the energy of the air mass, may enjoy a benefit albeit the guidelines for examinations would 

need to be resolved. For instance, what measurements of every sort - of exemplary or vertical pivot type-

would be considered as tantamount. By the by, the initial step is the development of a model and its 

investigation. The model chose for the reasons for this investigation is depicted underneath and appeared 

in as an upward hub structure with four boards organized in symmetric sets and with each board cont-

rolled to be vertical during its downwind travel (along these lines delivering energy to be reaped) and 

flat during its upwind travel (when it is creating drag). 

Keywords: Wind Turbine, Airfoil Control, Airfoil Reproduction, Energy Streamlining  
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CURRENT STRATEGIES FOR DEVELOPMENTS AND THEIR SEGMENTS 

Oleksij Oleksijovych HOROBETS 

Ukraine 

Abstract: Progressively in the development business seems idea of current strategies for development 

in conveying quicker and more effective development. One of these frameworks and strategies are vo-

lumetric underlying frameworks. This paper investigates the current strategies for developments, and 

focuses to one of their segments, explicitly to secluded developments. Inspected their plan and further-

more shows the benefits that accompany this of type present day strategies for developments. Normal 

ground advantages of particular development theory start to break the amateurish particularly from pe-

ople in general. Models from abroad plainly exhibit that this innovation has potential even in present 

day design. The accomplishment of this innovation relies upon how they utilize the conceivable outco-

mes modelers, organizers and building engineers. Numerous individuals lean toward homes constructed 

the customary way, board by board, nail by nail, right nearby at the building site. By and by, they don't 

build them like they used to. The enormous standards of houses these days are worked with at any rate 

some industrial facility assembled segments. Also, a sound extent are assembled thoroughly off-site. 

The reason is by and large expense. The structure strategy way to deal with home structure save time, 

and time is cash, to individuals who raise houses as well as also to individuals who pay cash for them 

(Off-site Development, 2013. Current strategies for development (MMC) started in the Unified Realm 

(UK) as a typical term for offsite strategies for development and on location techniques for development. 

Keywords: Present Day Strategies for Development, Development Parts  
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THE EXECUTIVES OF DATA TRADE PROCEDURES FOR PLANNING GREEN 

Timofeyev Rodion (Rodya) ANDREEVICH 

Russia 

Abstract: Hardly any years earlier, plants on rooftop, green tops or veneers and biological structures, 

the possibility of maintainability would have been untimely. While the idea of sound structures has for 

some time been supported and polished, it is progressively in basic in certain nations, yet it is as yet in 

its early stages in different ones. Developing worries about the natural angles have done an extraordinary 

arrangement to receptive outlooks to the idea of planning green. Interest in green is coming from heap 

fronts prompting gradual changes in broad daylight, ecological strategy and movements in site, to buil-

ding plan and another consciousness of the job green can play. As urban areas extend to the edges of the 

open country, green rooftops and veneers address an inventive method to save green characteristic space, 

diminish the effect of improvement and fake space what's more, assist with purging air. Green mollifies 

metropolitan regions, diminishes impenetrable spaces also, contained tempest water spillover. These 

cycles should be controlled and overseen. Human is a vital factor in arranging and making these tech-

niques work out as expected. The point of this paper is to see green plan methodologies and supportabi-

lity as far as the executives of data trade constrained by people.  

Keywords: Four Frameworks, Have Framework, Impersonation, Biological System, Self Checking Ma-

nageability, Data Trade 
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A WAY TO DEAL WITH MECHANIZED RECOGNITION OF DISAPPOINTMENT IN 

TRANSITORY CONSTRUCTIONS 

Gorokhov Semyon GERMANOVICH 

Russia 

Abstract: This paper proposes video handling strategies for observing brief designs to identify concei-

vable underlying disappointments. The reasons for disappointments are predominantly identified with 

human mistake, yet the forced heaps of underlying disappointments can likewise be brought about by 

confounded occasions like aggregated pressure, diversion, wind, vibration, and parallel powers. 

Notwithstanding, there is an absence of intelligent instruments to distinguish muddled disappointments 

and accordingly address the security of impermanent designs quickly. This paper applies video exami-

nation procedures to solid shoring and blueprints the essential attributes of computerized identification. 

Shoring disappointment truly harms materials also, gear, just as causing injury or even death toll among 

development groups or individuals from the general population. The proposed approach applies video 

examination to describe the twisting of brief designs in different disappointment circumstances what's 

more, distinguish potential disappointments in beginning phases of disfigurement. The technique conti-

nues through two stages: 1) learning and 2) discovery of the disappointment. The initial step looks at 

misshapening attributes separated from video successions of mimicked disappointment circumstances. 

Here, a Secret Markov Model (Well) is utilized to learn and to draw an surmising for a potential disap-

pointment and its motivation. The recommended strategy at that point joins this into far reaching site 

reviews and oversight.  

Keywords: Video Imaging, Mechanized Identification, Transitory Constructions, Covered Up Markov 

Model 
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SEMI ELLIPTIC BANDPASS CHANNEL WITH SURRENDERED GROUND 

CONSTRUCTION FOR IMPROVED 

Pyryev Samuil VALERIANOVICH 

Russia 

Abstract: Channels are broadly utilized in the media transmission industry lately. They specifically sort 

signals and pass through an ideal scope of signs while smothering or then again eliminating others. This 

venture presents the plan of a semi elliptic bandpass channel (QE) that works at 2.4 GHz utilizing 

Absconded Ground Construction (DGS) space. The target of this undertaking is to upgrade the exhibi-

tion of a bandpass channel as far as better return misfortune and expanded transfer speed by utilizing 

DGS component in the ground plane. The picked channel geography depends on a square open circle 

resonator. DGS components of rectangular calculations have been decided for the project. Two arran-

gements of QE channels have been planned and explored. The previously set is without DGS, while the 

subsequent set is with varieties of rectangular DGS space components. The channels are named QE and 

QE_R channel sets. The impacts of presenting DGS openings into the channel ground plane have been 

effectively researched. It is seen that the QE_R channel shows incredible low return misfortune at 2.4 

GHz, and expanded working transmission capacity, contrasted with the QE channel. The ideal setup is 

picked to be the QE_2R channel. It is seen that the QE_2R channel shows phenomenal reenacted low 

return loss of - 28.07 dB at 2.4 GHz, and the transfer speed of the channel came to 98.39 MHz which is 

19.39 MHz more extensive than QE channel. Its stopband reactions are very comparative, ie roughly - 

30 dB, inside the noticed lower and higher groups.  

Keywords: Semi Elliptic Bandpass Channel, Abandoned Ground Structure, Microstrip, Circle Resona-

tor, And Upgraded Execution 
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BUILDING DATA DISPLAYING SELECTION: AN INVESTIGATION OF THE 

HINDRANCES TO 

Unai ROMERO  

Spain 

Abstract: The UK Government has set a deadline for the selection of Building Data Displaying (BIM) 

by 2016. Notwithstanding the numerous advantages distinguished in writing there are likewise hindran-

ces to be survived yet there is little via research positioning the significance of each. To empower edu-

cated dynamic during the execution measure this examination gives a positioning of boundaries. The 

examination assembled data by means of an electronic study from the best 74 Joined Realm based prin-

ciple development project workers. The discoveries showed that the obstructions are diminished in sig-

nificance after BIM reception as the significant obstacle of beginning speculation has been conquered 

decreasing the "Dread" factor". The two most significant boundaries to executing BIM generally spea-

king are "Size of Culture Change Required/Absence of Adaptability" and "Absence of store network 

Purchase in". The low positioning granted to "Absence of the executives support" and "Other Conten-

ding Drives" show the need execution is given in industry. Executing BIM requires associations to buy 

the appropriate programming and equipment and train their staff in the utilization of that product. The 

effect of that expense may shift as indicated by the monetary remaining of the association. The high 

front-end cost of carrying out BIM has been believed to go about as a critical obstruction to take-up 

inside the development business.  

Keywords: Building Data Displaying, BIM, Utilization Of BIM, Positioning Hindrances to BIM Execu-

tion 
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A MECHANICAL AND RHEOLOGY ADVANCEMENT OF A FIBER-BUILT UP DESIGN 

CONCRETE FOR THE POSEIDON WORKING IN FRANKFURT 

Imran ZANHUESA  

Spain 

Abstract: Aside from planning claddings, the concentration in structural designing progressively moves 

to manageability and asset productivity, since future-arranged living and building is not really reaso-

nable without a huge increment of asset proficiency. With regard to asset proficiency, improved structure 

with low information (material, energy, territory) during the total lifecycle of a structure intends to meet 

the necessities of the occupants with respect to indoor climate quality and home solaces. A genuinely 

practical structure needs to meet individual plan prerequisites. It is to be implicit the ideal area inside a 

brief timeframe and with little exertion. It too must be feasible to reconstruct and eliminate the structure 

effectively sometime not too far off. Over the span of rejuvenating the Poseidon Working in Frankfurt, 

a vigorously enhanced façade, made of compositional cement was created. The turn of events of a fiber-

built up design concrete needed to consider the important mechanical strength, plan innovation and sur-

face quality. The fiber-built up compositional concrete has a compressive strength of 104.1 MPa and a 

3-point bowing elastic strength of 19.5 MPa. Past that, it was guaranteed that the fiber-supported high-

performance concrete had a high solidness, which has been appeared by the slim attractions of de-icing 

arrangement and freeze defrost test with an enduring of scraped area of 113 g/m² after 28 freeze-defrost 

cycles and a mean water infiltration profundity of 11 mm.  

Keywords: Fiber-Built Up Solid, Sturdiness, CDF-Test, Elite  
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PEDESTRIANIZATION OF A VEHICULAR METROPOLITAN PASSAGEWAY: 

PLANNING FOR CLIENT SOLACE 

Jan STÜCKER  

Switzerland 

Abstract: This paper looks at the spatial and bioclimatic contemplations that are implanted in the deta-

iling of open spaces for aggregate use in a significant lane, Makariou, in the capital area of the island-

nation of Cyprus, in the Eastern Mediterranean. The climatic setting of Cyprus is characteristic of the 

more extensive topographical locale of Southeastern Europe, the Center East and North Africa. For 

reasons for near investigation, existing and proposed redevelopment conditions are compared, to envi-

sion and measure states of warm and visual client solace by fluctuating the materials range and scene 

accessorization of the site being referred to. In the plan of utilitarian and suggestive aggregate spaces in 

the contemporary city, it is essential to return to the exercises of the past and to consider the intricacy of 

issues engaged with client warm solace in open air metropolitan spaces. The results depend on a natural 

reenactment utilizing Ecotect via Autodesk and a conversation of the discoveries targets looking at in-

nate conditions that represent client solace in such areas, just as assessing parts of supportable plan in 

existing open spaces and the possibility to move exercises learned in contemporary plan rehearses.  

