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Değerli Bilim İnsanları;
11 - 12 Ekim 2018 tarihleri arasında İstanbul Bilim ve Akademisyenler Derneği tarafından organize edilerek
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ev sahipliğinde yürütülen Trakya Üniversitesi, Yalova Üniversitesi,
İstanbul Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Sakarya
Üniversitesi, Sağlık Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma Sosyal
Hizmetler ve Aile Bakanlığı tarafından destelenen 2. Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Kongresi’nde bir kez
daha sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadık.
Kongremizin açılış törenine Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Erdem, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Görün,
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü
Ömer Bolat, İl Kültür Turizm Müdür Vekili Cemil Agas, Orman Bölge Müdür Vekili Birol Dündar, Türkiye’nin
dört bir yanından gelen katılımcılar ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Öncelikle 148 sözel ve 6 poster bildiri sunumunun yanı sıra 39 eser ile karma sergimize katılım sağlayan
değerli bilim ve sanat insanlarının bir araya gelerek bilimsel, kültürel ve sanatsal birçok birikimlerini
paylaşmalarına olanak sağlayan bu nadide ortamın yaratılmasında emeği geçen kongremizin Onur Kurulunda
yer alan Çanakkale Valisi Sayın Orhan Tavlı, Çanakkale Belediye Başkanı Sayın Ülgür Gökhan, Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Yücel Acer ve IBAD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Prof.
Dr. Ümran Sevil başta olmak üzere Kongre Başkanı Prof. Dr. Abdullah Kelkit’e, Kongre Eş Başkanları Prof.
Dr. İbrahim Numan ve Prof. Dr. Mehmet Küçükmehmetoğlu’na, Kongre Yürütme, Düzenleme, Sergi Bilim
Kurulu üyelerimize ve gerek teknik gerekse işletme açısından her türlü katkı ve desteği sağlayan Güven Plus
Grup Danışmanlık A.Ş.’ye en içten teşekkürlerimizi sunarız.
Kongre takvimiz 2018 yılı Şubat ayı başı itibariyle çeşitli iletişim kanalları aracılığıyla ulusal ve uluslararası
boyutta duyurulmuş, Mimarlık ve Tasarım alanının birçok yönüyle ele alınabileceği geniş bir konu zinciri
oluşturularak katılımcılarımıza oldukça verimli ve doyurucu bir içerik sunabilecek kalitede akademik etkinlik
ortaya koyabilmek hedefi ile her türlü çalışma başarı ile gerçekleştirilerek kongre kitabımız hazırlanmıştır.
Kongremizi onurlandıran tüm katılımcılarımıza şükranlarımızı sunar, bir sonrakini 08-09 Kasım 2019 Gebze
Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinin ev sahipliğinde Kongre Başkanı Mimarlık Fakültesi Dekanı Sayın
ÇANAKKALE
ONSEKİZ
MART ÜNİVERSİTESİ
Prof. Dr. Nilay COŞGUN’un
kongre başkanlığında
3. Uluslararası
Mimarlık ve Tasarım Kongresi’nde yeniden
www.mimarlikvetasarimsempozyumu.org
bir arada olmak temennileriyle sağlık, esenlik, mutluluk, huzur, barış ve başarılarla dolu güzel günler dileriz.
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Saygılarımızla.
Prof. Dr. Abdullah KELKİT
Kongre Başkanı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı
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Distinguished Scientists,
We have felt the joy of being together again in the 2nd International Congress on Architecture and Design
organized by Istanbul Association of Science and Academicians on 11-12 October 2018 and hosted by
Çanakkale Onsekiz Mart University with the support of Trakya University, Yalova University, İstanbul
University, Bingöl University, Yıldız Technical University, İstanbul Technical University, Sakarya University,
Ministry of Health, Ministry of Culture, Ministry of Science Industry and Technology, Ministry of Labor and
Social Services and Ministry of Family.
Deputy Rector Prof. Dr. Ahmet Erdem, Assistant Rector Prof. Dr. Mustafa Görün, Dardanelles Battle Gallipoli
Historical Site Vice President Zülküf Memiş, Provincial Director of Environment and Urbanization Ministry
Ömer Bolat, Provincial Deputy Director of Culture and Tourism Cemil Agas, Provincial Deputy Director of