Keywords: Vehicular Hall, Pedestrianization, Bioclimatic Plan, Client Solace 
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ALLEVIATION OF AIR-IMPACT PRESSING FACTOR DRIVING FORCES ON BUILDING 

ENVELOPES THROUGH IMPACT SAFE FLEXIBLE CONNECTORS 

Franklin KÜHN  

Switzerland 

Abstract: The ascent of deliberate or unexpected blasts on both guard basic and regular structures requ-

ires advancement of improved answers for the shoot assurance of designs. This examination researches 

utilization of a basic, viable structure envelope connector that gives an energy engrossing system to 

relieving the impacts of an impact occasion onto a structure. Interest in impact moderation has expanded 

in the previous decade because of the ascent in homegrown and worldwide psychological oppressor 

dangers. Current plan rehearses use mass, flexibility, and deadlock distance (a protected border) to mo-

derate the impacts of a blast. The utilization of the impact safe pliable connector was surveyed by appl-

ying standards of protection of energy and force on a summed up single level of opportunity elements 

model (improved on approach) trailed by transient nonlinear limited component model to check the 

outcomes. The worked on approach takes into account fast plan for a scope of impact situations and 

conceivably shifting envelope frameworks. Calculated BRDC plans were then assessed through nonli-

near limited component investigation and test testing. This examination tracked down that the proposed 

impact safe flexible connectors had the option to securely disperse the energy for a sensibly wide scope 

of impact situations and forestall harm to an insignificantly supported envelope board.  

Keywords: Impact Alleviation, Building Envelope, Dynamic Investigations, Plastic Plan 
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A PROPOSITION TO ATTEMPT TO CHANGE CONTEMPORARY DRONING 

METROPOLITAN LANDSCAPES 

Raphael GOLDBERGER  

Germany 

Abstract: This paper means to show the progressions of the Post Modern Insurgency urban communi-

ties, for the most part the ones looked by metropolitan spaces got comfortable Europe and in Brazil. 

These progressions turned the town's metropolitan and fabricated spaces incredibly dronings. The con-

temporary method of creating objects in arrangement and the need of decreasing expenses, to answer 

expanding space requests - until 2050, 75% of the total populace will live in urban communities, promp-

ted experts, advertisers and assembled spaces makers, to rehash an enormous number of times, arranged 

developments and urbanized zones. Definitely, the multiplication of papers can or ought to consistently 

expand the items quality and abatement their expenses. However, it's a human characteristic need, to 

confront new landscapes and to live in a spot that has some distinguishing proof with its proprietor. PC's 

frameworks can assist originators with creating singular undertakings inside an arrangement creation. 

After an examination, a strategy for characterizing spaces was created to make singular answers for 

noting aggregate requests. The introduction of this technique is, before the end, the primary objective of 

this paper. The Mechanical Insurgency has changed the perspective and living in social orders. The 

business required a great deal of laborers for the creation and countless purchasers for the items. This 

industrialization interaction requested more qualified representatives, a totally different one found in 

wide open around then.  

Keywords: Lodging, Arrangement Creation, Adaptable Plan 
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THE HAPTIC APLICATION IN CLIMATE OF AUGMENTED REALITY FOR LEARNING 

Kuno AMMERMANN  

Germany 

Abstract: In this examination, haptic applications are planned which create tangible reaction in aug-

mented simulation climate that are broadly utilized in PC designing. Power criticism haptic applications 

are produced for training in computer generated experience climate which contain related programming 

and equipment gadgets with respect to calculations stages including gravitational power. The subject of 

bury planets gravitational power is planned by utilizing OpenGL put together OpenHaptics libraries 

with respect to Visual Studio 2010 C++ programming stage as indicated by arranged calculations stages. 

Numerical highlights of globes are coded by determinated calculations stages in application advance-

ment measure including computer programming. Haptic application climate is set up and dependent on 

human-machine communication involved equipment and programming gadgets by coordinating haptic 

gadgets, show units, PC and coded programming gadgets. In research, while 106 understudies are edu-

cated by utilizing planned haptic application in computer generated experience climate, 109 understu-

dies are instructed by customary instructing medhods in class on same physic themes all through 15 

days. Two overviews are led for understudies in various gatherings independently after talks, and they 

are analyzed. Productivity of learning conditions is explored by evaluating got information from con-

sequences of reviews and test with ZeroX and J48 calculations in information mining program named 

weka which performs AI.  

Keywords: Haptic Gadget, Augmented Reality, Human-Mechine Intraction 
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SPREAD AND THICKNESS, TOWARDS A SCATTERED METROPOLITAN STRUCTURE 

THE INSTANCE OF CÓRDOBA CITY - ARGENTINA 

Jamie PEARCE  

United Kingdom 

Abstract: Various investigations affirm as an element of the current improvement model, the develop-

ment of land use designs towards a scattered structure and the decay of gross densities related to the 

interaction of spread that happen in a few nations. The paper presents the advancement of metropolitan 

development in Córdoba city in Argentina during the period 1991-2010 agreeing with three public cen-

suses. It gives information of gross thickness, the metropolitan land joined and the relationship with 

other social pointers to clarify the development of the metropolitan structure over the most recent twenty 

years. In light of the outcomes acquired in the examination the paper fundamentally discusses the current 

standardizing instruments applied to manage spread, its cutoff points, imperatives and adequacy to stay 

away from a scattered land-use design. Considering the changes created in ongoing many years (in fri-

endly and spatial fields), unmistakably endless suburbia a long way from halting gets a metropolitan 

scale. At last, the end makes reference to the requirement for new methodologies in actual wanting to 

address the issues emerging from the advancement of progressing measures. The definition of develop-

ment systems to lessen scattering is important to foster a maintainable metropolitan structure.  

Keywords: Spread, Thickness, Arranging, Standards, Metropolitan Turn of Events 
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THE CONNECTIONS AMONG THICKNESS AND SHRINKAGE OF SESSILE OAK 

(QUERCUS PETRAEA L) UTILIZED FOR LIQUOR BARRELS: (A CONTEXTUAL 

ANALYSIS OF WOOD THAT FILLS IN THE REPUBLIC OF KOSOVO) 

Ellis BAKER  

United Kingdom 

Abstract: This examination presents relations among thickness and shrinkage of sessile oak (Quercus 

Petraea L.) a wood animal varieties that is utilized in the wood preparing industry in Kosovo, particularly 

for liquor barrels. This contextual analysis is centered around two dampness substance: 12% of 

dampness substance and broiler dried. Sessile oak wood is utilized at 12 % dampness to deliver barrels, 

though in stove dry conditions are utilized for logical examinations. Our examination results/discoveries 

demonstrate significant information that can be utilized by the wood handling industrie and makers of 

sessile oak barrels. The most significant sorts of woods that fill in Kosovo are Beech wood (Fagus) with 

a volume of 15.96 mil m3 and oak wood (Quercus), with 9.67 mil m3. Oak is a sluggish developing 

tree. Because of its great attributes, (having some synthetic parts which are utilized to season the wine 

barrels, excellent surface during outspread and unrelated cutting bearing and other great mechanical 

properties) the sessile oak tree is genuinely utilized in the wood handling industry. This kind of wood is 

for the most part used to make entryways, windows, ground surface, barrels and numerous different 

items. 

Keywords: Barrels, Heartwood, Staves 
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ENLARGING THE SOUL OF A DESIGNER: THE MATHEMATICAL ISSUE OF 

EMBEDDINGS A POINT OF VIEW ATTRACTING A PHOTOGRAPH 

Amand DEVILLERS  

France 

Abstract: Calculation is an essential purveyance in a planner's schooling. Its job isn't limited in the right 

drawing of different items; rather it centers in the expanding of the creative mind and the view of room, 

essential instruments in structural plan. One of the objects of mathematical instruction is viewpoint 

drawing, which is a chief methods for portraying both the built and the drawn proposal of the structural 

space. Enlightening calculation and Viewpoint set the standards of the viewpoint drawing. In numerous 

examples, however, it is important to invert this interaction and utilize some accommodating estimations 

in the engineering portrayal of a paper under request, that have happened from a point of view drawing 

or a photograph of a structure. In this paper I examine, right off the bat, these converse mathematical 

cycles and afterward I develop the issue of consolidating a viewpoint drawing or a three dimensional 

structure model in a photograph of a real space, to look as the structure in drawing has similar disappe-

aring focuses as the photograph. The different plan programming empower the point of view drawing 

however they don't expand on the mathematical cycle of viewpoint vision. This paper, through its subject 

of joining a viewpoint attracting a photograph, basically proposes the collaboration of simple mathema-

tical strategies and PCs, featuring at a similar second the need of mathematical instruction for planners 

in corresponding with the preparation in the activity of plan programming, for an improved perspective 

on space.  

Keywords: Viewpoint, Calculation, Disappearing Point, Skyline Line 
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CONFIGURATION DESIGNING AS AN INTERDISCIPLINARY ALUMNI COURSE 

Auguste GAUTHIER  

France 

Abstract: This paper presents the conditions behind the proposition to establish a plan designing alter-

native in the alumni program at the College of the Philippines at Diliman (UPD). Initially, the UPD 

Branch of Synthetic Designing proposed a substance designing plan alternative in its alumni program. 

In any case, the execution of the proposition didn't push through. A comparable proposition quite a long 

while later endured a similar destiny. The justification the disappointment of execution was not satis-

factory. The issue was settled using "examining standards", created by this creator. The method illumi-

nated us in distinguishing the essential data and parts of the choice. One was the obvious impact of the 

undergrad plan course that fills in as a capstone course. A change in outlook was important. The inter-

disciplinary idea of the choice turned into a significant thought. Configuration designing subjects are 

vital in all fields of designing. Hence, the subjects are reasonable to all designing controls. The plan 

courses would give the vital foundation to graduate understudies whose exploration requires a few vi-

ewpoints in plan. The center subjects are: Standards of Configuration Designing, Advancement and 

Inventiveness in Plan, and Plan for Climate and Supportability. Particular courses from each order are 

to be advertised.  

Keywords: Designing Plan, Compound Designing, Testing Ideal Models, Graduate Program 
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ITEM ADMINISTRATION FRAMEWORK PLAN: HOW TO PLAN PEOPLE USE OF A 

SYSTEM IN A PSS IMPROVEMENT WITH HIGH HUMAN ASSOCIATION 

Harry MURPHY  

United States 

Abstract: A three-venture approach is proposed to help advancement groups in item administration 

framework (PSS) improvement projects. The strategy explicitly addresses the issue of planning people 

as a feature of the framework. The human presence involves certainty with regards to PSSs. They are 

the delicate framework conveying the help part of the PSS, which is additionally the most worth adding 

for partners. Moreover many assembling organizations are moving towards the mix of items and admi-

nistrations. There are many organized ways to deal with help the plan of programming and substantial 

papers, for example the hard framework. Anyway there is an absence of direction with regards to the 

human presence plan and coordination with the hard framework. The procedure targets filling this hole. 

It was approved in a PSS improvement project inside an organization with a solid concentration in item 

advancement. Thus it needed to fit to an all around set up item improvement system. The discoveries 

were utilized to additionally refine the philosophy. The procedure was completely pertinent inside that 

particular system. Anyway further approval runs are important to guarantee its consensus. The approach 

will uphold the shift from unadulterated producer to item support deliverer for those organizations wil-

ling to change the guidelines of rivalry and to convey more worth to their clients.  

Keywords: Item Administration Framework Advancement, PSS Plan and Designing, Delicate Fra-

mework Plan, Human Sub-Framework Configuration, Plan Procedure 
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THE NAPOLI CENTRALE STATION AND THE COMMITMENT OF DOCK LUIGI NERVI 

IN THE SECOND 50% OF THE 20TH CENTURY 

Josue WHITE  

United States 

Abstract: The development of the new Napoli Centrale Station, following the declaration of the public 

rivalry in 1954, is quite compelling in regards to the engineering history of the city. With respect to 

history of engineering in Naples after The Second Great War, of specific significance is the development 

of the Napoli Centrale Station. Exploration led in the Documents of the State Rail routes of Rome and 

at CSAC, the Exploration Place and File of Correspondence of the College of Parma, past clarifying the 

discussion and the various suspicions that went before and showed the opposition stage, has added to 

the information on the various periods of the undertaking, connected both to the plan of the renowned 

rooftop with mount columns, a particular mark of the station of Naples, and that of the development of 

the high rise in 1959, the second one in Naples, bound to turn out to be a few workplaces and an inn, 

which from the start held onto likewise the vacationer energy of the city. Among the heroes of the story 

arise Wharf Luigi Nervi and the encounter with the main specialist of the State Rail lines, Paolo Perilli 

and different experts occupied with the unpredictable building site.  

Keywords: History of Engineering, Napoli Centrale Station, Second 50% Of The 20th Century 
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UTILIZATION OF INTERACTIVE MEDIA CONTEXTUAL ANALYSES FOR EDUCATING 

ACOUSTICS 

Kaden OSBORNE  

United States 

Abstract: Employees instructing acoustic courses feel that there is a solid need to overcome any barrier 

among hypothesis and practice. Designing acoustic course tasks will in general zero in on distorted 

portrayals of acoustic issues that give a decent comprehension of the ideas in question, however don't 

open the understudies to certifiable issues. A contextual analysis ordinarily addresses a record of a spe-

cialized as well as business issue that has really been looked by supervisors, along with the encompas-

sing realities, feelings, and biases whereupon the board choices need to depend. These genuine and 

particularized cases are introduced to understudies for thought about examinations and open conversa-

tion. This paper shows the utilization of an interactive media contextual analysis in showing auditoria 

acoustic ideas by means of a worldwide genuine issue. It additionally examines the plan and advance-

ment of the contextual investigation and presents subtleties of the homeroom execution and assessment 

viewpoints. The study hall execution of this contextual investigation improved understudies' higher-

request psychological, group working, and critical thinking abilities. What's more, understudies likewise 

detailed the contextual investigation technique to be a helpful learning experience.  

Keywords: Contextual Investigation, Genuine Issues, Acoustic Ideas, Learning Experience, Realistic 

Simulations 
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ASSESSMENT FOR EMERGENCY CLINIC OFFICE ARRANGING ENHANCEMENT 

RECREATION OF NURSING PLACE 

Soroosh MOSHIRI  

Bahrain 

Abstract: This examination expects to foster the Structure Data Displaying, BIM, framework that em-

powers recreations dependent on numerous fit between assortment of floor plan types and the board 

types in the office arranging, programming, plan, and the executives of emergency clinic wards. In this 

paper floor plan sorts of a scattered nursing base sort and a roundabout hallway type were engaged and 

the board types with respect to patient arrangement and nursing travel distance were thought of. The 

instance of the scattered nursing base floor type comprised of four bed rooms and single bed room, 

which is still very normal in Japan, while the roundabout hall floor plan type utilized just single bed 

rooms, which is as yet one of a kind. At the point when patient bed rooms are put along the hall, the 

position of four single rooms requires the twofold passageway length contrasted with the situation of 

one four bed room. In this manner, a unit lobby conspire was presented for the situation contemplated 

ward floor plan where five single rooms share same unit corridor working as a one five bed room all in 

all. The administration research subject remembered the distinctions for the nursing framework, patient 

obligation portion, joining idea, and so on the paper likewise alludes to the subject of Organization 

Nursing Framework, PNS, where a couple of two medical caretakers leads the obligation as an equiva-

lent accomplice. The investigation investigated the degree of fairness from the development distances 

of two medical caretakers.  

Keywords: Clinic Ward, Nursing Exercises, Nursing Travel Distance, Building Data Displaying, Rec-

reation, Hereditary Calculation 
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THE USE OF FUNDAMENTAL ROOM HUGE SCOPE DAYCARRE OFFICES FOR OLDER 

Charalambos ELEFTHERIOU  

Cyprus 

Abstract: Putting a covering everywhere scale day care offices for the old and extraordinary older nur-

sing homes is relied upon to build the part of the basic offices in these enormous regions. This paper 

expects to manage the arrangement and corner plan examples of the primary rooms and clarify the high-

lights of the relations between room organization and use. The room use and development strategy ne-

eded for the primary rooms of such huge scope day care offices are considered based on gained infor-

mation. As the table and seats are masterminded in the focal point of the principle room, exercises like 

unwinding, dinners, and utilitarian preparing are held in a similar spot in FTL+N and FTL type corner 

game plan cases, and there are a couple of determination choices for the client's seating space. To gua-

rantee the greatest usage of room according to the quantity of individuals, practical preparing might be 

stood firm on in a situated footing on seats, wherein clients go through the entire day situated with the 

exception of when washing and utilizing the latrine. Then again, there is another kind of game plan 

wherein the table remaining parts with no guarantees, and the staff adjust the situation of the seats in a 

totally extraordinary way to give individuals extra preparing space. The furniture for snoozes isn't set in 

principle room utilizing FTL type game plan wherein the sub room transforms into a rest space, and 

subsequently, brings about a liberal course of action including tables and seats, couch s, office corners, 

and so on  

Keywords: Day Care Office, Capacity of Primary Room, Corner Design, Utilization 
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HOW MUCH WE DO COMPREHEND SHREWD URBAN AREAS AND ATTRIBUTES 

IMPACTING CITY ADROITNESS 

Eduard Afanasijovych DAVYDENKO 

Ukraine 

Abstract: Todays enormous urban areas are constantly advancing human environment, conveying nu-

merous administrations to residents. The sensational urbanization measures and expanding quantities of 

the populace in urban communities put numerous strains on city foundation and administrations. XXI 

century urbanization issues require strong systems and imaginative making arrangements for their fu-

ture. Effectively urban communities are described as shrewd or clever regardless of clear standards or 

determination for a city. There are various suppositions with respect to shrewd urban areas, contending 

that it might bring positive social and financial change, created administration and human resources. 

The specialists express that world's metropolitan populace in-wrinkle twice constantly 2050, and 70% 

individuals will be living in urban areas (Joined Countries, 2011). It is incredible pressure and challenge 

for urban areas to deal with the quick population development, administrations, foundation, environ-

mental change, and so on. Nonetheless, these angles are intensely feasible without disposing of the cur-

rent error in arranging. The motivation behind the paper is to explain and distinguish the qualities of 

quickness dependent on momentum researcher research. The subjective investigation outline on integ-

rative writing audit and seven Baltic district urban areas contextual analysis investigates potential qua-

lities, and different city measurement factors which can make a city savvy.  

Keywords: Savvy Urban Areas, Shrewd City Structure, Brilliant City Attributes, Keen City Change, 

Keen City Advancement, Financial Elements 
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JAVANESE ISLAMIC DESIGN: RECEPTION AND TRANSFORMATION OF JAVANESE 

AND HINDU-BUDDHIST SOCIETIES IN INDONESIA 

Baadur AMILAKHVARI  

Georgia 

Abstract: Javanese Islamic engineering gives off an impression of being profoundly impacted by past 

societies, despite the fact that Islam has brought another civilization since the thirteenth century in In-

donesia. The traditional mosques and houses appear to follow Javanese and Hindu-Buddhist standards 

in their structures, components and spatial game plans. This paper analyzes how the Javanese adjusted 

their engineering to meet Islamic qualities while saving their past customs. The idea of structural synch-

ronization in Javanese engineering is inspected from the follows saw in the sanctuary lifelike models, 

portrayals of contemporary social items, and a few conventional structures. The appropriations and va-

riations that show up in some huge papers, for example, old mosques and houses are followed back to 

past change standards. Compositional harmonization for new requirements apparently bases on religion 

as the most powerful driving perspective. Nonetheless, is intriguing that with regards to the instance of 

Java, accepting another religion doesn't mean neglecting existing practices. Then again, the rule of as-

similation has made a tranquil change in design. Some proof proposes that Javanese high culture, like 

the traditional stupendous mosque and the joglo house, prevailing with regards to deciphering Javanese 

and Hindu-Buddhist thoughts into Islamic design in exceptionally particular manners.  