Forestry Birol Dündar and the participants, academicians and students from all over Turkey participated in the
opening ceremony of our congress.
Esteemed scientists and artists came together with their participation in our group exhibition with 148 verbal
and 6 poster presentation and 39 works and a unique environment was created for exchange of scientific,
cultural and artistic experiences. In this regard, we would like to extend the deepest gratitude to Çanakkale
Governor Mr. Orhan Tavlı being in the Discipline Committee, Çanakkale Mayor Mr. Ülgür Gökhan, Çanakkale
Onsekiz Mart University Rector Mr. Prof. Dr. Yücel Acer, IBAD Chairman Ms. Prof. Dr. Ümran Sevil, Head
of the Congress Prof. Dr. Abdullah Kelkit, Co-heads of the Congress Prof. Dr. İbrahim Numan and Prof. Dr.
Mehmet Küçükmehmetoğlu, the members of the Executive, Preparation and Exhibition Science Boards of the
congress and Güven Plus Group Counselling Inc. who supported us both in terms of technical execution and
all other contributions.
Our congress calendar was announced via various channels at national and international level as of February
2018. All kinds of papers were presented successfully and our congress book was prepared with the purpose
of creating a wide range of topics addressing the field of Architecture and Design from different aspects and
presenting an academic event that could yield highly efficient and competent content to our participants. We
pay our respects to all participants who honored our congress. We will organize the 3rd International Congress
ÇANAKKALE
ONSEKİZ
MARTUniversity
ÜNİVERSİTESİ
of Architecture and Design
to be hosted by
Gebze Technical
Faculty of Architecture on 08-09
www.mimarlikvetasarimsempozyumu.org
November 2019 under the head of the Dean of the Faculty of Architecture Ms. Prof. Dr. Nilay COŞGUN. We
wish you days full of health, joy, peace, welfare and success.
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Best regards.
Prof. Dr. Abdullah KELKİT
Head of the Congress
Çanakkale Onsekiz Mart University Dean of the Faculty of Architecture and Design
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KONGRE BAŞKANI
Prof. Dr. Abdullah KELKİT
KONGRE EŞ BAŞKANLARI
Prof. Dr. İbrahim NUMAN
Prof. Dr. Mehmet KÜÇÜKMEHMETOĞLU
KONGRE YÜRÜTME KURULU
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KONGRE DÜZENLEME KURULU
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Prof. Dr. Clemens BEUNGKUN
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Prof. Dr. Lela GELEİSHVİLİ
Prof. Dr. Peter LUSCUERE
Prof. Dr. Shahin VASSIGH
Doç. Dr. Abaz DIZDAREVIC
Doç. Dr. Füsun ERDURAN NEMUTLU
Doç. Dr. Kürşad DEMİREL
Dr. Öğr. Üyesi. İpek SAKARYA
Dr. Öğr. Üyesi. Lana KUDUMOVIC
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Dr. Öğr. Üyesi. Leila DİZDAREVİCwww.mimarlikvetasarimsempozyumu.org
Dr. Öğr. Üyesi. Pınar KISA OVALI
Dr. Öğr. Üyesi. Tutku AK
Arş. Gör. Dr. Erdem SALCAN
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Prof. Dr. Levent GENÇ - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Prof. Dr. Lui PAO CHUEN - Singapore University
Prof. Dr. Mehmet KÜÇÜKMEHMETOĞLU - Gebze Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet ÇUBUKÇU - Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet OCAKCI - İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Meryem ATİK - Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Murat ZİNCİRKIRAN - Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Mükerrem ARSLAN - Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Mümin ŞAHİN - Trakya Üniversitesi
Prof. Dr. Murat ÖZYAVUZ - Namık Kemal Üniversitesi
Prof. Dr. Neşe ÇEĞİNDİR - Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Neşe TÜFEKÇİ - İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Nur ÇAĞLAR - TOBB-ETÜ
Prof. Dr. Nilay COŞGUN - Gebze Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Nuran ZEREN GÜLERSOY - İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Ning Xİ - University of Hong Kong