Keywords: Javanese Design, Javanese Mosque, Javanese House, Islamic Engineering, Compositional 

Assimilation 
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SCIENTIFIC CLASSIFICATION OF TERTIARY INSTRUCTION GROUNDS ARRANGING 

Paul CARSTENSEN  

Andorra 

Abstract: This paper expects to introduce and talk about periods of preparation and planning grounds 

for Advanced education Organizations (HEIs). The creators contend that establishing a scientific clas-

sification to control a climate helpful for learning is of the very request of significance as that for training 

as portrayed by Sprout, given the size, monetary weight, and effect on learning results. A particular 

model is proposed for the scientific categorization of preparation grounds for HEIs with four arranged 

stages: instructive programming, spaces programming, ace arranging, and definite plan. The scientists 

followed four procedures to help the proposed model: A writing audit to look for applicable information 

and terms utilized in past examinations; a clear conversation of the proposed grounds arranging and plan 

scientific categorization model; an overview of specialists in instructive and grounds intending to inspect 

the proposed stages; and, a contextual investigation of the grounds of Realm College in Bahrain where 

the periods of scientific classification were carried out. This last contextual analysis further shows how 

the executed grounds arranging measure is created in adherence with cutting edge instructive requests 

and patterns. This paper is finished up with rules of HEIs grounds arranging as outlined a graph for the 

proposed model of scientific categorization showing the cycle and representing the model spaces, along 

with its stages and arranging measure contemplations. The model additionally examinations the connec-

tion between the areas that are requested by the interaction stream beginning with instructive program-

ming up to the definite plan stages.  

Keywords: Scientific Categorization, Grounds Arranging, Plan 
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THE FEELING OF ACCESS TO A SPOT IN KASHAN VERIFIABLE HOUSES 

William BARBERA  

Malta 

Abstract: The feeling of spot resembles a psychological view of individuals people and the cognizant 

sensation of the climate and the passage as significant signs cause the arrangement of mental picture and 

the coherence of feeling of having a place with the spot in individuals. The character that the passageway 

takes is a significant factor for the association among inside and outside the structure. The exploration 

question is what are the measures for perceiving passageway engineering? What's more, how have these 

measures had the option to improve the coherence of the feeling of having a place with the spot in the 

occupants of the verifiable setting of Kashan? In the design of Kashan's homes, entrance space as a 

calculated component has high significance and mirrors the engineering, social, and social qualities. 

This significant component, which depends on personal conduct standards, has lost its character today 

and has been diminished scope to an isolating outside from inside. Studies show that incorporation and 

honesty, the sweep of vision, and visual profundity are three significant files planned dependent on them. 

This examination through contextual analysis and utilizing Profundity map programming has inspected 

these attributes at the passage of nine authentic houses in Kashan. The outcomes show that the plan of 

these doors has the most significant level of intelligibility and a greatest sweep of view and because of 

high visual profundity have high security.  

Keywords: Feeling of Passage, Place, Advancement of Reliance, Authentic Houses, Kashan 
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THE EFFECT OF NATURAL DEVELOPMENT ON THE SPATIAL DESIGN OF 

CONVENTIONAL IRANIAN LODGING (CONTEXTUAL INVESTIGATION: 

EXAMINATION OF DEZFUL AND BOROUJERD CUSTOMARY LODGING) 

Dejan GRAMATNIKOWSKI  

Macedonia 

Abstract: The urban communities of Dezful and Boroujerd can be viewed as a mother lode of customary 

houses in Iran whose social, utilitarian, and social roots are reflected in their structural body. Customary 

lodging incorporates and communicates the ways of life and social frameworks of its occupants. Sub-

sequently, by breaking down the spatial construction in various conventional residences, we can comp-

rehend the underlying contrasts in them. The primary reason for this investigation is to recognize and 

communicate the design and spatial contrasts in conventional lodging in Dezful and Boroujerd, which 

have numerous distinctions as far as ecological construction. This examination tries to respond to the 

inquiry: What are the contrasts between primary examples and spatial design in customary lodging in 

Dezful and Boroujerd? The strategy for this exploration is for the most part subjective and programming 

that incorporates scientific engaging methodologies and consistent thinking. To begin with, utilizing 

perception, field review, and library considers, the ideal guides are gotten and the exploration boundaries 

like spatial uprightness, visual protection and control, and access are resolved. In the subsequent stage, 

the guides of chosen research houses are investigated and examined in Space Grammar programming, 

which is particular programming for space language structure, and the examples of spatial design in 

conventional places of Dezful and Boroujerd are communicated. The outcomes show that the porousness 

and comprehensibility of more spaces because of the profundity of each space and better spatial insight 

by people in customary houses in Dezful is more than conventional houses in Boroujerd. Interestingly, 

in customary houses in Boroujerd, spatial delineation and spatial chain of command, the making of 

public and private layers because of the shape and kind of lodging, and furthermore ecological security 

in the private complex is more than the instances of conventional lodging in Dezful.  

Keywords: Spatial Arrangement, Space Sentence Structure, Customary Lodging of Dezful And Borou-

jerd, Spatial Honesty, Visual Layering, Control, Access 
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INSIGHTFUL STRATEGIES CONCERNING NOTABLE NEIGHBORHOODS FOR 

METROPOLITAN RESTORATION IN SOUTHERN CHILE. HOW TO COMPREHEND 

THE SPOT TO MEDIATE? 

Maksym Ruslanovych HRYTSYUK 

Ukraine 

Abstract: Noteworthy metropolitan spaces are emplacements that present a specific uncommon interest 

because of their social worth and their both metropolitan and structural example. The assembled climate 

of urban areas is made out of various factors – human-centered, spatial, morphological, natural, social, 

useful and barometrical – and every one of them should be essential for a framework that is equipped 

for producing more agreeable and effective conditions. Right now, crafted by master experts connected 

to the fabricated climate suggests an ecological test identified with the structures and their immediate 

agreement with the regular habitat; the improvement of extensive plans fit for overseeing, saving and 

securing authentic legacy developments in territories vulnerable to certain cataclysmic events; just as 

the joining of manageability rules in metropolitan arranging instruments, which is one of the primary 

targets for local and state public organizations. This exploration work means to propose a far reaching 

set of logical philosophies zeroed in on the morphology of metropolitan squares, the imperativeness of 

the area and the utilitarian assistance life state introduced by legacy structures to give systems to a pro-

position for metropolitan recovery on account of Barrios Bajos of the city of Valdivia, in southern Chile. 

This examination shows the ramifications of the proposed philosophies to confirm their legitimacy and 

experimentally test the utilization of this sort of proposition in one of the notable neighborhoods of the 

city of Valdivia, utilized as a model of southern Chile.  

Keywords: Metropolitan Restoration, Structures, Maintainability, Useful Assistance Life, Noteworthy 

Areas 
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THE IMPACTS OF PARK ENHANCEMENT FOR PARK USE AND PARK-BASED ACTIVE 

WORK 

Myles MURPHY  

United Kingdom 

Abstract: Park is considered as one of the important settings in the metropolitan territory to advance 

actual work and a sound way of life. It gives freedoms to take part in park-based active work to a wide 

scope of clients. Studies have discovered that park improvement is a feasible method to expand the 

metropolitan populace's active work levels. This investigation investigates the impacts of park enhance-

ment for park use and park-base actual work utilizing Benjakitti Park, one of the significant locale parks 

in Bangkok, Thailand, as the contextual analysis. The recreation center improvement was planned and 

built from October 2016 – January 2017. A Framework for Noticing Play and Amusement in Networks 

(SOPARC) perceptions were utilized to notice the progressions in park use and park-based actual work 

when the recreation center improvement. It was discovered that park improvement changed clients' qu-

alities and the examples of park use and park-based actual work. The recreation center improvement 

was related with an expanding number of youngsters and older guests and a 4.1% and 17.6% increment 

in cycling and running. The undertaking shows that even a little improvement in the assembled climate 

can change individuals' demeanor and conduct towards active work and a solid way of life.  

Keywords: Recreational Area, Active Work, Metropolitan Scene, Metropolitan Wellbeing, SOPARC, 

Scene Engineering 
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ISSUES OF METROPOLITAN GREEN ZONES AND THEIR SOCIAL CAPACITY 

Mikola SKARYNA  

Belarus 

Abstract: The town is a confounded framework the principle segments of which are the local area and 

its current circumstance. Hence, town arranging and development of green territory ought to be perfor-

med mulling over the local area's exercises and needs. Ideal conditions should be made for individuals 

to live, work, study and rest. Addressing these social errands an incredible job falls on metropolitan 

public zones and green regions. The town's local area, district and financial backers need to take a func-

tioning part in settling this undertaking. Metropolitan green territories must be shaped deliberately. In 

this framework we can recognize three gatherings of green zones which are vital for the local area: a 

characteristic edge, green zones for domains of an overall use (parks, town gardens, squares, and so on), 

and green regions incorporated into regions of different purposes (abiding, mechanical and business 

exercises, learning, and so forth) They must be arranged and framed considering the exercises and needs 

of the neighborhood local area. The creator's examination shows that there are a ton of holes in this 

circle. To dispose of its inadequacies, it is important to pass a law managing metropolitan green territo-

ries straightaway, and on this premise to get ready guidelines and standardizing norms for green territory 

arranging, giving an incredible consideration to the social capacity of green regions.  

Keywords: Social Capacity of Metropolitan Green Zones, Local Area's Exercises and Needs, Arrange-

ment of Metropolitan Green Regions, Regular Casing, Free Green Spaces of General Use, Incorporated 

Green Regions, Law and Regulating Principles of Metropolitan Green Territories 

  



SÖZEL ÖZET SUNUMLAR 

 

464 

METROPOLITAN GREEN SPACES TAKING INTO ACCOUNT BALANCE AMONG 

SOCIAL AND FINANCIAL INTERESTS 

Ramiz LESKOVAR  

Slovenia 

Abstract: While examining the needs and influence in metropolitan turn of events, we normally utilize 

such ideas as „economic potential", „financial speculation", „a incredible amount of constructions1", 

and so on Notwithstanding, the eventual outcome ought to truth be told make progress toward human 

bliss, wellbeing, love for your city, wish to live there. The metropolitan design of a city consistently 

contains an arrangement of open green spaces. These regions are significant not just from natural and 

aesthetical perspective, yet in addition for social correspondence just as raising the monetary worth of 

plots. The paper, giving an illustration of contemporary improvement of the hotel of Palanga, manages 

propensities and issues coming about because of the privatization interaction and incredible missteps in 

finding urbanized plots in the space of the Lithuanian coastline. The territories, which in the All-inclu-

sive strategy are anticipated for new stops, woodlands and hydroparks, began to be utilized for develop-

ment of private structures. For the most part, in Lithuania resort territories, yet additionally any open 

spaces and surprisingly external wood zones experience the ill effects of an awful inclination to treat 

them astoundingly as possible plots for building development. On account of Palanga we meet with the 

risk of ceaseless urbanization of the shoreline, what therefore implies reduction of the nature of the 

retreat just as fall in land costs in future. Reformist models from far off nations and the European Asso-

ciation orders are given, where the amount of green territories in a city is considered as perhaps the main 

rules of its advancement and quality. The paper depends on a ceaseless encounter of the creator and on 

the new work at Foundation of Engineering and Withdrawal on the effect of land privatization ashore 

costs and metropolitan turn of events. Sensible harmony among private and public interests is nesessary, 

we actually need it.  