11-12 EKİM 2018

Prof. Dr. Quek TONG BOON - Singapore University

Prof. Dr. Öner DEMİREL - Karadeniz Teknik Üniversitesi
ÇANAKKALE
ONSEKİZ
MART ÜNİVERSİTESİ
Prof. Dr. Özgür DİNÇYÜREK
- Doğu Akdeniz
Üniversitesi
www.mimarlikvetasarimsempozyumu.org

Prof. Dr. Özgür EDİZ - Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Pınar Dinç KALAYCI - Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Peter CHILDS - Imperial College London
Prof. Dr. Rahmi ERDEM - Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Sare SAHİL - Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Sadık Cengaver ARTUNÇ - Mississippi University
Prof. Dr. Serpil ÖNDER - Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Sevil YÜCEL - Yıldız Teknik Üniversitesi
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Prof. Dr. Süha BERBEROĞLU - Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Süleyman ÖVEZ - İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Seçil ŞATIR - Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi
Prof. Dr. Stephen BOYER - California State Üniversitesi
Prof. Dr. Şevkiye Şence TÜRK - İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Şükran ŞAHİN - Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Tevfik Hakan ALTINÇEKİÇ - İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Tülay Cengiz TAŞLI - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Prof. Dr. Tüzin BAYCAN - İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Thea BREJZEK - University of Technology Sydney
Prof. Dr. Yahya BULUT - Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Zeynep ENLİL - Yıldız Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Adem Erdem ERBAŞ - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Doç. Dr. Alper SAĞLIK - Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi
Doç. Dr. Ali Tolga ÖZDEN - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Doç. Dr. Arzu BAŞARAN UYSAL - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Doç. Dr. Ayşen ÇELEN ÖZTÜRK - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Doç. Dr. Aida IDRIZBEGOVIC ZGONIC - University of Sarajeva
Doç. Dr. Barış ATİKER - Beykent Üniversitesi
Doç. Dr. Banu ÖZTÜRK KURTASLAN - Selçuk Üniversitesi
Doç. Dr. Cengiz TAVŞAN - Karadeniz Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Çiğdem SAKICI - Kastamonu Üniversitesi
Doç. Dr. Ebru ÇUBUKÇU - Dokuz Eylül Üniversitesi
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Doç. Dr. Elif ALKAY - İstanbul Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Emine GÖRGÜL - İstanbul Teknik Üniversitesi
ÇANAKKALE
ONSEKİZ
MART ÜNİVERSİTESİ
Doç. Dr. Engin E. EYÜPOĞLU
- İstanbul Teknik
Üniversitesi
www.mimarlikvetasarimsempozyumu.org

Doç. Dr. Erkan AYDINTAN - Karadeniz Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Fatma ŞENOL - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Doç. Dr. Füsun ERDURAN NEMUTLU - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Doç. Dr. Kürşad DEMİREL - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Doç. Dr. Levent ARIDAĞ - Gebze Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Lisa CLAYPOOL - University of Alberta
Doç. Dr. Mehmet TOPAY - Süleyman Demirel Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa TÜRKMEN - Kocaeli Üniversitesi
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Doç. Dr. Nur BELKAYALI - Kastamonu Üniversitesi
Doç. Dr. Okan YILMAZ - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Doç. Dr. Osman TUTAL - Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Özlem KÖPRÜLÜ BAĞBANCI - Uludağ Üniversitesi
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ - Hitit Üniversitesi
Doç. Dr. Semahat ÖZDEMİR - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Doç. Dr. Şebnem Timur ÖĞÜT - İstanbul Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Turgay Kerem KORAMAZ - İstanbul Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Tülay ZORLU - Karadeniz Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Tim ANTONİUK - University of Alberta
Doç. Dr. YiğiT EVREN - Yıldız Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Yüksel DEMİR - İstanbul Teknik Üniversitesi
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ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
www.mimarlikvetasarimsempozyumu.org
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AÇILIK KOKTEYLİ SERAMONİSİ
11 EKİM 2018
10:15 – 10:45
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
Müzik Dinletisi
Açılık Konuşması
Prof. Dr. Abdullah KELKİT
Kongre Başkanı
Prof. Dr. Yücel ACER
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü
Sponsor Teşekkür Belgesi Takdimi
DAVETLİ KONUŞMACILAR
10:45 – 11:45
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Levent GENÇ
Prof. Dr. Amir PASIC
Prof. Dr. Hasan YILMAZ
ÖĞLE YEMEĞİ ARASI
(ÇOMÜ ÖSEM YEMEKHANESİ)
12:30 – 13:30

11-12 EKİM 2018

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
www.mimarlikvetasarimsempozyumu.org
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OTURUM 		
Saat ve Tarih		
Salon			
Oturum Başkanı

SÖZEL OTURUMLAR

:1
: 11.10.2018 – 14:00 – 15:00
: Doç. Dr. Mustafa Aksoy
: Prof. Dr. Hasan YILMAZ

Ayşegül AKSU, Hasan
YILMAZ, Sevgi YILMAZ

BİNA YÖNLENDİRMESİNİN TERMAL KONFOR ÜZERİNDEKİ
ETKİLERİNİN ERZURUM KENTİ ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ

Zeliha Burcu DEMİRCİ,
Adnan AKSU

MİMARLIKTA MALZEME - BİÇİM İLİŞKİSİNİN ÖZ - NİTELİK
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yasemin GÖNÜLKIRMAZ

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRKİYE’DEKİ İÇ MEKAN
TASARIMINA BAUHAUS’UN ETKİLERİ

Ali BARMAN, Cüneyt
KURTAY

İKLİMSEL VERİLERE GÖRE YAPILACAK YÜKSEK YAPILARDAKİ
GİYDİRME CEPHELERİN KALİTE KRİTERLERİ

Nebahat Nihan PARLAK, T.
Hakan ALTINÇEKİÇ

PERMAKÜLTÜR KAVRAMININ DÜNYADAN VE ÜLKEMİZDEN
ÖRNEKLERLE İRDELENMESI

OTURUM 		
Saat ve Tarih		
Salon			
Oturum Başkanı

:2
: 11.10.2018 – 14:00 – 15:00
: Prof. Dr. Ümit SERDAROĞLU
: Doç. Dr. Tolga ÖZDEN

Nuşin KARA

MİMARLIKTA MEKÂNSAL ÖRGÜTLENME VE SOSYAL YAPININ
BERABER DEĞERLENDİRİLDİĞİ SİSTEMATİK BİR ANALİZ
YÖNTEMİ OLARAK SPACE SYNTAX (MEKÂNSAL DİZİM)

11-12 EKİM 2018

Saygın YÜCEKULE, H.
TASARIM PAZARLARINDA YER ALAN ÜRÜNLERİN FORM
Güçlü YAVUZCAN ÇANAKKALE
OLUŞUMUNDA
ÜRETİM
ONSEKİZ
MARTTEKNİKLERİNİN
ÜNİVERSİTESİETKİLERİ
Selin AKTÜRK, Selen
DURAK, Tülin VURAL
ARSLAN

www.mimarlikvetasarimsempozyumu.org
OTANTİKLİK
VE METALAŞTIRMA KAVRAMLARININ
SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZMDEKİ YERİ VE CUMALIKIZIK,
TARAKLI BÖLGELERİ ÜZERİNDE İNCELENMESİ

Selin ÖZTÜRK, Ferhat
PAKDAMAR, Nilay
COŞGUN

YAPI CEPHELERİNDE OLUŞAN BOZULMALARA/HASARLARA
MÜDAHALE EDİLME DÜZEYİNİN BELİRLENMESİNDE
BULANIK MANTIK YAKLAŞIMI

Esra ŞENTÜRK, T. Hakan
ALTINÇEKİÇ

SERT PEYZAJ TASARIM ELEMANLARINDA GÜNCEL KULLANIM
YAKLAŞIMLARI
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OTURUM 		
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Salon			
Oturum Başkanı

:3
: 11.10.2018 – 14:00 – 15:00
:B
: Dr. Öğr. Üyesi İpek SAKARYA

Ali YILDIZ

ÇATI TASARIMININ CEPHE KARAKTERİNE ETKİSİ

Alper BULUT, Yavuz
GÜLOĞLU, İlknur CESUR

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONUSUNDA ÜNİVERSİTE
ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN TESPİT EDİLMESİ
(KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ)

Aslı KORKUT, Burçin
EKİCİ, Yasemin Duygu
BOLAT

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE KENT KİMLİĞİ KAPSAMINDA EDİRNE
HIDIRLIK TABYALARI RESTORASYON PROJESİNİN PEYZAJ
MİMARLIĞI AÇISINDAN İRDELENMESİ