Keywords: Green Spaces, Zones, Local Area, Privatization, Financial Aspects, Private and Public Inte-

rests, Balance 
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IMPACT OF VEGETATION ON LIFE QUALITY AND STAYING PRISE AROUND THERE 

Tyler WRIGHT  

Australia 

Abstract: In the phase of the present civilization advancement, far off city regions became available 

simpler due to move and advances progress and cycles of globalization, since new factors began to 

impact the improvement of urban areas. The availability of transport means and development of city 

limits offer freedoms to improve residents' living climate, extend the spaces of vegetation and water. It 

is regularly noted (while surveying the nature of residents' life) that characteristic components, like trees 

and water, make urban communities more appealing and improve the personal satisfaction. The impro-

vement of advances affects individuals' cognizance, needs and evaluation of life quality. Inconsistent 

origination of a "esteemed dwelling" is reflected in changes of its cost. Staying costs are one of the 

primary models mirroring the degree of monetary turn of events and the personal satisfaction in urban 

areas and districts. The aftereffects of ongoing examinations show that other than the notable traditional 

biological qualities of vegetation (security from dust, air cleaning) it additionally has a huge social im-

pact. It is demonstrated that green regions have an alleviating impact, decrease pressure and forceful-

ness, improve correspondence among neighbors and unite networks. When thinking about abiding costs 

in urban areas, it is important to respect the way that metropolitan design isn't homogeneous. The city 

is made out of independent private regions which generally have some basic qualities: develop thickness, 

the quantity of working spots, distance from the downtown area, the size of plant life, and so on an exact 

model of connection relapse was created when trying to gauge the impact of various components on 

staying costs in independent locale, and the technique for bunches was utilized when recognizing general 

gatherings of city areas. On account of Vilnius private locale are separated into three groups which 

contrast fundamentally in their residence costs and the space of plant life per capita. Ends were formed 

as per the performed factual investigation.  

Keywords: Normal Dwelling Value, Personal Satisfaction, Vegetation, Interrelationship of Elements, 

Bunches 
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IDIOSYNCRASIES OF BEGINNING, IMPROVEMENT AND UPSIDES OF VILNIUS 

NOTABLE RURAL AREAS 

Theodore MACGORMAN  

Ireland 

Abstract: The object of examination is idiosyncrasies of the beginning, improvement and upsides of 

Vilnius notable rural areas. Memorable rural areas are the regions of a town which at one phase of their 

beginning were rural areas and their establishing is interrelated with the establishing of the town and 

which were in arrangement until the mid nineteenth century. The region under investigation is the regu-

latory guests of Vilnius in 1939–1940. Most European towns presently don't have such domains: they 

have lost their uniqueness, steadily vanished or were obliterated during wars and have been supplanted 

by current metropolitan constructions and parks. In Lithuania the memorable pieces of towns are as yet 

encircled by noteworthy rural areas. The examination incorporates an ordered table introducing the ad-

vancement of Vilnius town, an investigation of the accompanying metropolitan construction compo-

nents of suburbia: the organization of roads; the design of land possessions; the sort of developing of 

squares, roads and land property; edifices and gatherings of structures; unmistakable highlights of the 

common settings; scenes and outlines; compositional connections with the town's bit; particular metro-

politan and building highlights of the memorable rural areas under investigation saved modern. The 

reasons of establishing of suburbia are characterized and their sorts are recognized. It is expressed that 

noteworthy rural areas have notable and social worth. The upsides of noteworthy rural areas assume a 

part in the protection of the town's uniqueness and supplement the cycle of the town's arrangement.  

Keywords: Memorable and Metropolitan Advancement of The Town, Noteworthy Rural Areas, Notable 

and Social Worth, Uniqueness of The Town, Legacy 
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A FEW PARTS OF MODERATION IN CURRENT LIBRARY DESIGN 

Kasim XHAFERI  

Albania 

Abstract: The paper presents a short audit of the advancement propensities of scholastic and public 

libraries. In the time of the most recent twenty years the highlights of moderate articulation got more 

grounded in the design of libraries. The fundamental rules uncovering moderate articulation in design 

are researched: straightforwardness, math, light, respectability and statical character. Such libraries as 

the Library of Porto College (Portugal, 1996), the Library of Delfo Innovative College (Holland, 1998), 

distinguish themselves in straightforwardness of structures and clearness of construction. Minimalists 

think about shading and light as the principle components of displaying and framing space and size. For 

instance, the Imperial Library called "Dark Precious stone" is distinguished by a dark façade (Denmark, 

1999).The freshest works of minimalists extended the idea of moderate structure. Insignificant structure 

in engineering might be communicated by essential mathematical figures, yet by rather plastic subsidi-

aries also. Two unique works of Japanese planners wonderfully delineate it: it is of quadratic arrange-

ment rectangular crystal for all intents and purposes glass mediateka around there (2001) and of sporadic 

chamber (egg structure) altogether glass library around there. The creators of the paper present a calcu-

lated undertaking of the Public Library in Vilnius, arranged in 2003, which has unmistakable highlights 

of moderate design. The's structure is judicious a quadratic crystal one mass of which is turned inward 

inside what gives the structure expressiveness and fascination. Moderation in library engineering unco-

vers the changed origination of current library too. 

Keywords: Moderation, Moderate Design, Moderation in Library Engineering, Contemporary Library 
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MAJORITY RULES SYSTEM EPISODES IN LEGACY PROTECTION 

Lucas THOMPSON  

Australia 

Abstract: After the reclamation of freedom of Lithuania the lawful premise and authoritative designs 

of legacy safeguarding were changed commonly, however the support, use and condition of legacy were 

not improved, and its rot didn't diminish. Undemocratic and heartless lawful premise and the board of 

legacy protection dependent on limitations, forbiddances and punishments with no compensatory moti-

vations for forced limitations and monetary detriments progressively raises discontent from society as 

well as from legacy proprietors and clients. The proprietors and clients of land where legacy objects are 

arranged understand that their property can be utilized all the more productively and beneficially and 

that social and monetary limitations forced by legacy assurance guidelines negate their privileges. Rat-

her than putting into conservation of legacy objects, proprietors ordinarily endeavor to dispose of them. 

Clashes between legacy conservation foundations, proprietors of legacy papers and society are particu-

larly inalienable in memorable downtown areas where business interests are extending and all-inclusive 

strategies and advancement projects propose concentrated modernization and improvement of elevated 

structures. Nations with dependable majority rule government customs are searching for arrangements 

how, without negating legacy conservation morals and social equity, to empower proprietors and clients 

of legacy objects to ensure and utilize soundly the heritage acquired from the past at the same time 

holding and invigorating essentialness of noteworthy focuses and improving personal satisfaction of 

their occupants. The issue is multipartite and irresolute. Just changes and upgrades in legacy conserva-

tion frameworks authorized in last a long time in the nations of stable majority rules system, accentuating 

the issue of advancement and insurance morals, the inquiries of regard of legacy esteems and execution 

of social equity in juridical and viable legacy safeguarding exercises are examined in the paper.  

Keywords: Notable Downtown Areas, Insurance and Improvement, Restoration and Modernization, Tall 

Structure Development, Legacy Assurance Morals, Regard of Legacy Esteems, Social Equity, Popular 

Government, Compensatory Motivating Forces 
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TO THE ISSUES OF REJUVENATION OF PUBLIC SPACES IN EASTERN COALITION 

LODGING DOMAINS 

Dylan O'DEVLIN  

Ireland 

Abstract: The paper is a commitment to the conversation about the renewals of over-dimensioned and 

characterless public spaces in lodging bequests regions in the Eastern Alliance. The Focal Park in Sout-

hern Town I – the biggest lodging domain in Prague – is a huge illustration of such open space. The 

paper presents the primary aftereffects of two distinctive however integral investigation of the Focal 

Park. Investigation "from howl" (the client's viewpoint) depends on the consequences of anthropological 

exploration around there. Examination "from a higher place" depends on close to home insight of a 

metropolitan organizer. The primary streets are considered as access streets with no connection to the 

person on foot ways and the overall city piece. The vehicle streets thus establish an average tree-underl-

ying climate with missing associations inside the quarter. As indicated by the writers just the triangula-

tion of anthropological and building/metropolitan arranging strategies for perusing place permits to draw 

close to complex comprehension of spot, its character and personality. The creators bring up the signi-

ficance of interest of the clients in the rejuvenations, which is a significant state of the expansive ack-

nowledgment of the outcome. The majority of the Czech regions are as yet skeptical of participatory 

cycles. That brings numerous superfluous issues.  

Keywords: Lodging Bequests, Public Space, Rejuvenation, Park, Eastern Coalition, Prague 

  



SÖZEL ÖZET SUNUMLAR 

 

470 

METROPOLITAN PUBLIC SPACES IN THE CZECH REPUBLIC 

Blirim YMERI  

Albania 

Abstract: The examination manages public space both as an actual marvel and social wonder. It cha-

racterizes its essential importance by alluding to crafted by sociologists Richard Sennett and Hans Paul 

Bahrdt: The public space offers the chance to meet others, face the distinctions, and simultaneously it is 

where we can fortify social fortitude and common regard. The investigation momentarily specifies the 

advancement of public spaces in Czech towns at the hour of socialist system. Anyway in the primary 

occurrence it shows chosen current attempts to archive the endeavors to communicate the transparency 

of popularity based society after 1989 and the new plans of public spaces. Assessment of the advance-

ment during the new years shows both positive and negative viewpoints: On one side it is a delicate 

recreation of recently ignored public spaces in verifiable focuses of towns and a few totally new spaces 

in other town quarters, on the opposite side it is too solid commercialization of these spaces, their ac-

commodation to the travel industry, and the absence of fascinating public spaces with regards to the 

spots of regular day to day existence of the occupants and in recently creating spaces of towns. The 

expanding revenue of expert local area and overall population in the nature of public space, just as 

endeavors to make the consideration for public spaces a significant piece of city procedures in certain 

urban areas give an expectation for what's to come.  