Atakan BAŞ, Dilek
AKBULUT

ÜRÜN TASARIMI DERSİ STÜDYO PROJELERİNDE TEMEL
TASARIM İLKE VE ELEMANLARININ ETKİSİ

Aydanur KILINÇ, Sevde
KARA, Miray GÜR

RANT VE KULLANICININ YERİNDEN EDİLMESİ: BURSA F.S.M
BULVARI’NDA KENTSEL DÖNÜŞÜM

OTURUM 		
Saat ve Tarih		
Salon			
Oturum Başkanı

:4
: 11.10.2018 – 14:00 – 15:00
:C
: Doç. Dr. Banu BEKÇİ

Ayşe Asena ARAS, Adnan
AKSU

MİMARİDEKİ HETEROTOPİK MEKÂNLARIN SİNEMA
ÜZERİNDEN OKUNMASI

11-12 EKİM 2018

Banu BEKCİ, Çiğdem
RİZE’NİN TARİHİ ÇEVRE ALGISININ TURİZM AKTİVİTELERİ
ÇANAKKALE
ONSEKİZ
MART ÜNİVERSİTESİ
BOGENÇ, Merve ÜÇOK
ÜZERİNDEKİ
ETKİSİ
www.mimarlikvetasarimsempozyumu.org

Başak ERTEM MUTLU,
Sevgi YILMAZ, Hasan
YILMAZ, Emral MUTLU

KENTLERDEKİ YAPI TİPLERİNİN MİKRO İKLİME ETKİSİ:
ERZURUM KENTİ ÖRNEĞİ

Elif SAĞLIK

PEYZAJ MİMARLIĞI KAPSAMINDA KENTSEL AVLU OLARAK
ESAS 17 BURDA AVM ÖRNEĞİ

Elif SAĞLIK, Yavuz
ALKAN

AKILLI ULAŞIM KAPSAMINDA BİSİKLET YOLLARININ ÖNEMİ:
ÖRNEK KENT ÇANAKKALE
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OTURUM 		
Saat ve Tarih		
Salon			
Oturum Başkanı

:5
: 11.10.2018 – 15:20 – 16:20
: Doç. Dr. Mustafa AKSOY
: Dr. Öğr. Üyesi Yavuz ALKAN

Bilge YARAREL

MOBİLYANIN PAKETLENME SERÜVENİ

Binnaz VURAL, Gülşen
ALTUĞ, A. Cüneyt DİRİ

TARİHİ YAPILARDA KULLANILAN KALKER TAŞI ÜZERİNDE
MİKROBİYOLOJİK FAALİYETLERİN İNCELENMESİ: AYASOFYA
MÜZESI ÖRNEĞİ

Burçin EKİCİ, Yasemin
Duygu BOLAT

YEŞİL ALTYAPI SİSTEMLERİ VE KENT SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ
İLİŞKİSİ; ÇORLU İLÇESİ ÖRNEĞİ

Yavuz ALKAN, Elif
SAĞLIK

ÇANAKKALE TERZİOĞLU YERLEŞKESİNE SINIR ORMANLIK
ALANDA EKOTURİZM KULLANIM POTANSİYELİ ÜZERİNE BİR
ARAŞTIRMA

Yavuz ALKAN, Elif
SAĞLIK

EKO-KENT KONSEPTİNDE YEŞİL YOL KAVRAMI, İŞLEVLERİ VE
ÖNEMİ. ÇANAKKALE KENTİ SARIÇAY ÖRNEĞİ

OTURUM 		
Saat ve Tarih		
Salon			
Oturum Başkanı

:6
: 11.10.2018 – 15:20 – 16:20
: Prof. Dr. Ümit SERDAROĞLU
: Doç. Dr. Okan YILMAZ

11-12 EKİM 2018

Canan CENGİZ, Kübra
ÖZTÜRK, Ömer Alper ZOR

KENT KİMLİĞİ ÖGESİ OLARAK AVLULU KONUTLARIN PEYZAJ
MİMARLIĞI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: BARTIN
ÖRNEĞİONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
ÇANAKKALE

Burcu Filiz DEMİRCİ,
Didem AKYOL ALTUN

www.mimarlikvetasarimsempozyumu.org
Burcu
Filiz DEMİRCİ, Didem AKYOL ALTUN

Burcu Buram ÇOLAK,
Zeynep Yeşim İLERİSOY

MİMARİ TASARIMDA MODÜLER HÜCRE YAPIM SİSTEMİNİN
KULLANIMI

Büşra KEHAN, Okan
YILMAZ

ÇANAKKALE İL AYVACIK İLÇESİ ÖZELİNDE EKOTURİZM
POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Ebru ÇUBUKÇU, Tuba Nur
OLĞUN

KENTSEL MEKÂNDA ESTETİK DENEYİMİ ÖLÇMEK: SOKAK
PARÇALARININ ENTROPİ DEĞERLERİNİN ÖLÇÜMÜ
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OTURUM 		
Saat ve Tarih		
Salon			
Oturum Başkanı

:7
: 11.10.2018 – 15:20 – 16:20
:B
: Dr. Öğr. Üyesi Özgür KAHRAMAN

Ece GÜLEÇ, Rengin
ZENGEL, İlknur
DOĞRUSOY

EKOLOJİK KENTSEL TASARIM YÖNTEMLERİ KENTSEL
TARIM, DİKEY TARIM VE PERMAKÜLTÜR YÖNTEMLERİNİN
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ece GÜLEÇ

KENTSEL BOŞLUK İHTİYACININ İŞGAL MEKANLARI
OLUŞUMUNA VE TAKTİKSEL KENTLEŞMEYE ETKİSİ

Gül SARIDİKMEN

İSTANBUL MERDİVENKÖY ŞAHKULU DERGÂHI ÖNÜNDEKİ
ÇEŞME HAKKINDA

Gül SARIDİKMEN

RESSAM HOCA ALİ RIZA’NIN RESİMLERİ IŞIĞINDA ÇEŞME
MİMARİSİ TASARIMLARI

Sema ATAŞ, Turhan Nejat
ARAL

BODRUM EVLERİ NİÇİN BEĞENİLİYOR?

OTURUM 		
Saat ve Tarih		
Salon			
Oturum Başkanı

:8
: 11.10.2018 – 15:20 – 16:20
:C
: Dr. Öğr. Üyesi Tutku AK

Canan CENGİZ, Pelin
KEÇECİOĞLU DAĞLI,
Aybüke Özge BOZ

EVALUATION OF PARKS IN BARTIN CITY IN TERMS OF
ECOLOGICAL INDICATORS

11-12 EKİM 2018

Canan CENGİZ, Pelin
TIME, SPACE AND SUSTAINABILITY RELATIONSHIP: URBAN
ONSEKİZ
KEÇECİOĞLU DAĞLI,ÇANAKKALE
MEMORY
PLACES MART ÜNİVERSİTESİ
www.mimarlikvetasarimsempozyumu.org
Aybüke Özge BOZ
Amir PASİC

INTELLIGENT CITIES AND URBAN HERITAGE EXAMPLE OF
MOSTAR AND SARAJEVO

Tutku AK

EVALUATING THE IMPLEMENTATION PROCESS OF LAND USE
PLANNING: CASE STUDIES FROM SYRACUSE, NY

Zehra GÜNEŞ, Tutku AK

EDIBLE LANDSCAPES AND THE USE OF SPECIES WITH
EDIBLE FRUITS IN LANDSCAPE ARCHITECTURE: CASE STUDY
OF TERZİOĞLU CAMPUS OF ÇANAKKALE ONSEKİZ MART
UNIVERSITY
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:9
: 11.10.2018 – 16:40 – 17:40
: Doç. Dr. Mustafa Aksoy
: Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem BOGENÇ