Keywords: Public Space, Town Arranging, Contemporary Czech Design 
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TRANSFORMATION OF PUBLIC SPACES IN HUNGARY OR THE SUBJECT OF 

SETTING INSIDE THE PUBLIC SPACES OF THE SOCIALIST AND POST-SOCIALIST 

TIME FRAME 

Isa KELLY  

United States of America 

Abstract: The plan of fruitful public spaces isn't only a basic complex issue, yet additionally a reflection 

on the social conditions of a specific period, a structural response to the requests of society (Safeguards 

1986). By following the persistent change openly spaces, we can notice a specific cut of history. This 

examination is an examination of the changing jobs of two totally different sorts of public spaces basic 

in Hungary: the new metropolitan squares of the '50s and the focuses worked during the '70s for public 

establishments. The examination achieves this fundamentally by breaking down them inside their vari-

ous settings. The finish of this investigation is that public squares worked in the socialist period can 

fulfill contemporary space utilize needs in an unexpected way. Anyway these square kinds' issues have 

extraordinary contrasts in scale and nature, during their restorations the profound information on their 

set of experiences is fundamental. This is the precondition to creation public spaces that are personally 

connected to the setting (and its soul and history), regardless of whether we utilize fashinable planning 

devices.  

Keywords: Socialist and Post-Socialist Period, Communist Pragmatist Style, Setting, Personality, Met-

ropolitan Spaces, Organization of Public Spaces Worked for Public Structures, Space Use 
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COOPERATION: LODGING AND METROPOLITAN PRACTICALITY 

Edouard MOLITOR  

Luxembourg 

Abstract: In the worldwide North, lodging will in general be viewed as a sub-area of the development 

business. In the worldwide South, interestingly, it very well may be viewed as additional as an action 

word – lodging as the action of addressing fundamental requirements for cover. All things considered, 

this cycle is habitually attempted by clients themselves, in the casual settlements which encompass most 

urban areas. While these settlements were once viewed as a danger to the metropolitan request (or ur-

banization), today there is expanding acknowledgment that self-form and independent lodging addresses 

the issues of metropolitan advancement in manners which are typically more practical just as cheaper 

than standard lodging plans (regardless of whether in general society or the private area). This paper 

starts from the inquiry with respect to how far the exercises of casual settlements in the South can be 

applied in the North. It takes a gander at the situation with casual settlements in the new South Africa, 

and at two plans in the UK: The Coin Road advancement in London, overseen by occupants; and Ashley 

Vale self-form lodging in Bristol, in southwest Britain. These are not seen as praiseworthy however just 

two cases which can measure up and differentiated in the territory of new ways to deal with building 

urban communities for what's to come.  

Keywords: Lodging, Supportability, Interest, Social Change 
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TAKING CARE OF CUSTOM FOR A FUNDAMENTAL DEVELOPMENT 

Filippo CALAMARI  

Italy 

Abstract: There is continually something from the past installed in the new, building up a synergetic 

and thoughtful relationship which gives significance and worth to this new creation. Development is 

tied in with making new qualities. Contemporary patterns in building consideration and creation are 

investigating a redefinition of development as an innovative foundational cooperative energy of various 

boundaries, the powerful displaying of which, with the guide of new advanced advances, can propose 

the fitting structure and materiality of compositional plan. Compassion and collaboration are not simple 

circumstances, but rather fundamentally values that support engineering plan and open up new difficul-

ties for compositional instruction. Appeared design is the outflow of perspectives and qualities. Its struc-

ture and materiality establish the significant stage on which the connection among custom and develop-

ment are addressed. Custom and advancement have consistently been in a paired resistance. Through 

the demonstration of creation, development, advancement, change and change are presented. In any 

case, there has consistently been something in the new that comes from the existent. This condition can 

turn into the establishment for another origination of development to arise, a fundamental advancement 

where custom is reflected upon and abused as a requirement that will use and cultivate it.  

Keywords: Structural Schooling, Advancement, Custom, History, Compassion, Fundamental, New Ad-

vances, Cooperative Reasoning 

  



SÖZEL ÖZET SUNUMLAR 

 

474 

DESIGN LEARNS AT KTU: TARGETS, TECHNIQUES, RESULTS 

Akshay VERMA  

Nepal 

Abstract: Over 20 years of autonomy brought a ton of extremist and unexpected changes to society. 

The circle of advanced education isn't a special case. 11 marks of European mandate 2005/36/EB portray 

the ideal consequences of structural investigations. During the most recent decade with regards to the 

previously mentioned results the accompanying issues and difficulties in the field of learning quality 

and instructing strategies could be noticed: the absence of study measure adaptability for extending of 

the exact abilities vital for draftsman; the absence of inspiration of understudies toward the start of the 

investigations; independence and absence of cooperation abilities; absence of scientific abilities and 

capacities to assess genuine circumstance; need to foster spatial reasoning and creative abilities for all 

time; absence of expert duty and misconception of the planner's job in the public eye, and so forth While 

fostering a precise methodology, compositional examinations at Kaunas College of innovation are desc-

ribed by uprightness of: building plan, town arranging and scene engineering, scholastic information 

and pragmatic abilities, logical exploration and plan choices, craftsmanship and innovation subjects. 

Study measure, study subjects, tasks for understudies, and so forth are perceived as the components of 

one framework. Thusly, even little changes can have huge ramifications for the entire framework, for 

example indeed, even little upgrades of the examination program and strategies can prompt the effective 

arrangement of these issues. Advancement of imaginative abilities and spatial reasoning, issue arranged 

learning, assignments outside educational programs, formation of positive conditions for learning, glo-

bal understudies trade, exploration and plan joining, and so on give the missing adaptability of the 

examination program and empower us to tackle the different issues that emerge in the investigation 

interaction: to wipe out contrasts of understudies essential abilities, to expand understudies' inspiration 

to look for relevant, superior grade and fascinating engineering arrangements, to build proficient obli-

gation, to foster abilities to work in various social settings, etc.  

Keywords: Kaunas College of Innovation, Investigations of Design, Strategies for Contemplates 
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NATURE OF BUILDING TRAINING AT THE PERSONNEL OF DESIGN OF THE 

COLLEGE 

Amber DHIMAL  

Nepal 

Abstract: The paper presents an examination on the nature of building schooling at the Workforce of 

Design (FA) of the College of Ljubljana (UL) and the progressions because of embracing the new prin-

ciples, standards and assessment frameworks. To improve the nature of instruction at FA, we take a 

gander at the pointers identified with the information on understudy learning results and the training all 

in all. The proper information and the correlation of execution (quality) pointers somewhere in the range 

of 2006 and 2012 are appeared. Furthermore, the fundamental extent of the Long-cycle Expert's Inves-

tigation Program in Design (MSPA) is introduced as far as substance and versatility. The focal point of 

building instruction at the UL FA, which incorporates viable, imaginative and research work, and rec-

reates work in the compositional studio, is on Plan Studio course, which is straightforwardly supple-

mented by the Engineering Workshop course. The work that incorporates both the individual methodo-

logy and cooperation advances associations among unfamiliar and Slovenian understudies. Four take 

these examples are introduced, affirming the meaning of innovative work inside the courses of Plan 

Studio, Building Workshop and Expert Theory.  

Keywords: Quality, Plan, Plan Studio, Design Workshop, Portability, Collaboration with The Nearby 

Local Area, Personnel of Engineering (FA) Of the College of Ljubljana (UL), Slovenian Quality Con-

firmation Organization for Advanced Education (SQAA) 
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MEANING OF WORKMANSHIP AND STUDY OF METROPOLITAN PLAN IN THE 

EXAMINATION PROGRAM OF ENGINEERING 

Milko GRGUROVIC  

Serbia 

Abstract: Metropolitan plan is a part of workmanship and study of design and a basic field of enginee-

ring movement. Ensuing to reclamation of autonomy, Lithuania began going down the way of vote 

based metropolitan plan of towns and regions, which brought about an unavoidable development of 

ideas just as outlook. Twenty years of autonomy have passed, yet one could scarcely say that everything 

is plainly and consistently saw by all players engaged with exercises of metropolitan plan. There is as 

yet an unmistakable absence of normal comprehension of the object of workmanship and study of met-

ropolitan plan. As a part of science, metropolitan plan is still to some degree lost in the logical grouping. 

This paper examines meanings of metropolitan plan utilized in Lithuania and abroad, gives summed up 

data on the conventional situation of metropolitan plan in records controlling proficient preparing, and 

evaluates (inside the setting of the European Association necessities for proficient capabilities) the se-

minars on metropolitan plan fundamentals instructed under the BA degree program of engineering at 

the Personnel of Design, Vilnius Gediminas Specialized College.  

Keywords: Workmanship and Study of Metropolitan Turn of Events, Metropolitan Plan, Metropolitan 

Arranging, Town Arranging, Metropolitan Space, Engineering, Structural Preparing 
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THE EFFECT OF ROAD PROPERTIES ON INTELLECTUAL GUIDES 

Adan CARPENTER  

Chile 

Abstract: This paper researches the connection between road properties and intellectual guides. It is 

centered around the topic of how human insight of the constructed climate is influenced by road proper-

ties. Expanding on the establishments of Kevin Lynch's investigations of natural discernment (Lynch 

1960) and ongoing setup estimation procedures of the assembled climate, it tends to a significant inquiry 

that Lynch has left unsettled: For what reason do individuals have more complete memories of certain 

pieces of the metropolitan climate, and not others?  This paper proposes a logical estimation structure 

dependent on diagram hypothesis to contrast the consequences of intellectual guides and target spatial 

properties of the comparing assembled climate. To test our speculation, road math is estimated and 

characterized dependent on chart hypothesis in two chose zones with comparable calculations in 

Kenmore, Boston and Kendall Sq., Cambridge, Mama. Psychological guides are then gathered depen-

dent on explicitly planned guide drawing studies. At last, the connection between diagram results and 

psychological guides is inspected to distinguish the manners in which that road properties influence 

human insight. The connection between spatial construction of the assembled climate and social conduct 

has consistently been one of the focal discussions in metropolitan arranging. Among various parts of the 

assembled climate, concentrates on intellectual guides and metropolitan travel found that individuals' 

discernment is influenced by metropolitan arrangement; nonetheless, the connection between road pro-

perties and percep-tion has not been highly investigated. 

Keywords: Design Designs, Road Properties, Intellectual Guides, Mathematical Properties 
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TOWNS, MUNICIPALITIES AND TOWNS OF LITHUANIA: THEIR DEMOGRAPHICAL 

AND METROPOLITAN CHANGES IMPACT TO THE PERSONALITY OF THE NATIONS 

SCENE SPATIAL CONSTRUCTION 

Yandi Doddy SETIABUDI 

Indonesia 

Abstract: Somewhat recently, globalization and joining measures are going seriously. They unite co-

untries, their societies, yet in a similar time step by step vanish public personality. This cycle contacts a 

great deal of circles, yet particularly large impact has to the state of nations towns, municipalities and 

towns, their socioeconomics, urbanity, design and scene that in some scale bit by bit looses their visual 

tasteful character and peculiarity. So saving and valuing attributes of nations scene, spatial design cha-

racter of living spots and characteristic environmental factors in the states of globalization is truly real 

issue. The point of this paper is to give information about nations living framework and demographical 

circumstance changes that depends on Lithuanian Insights Office 2001 and 2011 made general nation 

populace and staying registration measurements that predetermines nations towns, municipalities and 

towns scene spatial construction character and its personality. Referenced examination appeared, that 

during 2001-2011, number of country occupants diminished by 440,37 thousands or 12,64 percent. In 

such manner, during this period diminished number of towns (was 106, presently – 103), number of 

towns (was 19842, presently – 19004) and number of individual ranches (was 1735, presently – 1687). 

Additionally, from current number of towns or individual homesteads, around 18% of towns and 52 

percent of individual ranches don't have inhabitants and are close to the furthest reaches of vanishing. 

Referenced demographical and metropolitan changes without a doubt makes impact to Lithuanian 

towns, municipalities and towns scene spatial design peculiarity and character. This peculiarity, as vital 

piece of public social legacy, can be saved just tackling prudent, juridical and proficient inquiries imp-

ressively.  

Keywords: Towns, Municipalities, Towns, Scene, Urbanism, Socioeconomics, Measurements, Persona-

lity 
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A METROPOLITAN HARDLINER: GUIDE FOR METROPOLITAN UPHEAVAL 

Maaiz EL-MASSOUD  

Syria 

Abstract: The contemporary neoliberal city exists inside the setting of the superfluity of the contempo-

rary economy, the predominance of monetary hypothesis over ware trade and the progress of the city 

from the political subject to a simple asset utilized by worldwide companies and organizations (Hirst 

2005; Harvey 2012; Marazzi 2010). There is an undeniable struggle between the city as a material ele-

ment, and the unimportant powers of worldwide private enterprise. In this unique circumstance, Carl 

Schmitt and Jacob Taubes furnish valuable apparatuses with which to make a hypothetical system to 

restore conversation of the city as a political and monetary subject. I will start by alluding to Schmitt's 

contemplations of domain and the contention between the earthly rationale, the ocean rationale and the 

air rationale as introduced in his work 'The Nomos of the Earth in the Worldwide Law of the Jus Publi-

cum Europaeum' (Schmitt 2003). I will proceed by examining Jacob Taubes, who in his Occidental 

Eschatology (Taubes 2009) furnished the instruments with which to dismiss the Heideggerean, traditio-

nalist comprehension of spot, and imagined another sort of spot – the 'Taubesian place', where a trans-

formation could be begun. As a hypothetical setting for these contemplations, I have referred to the 

Sectarian figure introduced by Schmitt (2004), through Taubes contemplations of room and history.  

Keywords: Carl Schmitt, Jacob Taubes, Place, Self-Sufficiency, Metropolitan Transformation, Secta-

rian, Exceptional Financial Zone 
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WILL SHARED PRACTICES FABRICATE ANOTHER CITY? 

Emmanuel THOMSON  

United Kingdom 

Abstract: Contemporary living is progressively set apart by various types of associationisms, aggregate 

yet not really dependable activities, and either little or exceptionally decided communalities. This paper 

will examine types of living that reject independence and avoid networks. Unclear structures, in view 

of living "next to each other, strolling in sync" which Bauman (2002) portrayed as "an urgent require-

ment for systems administration"; and Sennett (2008) said was "the power of meandering feelings mo-

ving whimsically starting with one objective then onto the next". Described by qualities like nature, 

thriftiness, correspondence and fortitude. We accept that the main point of contention is to comprehend 

whether these structures are fit, as is commonly said they are, of allegorically modifying the city. As 

such, would they be able to execute an alternate idea of urbanity and public space by receiving the 

pretended in late entrepreneur urban communities by struggle, judiciousness, functionalism, and the 

market. To handle the difficult we should initially see what they mean for three unique issues: the first 

includes changes in quite a while doled out to living; the second, the new rationale of spatial association; 

the third, the amendment of the thought of public and its political results. To give more noteworthy 

lucidity, we will manage these three issues by momentarily alluding to European contextual analyses 

completed by a gathering of town-organizers and sociologists.  

Keywords: Shared Living, Associationism, Urbanity, Living Qualities, Spatial Association, Public Do-

main 
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TOWARDS A SPATIAL EVALUATE OF PHILOSOPHY: ENGINEERING AS A TEST 

Kamyar AGHILI  

Bahrain 

Abstract: The paper presents the layout for the hypothesis of philosophical space. The philosophical 

properties of room are reexamined by the juxtaposition of Lefebvre's and Bourdieu's hypotheses. The 

resultant compromise focuses towards the idea of spatial study of philosophy just as the chance of utili-

zing philosophy for study of room. The idea of a test (as described by Boltanski) is acquainted with 

show the significance of capacities of entertainers and papers during the time spent scrutinize. The paper 

underlines the uncommon meaning of engineering for the development of basic positions. The design is 

depicted as a type of a test. In this manner, the engineering is described as one of the fundamental 

components of conceivable social liberation. Essentially, both the social duties of the design and its 

basic job are highlighted. The investigate of existing relations and the development of new friendly and 

spatial models are essentially inevitcapable. It is consequently important to explore philosophical socio-

spatial relations to build up basic positions which would have the option to fight with the dominating 

forces of today. For some reasons the situation of outside evaluate is not, at this point valid, if at any 

time it was. It isn't to say, nonetheless, that the mastery is all encompassing and investigate unthinkable.  

Keywords: Belief System, Space, Design, Scrutinize, Test 
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AGAINST SPACE: THE POLITICAL COMPOSITION OF A DOWNTOWN 

WORKMANSHIP DISPLAY 

Chandravadan SOM  

Bangladesh 

Abstract: The subject of this paper is a downtown craftsman run exhibition called Eastside Activities. 

As a component of a chronicled pattern in artist run spaces, Eastside Activities have developed an es-

sential way to deal with post-modern space, their area and part inside the city of Birmingham, UK. This 

paper diagrams their methodology with regards to the new social arrangement systems intrigued on 

openly financed city-based craftsmanship associations. It endeavors to broaden the conceptualization of 

contemporary workmanship in the city inside metropolitan examinations by and large, explicitly explo-

ring the hypothetical capability of Eastside Task's curatorial methodology. How might we characterize 

public office for workmanship in the neoliberal city? For Eastside Activities, office is characterized 

mainly through space and the style of room. This paper proposes a hypothetical system for articulating 

the political style of new open spaces for craftsmanship. Our examination questions rotate around the 

connection between the hierarchical elements and creative aspirations of this new craftsmanship space. 

How is the space conceptualized, defended, and given a personality inside the particular metropolitan 

and strategy settings of the city? How does another workmanship space with an unequivocal obligation 

to 'public' culture fight with the neoliberal political bowed of the social arrangement of the city?  

Keywords: Contemporary Workmanship, Innovative City, Social Strategy, Public Space, Spatial Style 
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FOSTERING ANOTHER WORLDVIEW FOR EXECUTION OF INSTRUCTING CITY 

HYPOTHESIS IN CUTTING EDGE INNOVATION UBER URBAN AREAS, CASE 

Temuge OTICHIGIN  

Mongolia 

Abstract: Thinking about the development of the total populace and the requirement for taught people, 

the advancement of innovation among the youthful age, is presently felt like never before. This issue 

offers incalculable freedoms for schooling. Thus, numerous metropolitan supervisors and city specialists 

attempt to think about all accessible alternatives to accomplish this objective. These days, teaching urban 

areas are the system for improvement on neighborhood, common and business levels everywhere on the 

world. Tehran as the capital of Iran is a city where individuals with various societies and assumptions 

reside. This implies that the city specialists should perform different projects to fulfill individuals' as-

sumptions, hence the job of metropolitan administration is incredibly significant, and MPOs should 

settle on savvy choices around here. The objective of this paper is to inspect the present status of Tehran 

and the activities identified with its potential as an instructing city lately, and furthermore to assess the 

capacity of Tehran to progress to the condition of the teaching city. The key inquiry is: "The way does 

Tehran satisfy the requirements of the standards for instructing urban areas?" And "Which models sho-

uld be reexamined for this reason?" The consequences of the exploration show that Tehran has a heaps 

of obstructions presently couldn't seem to be defeated to meet Teaching City objectives and destinations.  