Cengiz TAVŞAN, Ayşegül
ÇELENK

BİYO-DİJİTAL TASARIM VE FORM İLİŞKİSİ

Cengiz TAVŞAN, Ayşegül
ÇELENK

GELECEĞİN MİMARİSİ ALTERNATİF YAŞAM MEKANLARI

Ceyda İLHAN, Özgür EDİZ

İNSAN - MEKAN ETKİLEŞİMİ BAĞLAMINDA BURSA
ORHANGAZİ MEYDANI MORFOLOJİK DEĞİŞİMİNİN MEKAN
DİZİMSEL ANALİZLERİ

Ceyhan TAZEFİDAN

ZAMANIN GİZLİ TANIKLARI, SAAT KULELERİ; ÇANAKKALE
SAAT KULESİ

Çiğdem BOGENÇ, Banu
BEKCİ, Fatih BEKİRYAZICI

TRABZON KAHRAMANMARAŞ CADDESİ ÖRNEĞININ
MEKÂNSAL KARAKTER PARAMETRELERI DOĞRULTUSUNDA
İRDELENMESI

OTURUM 		
Saat ve Tarih		
Salon			
Oturum Başkanı
Serkan SINMAZ

: 10
: 11.10.2018 –16:40 – 17:40
: Prof. Dr. Ümit SERDAROĞLU
: Dr. Öğr. Üyesi Ayşenur BAYRAKTAR

11-12 EKİM 2018

ENGELSİZ KENT TASARIMI ÜZERİNE BİR YÖNTEM ÖNERİSİ

ÇANAKKALE
ONSEKİZ
MARTALANI
ÜNİVERSİTESİ
Sertaç KARSAN ERBAŞ,
BOŞLUK
ALANI-TABAN
ORANLARININ ENERJİ
www.mimarlikvetasarimsempozyumu.org
Togan TONG
VERİMLİLİĞİ AÇISINDAN SAYISAL ORTAMDA DÜZENLENMESİ
İÇİN BİR KODLAMA ÖRNEĞİ
Seyed Ali KOUHKAMAR,
Ercan KOÇ

TAHRANDAKİ 9’BÖLGENİN DEPREM RİSKİ VE BUNU AFETE
DÖNÜŞTÜREN OLASILIKLAR

Tolga SAYIN

MİMARLIKTA ÖZNELEŞME / ÖZNELLİK BİÇİMLERİ:
KIVRIM(LAŞMA) VE BOŞLUK

Tülin SELVİ ÜNLÜ

KENTSEL MEKÂNIN BİÇİMLENDİRİLMESİNDE SÖZLÜ TARİHİN
KULLANIMI
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OTURUM 		
Saat ve Tarih		
Salon			
Oturum Başkanı

: 11
: 11.10.2018 – 16:40 – 17:40
:C
: Doç. Dr. Füsun ERDURAN NEMUTLU

Defne DURSUN, Cansu
GÜLLER

ÇOCUK DUYARLI KENTSEL MEKÂN VE TASARIM

Didem KARAMAN, Zafer
SAĞDIÇ

HAYAO MİYAZAKİ ANİMELERİNDE MİMARLIK

Elif ŞATIROĞLU, Elif
BAYRAMOĞLU

KENT PARKLARININ EVRENSEL TASARIM KRİTERLERİ
KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: ORDU İLİ ÖRNEĞİ

Erdem SALCAN, Zeliha
Hale TOKAY

KÜLTÜREL PEYZAJ VE MEKÂNSAL KORUMA KAVRAMLARI
IŞIĞINDA BİR DEĞERLENDIRME – TEVFIKIYE KÖYÜ

Erdem SALCAN, Zeliha
Hale TOKAY

YUKARIYAPICI KÖYÜ KIRSAL VE MİMARI ÖZELLIKLERI

Füsun ERDURAN
NEMUTLU, Aysun ÇELİK
ÇANGA

KÜLTÜREL PEYZAJ DEĞERLERİNİN KENT KİMLİĞİNDE ÖNEMİ:
:ÇANAKKALE ÖRNEĞİ

Gümüş Funda GÖKÇE,
Mustafa ÖZBAY, Öner
DEMİREL

DÜZCE İLİ TARIMSAL PEYZAJ İNCELEMESİ VE EKOLOJİK
PLANLAMA

CAFE BREAK ARASI: 17:40 – 18:00

OTURUM 		
Saat ve Tarih		
Salon			
Oturum Başkanı

11-12 EKİM 2018

: 12
ONSEKİZ
: ÇANAKKALE
11.10.2018 – 18:00
– 19:00 MART ÜNİVERSİTESİ
www.mimarlikvetasarimsempozyumu.org
: Doç. Dr. Mustafa
AKSOY
: Dr. Öğr. Melda AÇMAZ ÖZDEN