Keywords: Teaching Urban Communities, Tehran, Citizenship 
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HATTUŞA TAŞ HEYKEL SEMPOZYUMU VE KENT KÜLTÜRÜNE KATKILARI 

Pelin AVŞAR KARABAŞ, Bünyamin AĞBAL 

Türkiye 

Öz: Bu çalışmanın amacı; 13 Haziran 2011 - 6 Temmuz 2011 tarihleri arasında Çorum Kültür Park’ta 

gerçekleştirilen Hattuşa Taş Heykel Sempozyumu’nun projelendirilmesi, yürütülmesi, sonuçlandırıl-

ması aşamalarını irdelemek ve sempozyum kapsamında üretilen sanat eserlerinin kent kültürüne katkı-

larını incelemektir. Araştırmada tarama yöntemi kullanılmıştır. “Hitit Medeniyeti” temasından yola çı-

kılarak gerçekleştirilen Hattuşa Taş Heykel Sempozyumu kapsamında alanında uzman birçok akade-

misyen ve serbest sanatçı imzalı özgün heykeller yapılmış, üretilen bu eserler Çorum halkının toplu 

olarak kullandığı park ve benzer meydanlara kalıcı olarak yerleştirilerek sergilenmiş ve bu suretle hem 

halkın sanata ilgisinin artırılması, hem de sanatsal tasarımların kent bilincine katkısı göz önünde bulun-

durularak şehrin dokusuna ayrıcalıklı bir değer katılması hedeflenmiştir. Sempozyum sonunda “Güneş 

Kursu, İkiz İdol, Çivi Yazılı Tablet, Savaşçı, Kybele, Gök Tanrı” gibi farklı sembolik içeriklere sahip 

olan heykeller üretilmiş, birbirleri ile tamamen farklı formlardaki bu eserlerde aynı dilin kullanılması 

ile ise önemli bir bütünlük sağlanmıştır. Sonuç olarak; bölgenin orijinal taşı ile oluşturulmuş kütlesel 

çalışmalar günümüzde, geçmiş kadim medeniyetlere ışık tutmakla birlikte şehrin özgün kimliğine este-

tik değerler katmıştır. Bir şehrin yaşam tarzını geliştiren tartışılmaz unsurlardan birisi olarak görülen 

sanat eserleri, özellikle de doğa, tarih ve sanatın bir arada sunulması ile Hattusa Taş Heykel Sempoz-

yumu kapsamında ortaya koyulan eserler ile bulunduğu mekâna popülerlik açısından daha da çekici bir 

özellik ve önem kazandırmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Hitit Medeniyeti, Heykel, Sempozyum 
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HENRI MATISSE’İN ENSTRÜMAN TEMALI RESİMLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK 

İNCELENMESİ 

Pelin AVŞAR KARABAŞ, Gülay CAM 

Türkiye 

Öz: Tarama yöntemi kullanılarak yapılan bu araştırmanın amacı; Fovizm akımının başlıca özelliklerini 

irdelemek ve akımın önemli sanatçılardan birisi olan Henri Matisse’in enstrümanlara yer verdiği resim-

leri retrospektif olarak inceleyerek yorumlamaktır. 19. yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın başları arasına 

tarihlenen Fovizm akımının en öne çıkan özellikleri; boya tüpünden çıktığı gibi birbirleriyle karıştırıl-

maksızın kullanılan saf renkler, kaba ve kıvamlı bir şekilde sürülen boya katmanları ve yoğun fırça 

darbeleri gibi detaylardır. Akımın başlıca temsilcisi olarak kabul edilen Henri Matisse’in resimlerinde 

genel olarak ele aldığı konular; portreler, otoportreler, natürmortlar, iç ve dış mekanlar, manzaralar ve 

nülerdir. Genel olarak bakıldığında Juan Gris, Pablo Picasso ve Georges Braque gibi birçok sanatçının 

eserlerinde resimsel bir figür olarak defalarca ele alınan enstrümanlar, Henri Matisse’in de işlediği te-

malar arasındadır. Matisse’in enstrümanları konu aldığı çalışmalarda, günlük yaşam içerisinde kendile-

rine yer bulan ve aynı zamanda hayatın bir parçası olarak algılanan müzik aletleri vurgusu hissedilmek-

tedir. Bununla beraber resimlerde, odağa alınan enstrümanın plastik açıdan en dikkat çeken unsur olması 

da sağlanmıştır. Sonuç olarak; sanatçının enstrümanları dahil ettiği eserlerini meydana getirirken figürü 

ön plana aldığı, ön planda yer alan figürü ve enstrümanı odak noktası olacak biçimde detaylı bir şekilde 

işlemekle birlikte, arka planda ayrıntılara başvurduğu, kontur çizgilerinden faydalandığı ve detaylarda 

kullandığı sıcak-soğuk renkleri bir araya getirirken kompozisyonun genelinde ahenkli bir denge kurduğu 

gözlemlenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Fovizm, Henri Matisse, Enstrüman 
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NAMIK İSMAİL RESİMLERİNDE KADIN PORTRELERİ 

Pelin AVŞAR KARABAŞ, Gamze TOPAKTAŞ 

Türkiye 

Öz: Tarama yöntemi kullanılarak yapılan bu araştırmanın amacı; Türk Resim Sanatı’nın en önemli res-

samlarından birisi olan Namık İsmail’in çalışmalarındaki sanatsal tavrı irdelemek ve sanatçının resim-

lerinde öne çıkan kadın portrelerini inceleyerek yorumlamaktır. 1890-1935 yılları arasında yaşamış olan 

Namık İsmail, İzlenimcilik akımının etkisiyle yapmış olduğu manzara resimlerinin yanı sıra desenleri-

nin sağlam yapısı, güçlü fırça darbeleri ve çizgileri ile ortaya koyduğu realist tavırlarıyla öne çıkan Türk 

Sanat Tarihi’nin önemli ressamlarından birisidir. Sanatçının eserlerini oluşturan konular savaşlar, man-

zaralar, portreler, figürler, çıplaklar, kentler ve iç mekânlardır. Namık İsmail kompozisyonlarında ışık 

ve harekete değer verdiğini gösteren yorumlarının yanı sıra portre ve figür çalışmalarında ortaya koy-

duğu sağlam desen anlayışı ile de dikkat çekicidir. Ele aldığı kadın portrelerinde genel olarak seçtiği 

figürlerin duygusal durumlarını ve kişisel özelliklerini renk ve fırça darbeleri ile belirginleştirirken 

mekân algısını geri planda bırakmış ve etkili ışık kullanımıyla ilgi odağı olarak özellikle baş bölgesine 

yönelmiştir. Yer yer gerçekçi bir tavır ile kişilerin yüzündeki en ince detaylara kadar yoğunlaşmış, re-

simlerine konu olan kişilerin ruh halleri hakkında ise izleyiciyi fikir sahibi olmaya iten bir çaba içerisine 

girmiştir. Portrelerin arka planlarını satıh etkisi ile düz renklerle fonlanmak yerine daha çok fırça vuruş-

larının da belirgin olduğu monokrom renkler tercih eden sanatçının eserleri, bütün olarak bakıldığında 

ise anatomi bilgisi konusundaki ustalığının da göstergesidir.  

Anahtar Kelimeler: Namık İsmail, Portre, Kadın Resimleri 
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AKILLI KENTLERDE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİNALAR: KONYA ÖRNEĞİ 

Nazmiye Nur ŞENYIL, Süheyla BÜYÜKŞAHİN 

Türkiye 

Öz: Dünya nüfusunun artışı ve kentlerin modern gelişim göstermesi kırsal kesimlerde yaşayan insanla-

rın kentlere göç etmesine neden olmuş ve kent nüfusları hızla artış göstermiştir. Bu bağlamda kentlere 

yerleşerek nüfus artışına neden olan insanlar, kent yaşamında kısa vadede kendilerine bireysel fayda 

sağlasa da artan kalabalığa bağlı olarak kaynak ihtiyacının çoğalması ile ısınma, su, elektrik vb. yenile-

nemez kaynakların kullanımının artmasına ve güvenlik, sağlık, eğitim, kaliteli yaşam gibi hizmetlerin 

aksamasına neden olmaktadır. Özellikle 1950’li yıllarda başlayarak günümüze kadar katlanarak devam 

eden kentlere göç etme sonucu kaynak kullanım miktarının artması dünya genelinde fark edilmeye baş-

lanmış böylelikle sürdürülebilirlik kavramı ortaya çıkan kaynak problemlerine çözüm getirmesi ama-

cıyla çalışılmaya başlanmıştır. Var olanı daha etkili kullanmak ya da negatif etkiyi pozitife çevirmek 

için kullanılan “sürdürülebilirlik” kavramı temelde var olan bir şeyin kuşaklar arası iletilerek yeni gele-

cek nesillere aktarılmasını ifade etmektedir. Geleceği güvence altına almak için kullanılan bu kavram 

20.yy’ın sonlarından bu yana teknoloji ile sürdürülebilir mekânsal alanları korumayı ve genişletmeyi 

amaçlayarak kentleşme olgusunu etkilemiş ve akıllı kent gelişimine neden olmuştur. Kentlerin yapısal 

dokusunu oluşturan binaların da akıllı kent olma sürecinde sürdürülebilirlik anlayışı ile tasarlanmaları 

günümüzde bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde sürdürülebilir bina tasarımları ve 

uygulamaları yaygın hale getirilmeye çalışılmaktadır. Bu çalışmanın amacı akıllı kent olma sürecinde 

önemli adımlar atan ve gelişimini sürdüren Konya kentindeki sürdürülebilir binaların değerlendirilme-

siyle bu sürece katkı sağlayacak öneriler geliştirilmesidir. 
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URBAN TRANSFORMATION IN HISTORICAL TRADITIONAL URBAN FABRIC: CASE 

OF ŞÜKRAN DISTRICT, KONYA 

Süheyla BÜYÜKŞAHİN 

Turkey 

Abstract: The urban transformation projects planned in historical urban areas predicting radical changes 

on traditional fabric directly affect the city identity. The relationship between space and identity is a 

complex and continuous process that feeds each other and renews itself. Every change or transformation 

regarding the space causes the identity of space to be re-formed in memory, thus the relationship between 

space and identity is stratified. Although the multi-layered nature of the cities, which are affected by 

these changes and transformations on a large scale, is one of the indicators of their cultural wealth, the 

inability of the layers that make up the city to preserve their own traces and the occasional necessary 

reconstruction result in the change of urban identity. Today the urban transformation projects, which 

have been planned in many cities of our country recently and foresaw the radical change / transformation 

of the urban space, are practices that also destroy the architectural identity of that city. However, the 

areas that are in the neighborhood of the historical city center and which are valuable for a period are 

exposed to negative social and physical changes over time, especially due to user change, and it may be 

necessary to disappear. In the study, Şükran district, which is located in the neighborhood of the histo-

rical city center, which is connected to Konya Meram county, has been discussed. Demolitions and 

constructions started within the scope of the "Meram Transformation" project within the boundaries of 

Şükran District which spreads over a wide area. As a result it can be said that; having a holistic approach 

in urban transformation projects to be implemented in historical traditional urban areas, making appli-

cations that emphasize historical values, making the right decisions in order to achieve identity integrity 

in urban morphology will constitute an important part of the identity. 

Keywords: Urban Transformation, Identity, Historical Traditional Fabric, Şükran District, Konya 

 