Feyza Nur DİŞKAYA

SOSYAL BİR MEKAN OLARAK AÇIK MUTFAKLI RESTORAN

Pınar GÜLTEKİN, Yaşar
Selman GÜLTEKİN, Melek
YILMAZ KAYA

SWOT ANALİZİ KULLANARAK EKOTURİZM İÇİN
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA STRATEJİLERİ GELİŞTİRİLMESİ:
DÜZCE HASANLAR KÖYÜ ÖRNEĞİ
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Pınar KIRKIK AYDEMİR,
Çiğdem AKDEMİR

YOĞUN KENT MERKEZLERİNDE KAMUSAL FIRSAT
OLUŞTURAN; ARAMEKAN/ARAYÜZLER - NEWYORK
BROADWAY CADDESİ DENEYİMİ

Rositsa PETKOVA, Sinan
Oğuz TERZİ

SES İZOLASYON MALZEMESİ OLARAK GAZBETONUN ÜRETİMİ

Sara ÇİLESİZ, Erincik
EDGÜ

ALIŞVERİŞ MERKEZİ DIŞ MEKÂNLARININ KULLANICI
DAVRANIŞINA ETKİSİ

Yaşar Selman GÜLTEKİN,
Pınar GÜLTEKİN, Melek
YILMAZ KAYA

EKOTURİZM GİRİŞİMCİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: DÜZCE
HASANLAR KÖYÜ ÖRNEĞİ

OTURUM 		
Saat ve Tarih		
Salon			
Oturum Başkanı

: 13
: 11.10.2018 – 18:00 – 19:00
: Prof. Dr. Ümit SERDAROĞLU
: Dr. Öğr. Üyesi Emre ÖZELKAN

Dilara BERK, Senem
KAYMAZ KOCA

‘TOPOLOJİK MEKÂN’ KAVRAYIŞININ ÇOCUĞUN MEKÂN
ALGISINDAKİ YERİ

Elif ÇELİK, Senem
KAYMAZ KOCA

KAMUSAL ALANDA ARADA KALMA VE ARADA KALAN
KAMUSAL ALAN

Elif SAĞIR, Gül Deniz
DOKGÖZ

TÜRKİYE’DEKİ CAMİ MİMARİSİNDE TAKLİT SORUNSALI

Elif VURUCULAR
KESİMCİ

AÇIK KAMUSAL ALAN KULLANIMI, BEŞİKTAŞ MEYDANI
ÖRNEĞİ

11-12 EKİM 2018

Emre ÖZELKAN, Muhittin
RASAT UYDU GÖRÜNTÜLERİ KULLANARAK GÖLALANI
KARAMAN
BELİRLENMESİ
ÇANAKKALE
ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Özge ALTUNTAŞ, Emre
ÖZELKAN

www.mimarlikvetasarimsempozyumu.org
REKREASYON
ALANLARININ CBS ORTAMINDA İNCELENMESİ
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OTURUM 		
Saat ve Tarih		
Salon			
Oturum Başkanı

: 14
: 11.10.2018 – 18:00 – 19:00
:B
: Dr. Öğr. Üyesi Tutku AK

Noor Cholis IDHAM

THE TRACE OF JAVANESE ARCHITECTURAL ACCULTURATION
IN PRE-ISLAMIC CULTURE OF INDONESIA

Büşra ONAY, Candan KUŞ
ŞAHİN

KENTSEL REKREASYON KAPSAMINDA ÇOCUK OYUN
ALANLARINDA GÜVENLİK: ISPARTA AYAZMANA MESİRELİĞİ
ÖRNEĞİ

Candan KUŞ ŞAHİN, Büşra
ONAY, Mehmet TOPAY

HUZUREVLERİ ÇEVRE DÜZENLEMELERİNİN İRDELENMESİ:
EĞİRDİR HUZUREVİ ÖRNEĞİ

Sennur HİLMİOĞLU

THE COMPARISON OF THE URBAN REGENERATION OF
CHICAGO AND İSTANBUL

Seda MERAL

THE ANALYSIS OF THE BEHAVIOR SETTINGS THAT IS
FORMED BY THE SOCIO-CULTURAL STRUCTURE IN A FAMILY
APARTMENT

Özge KANDEMİR

MEKÂN TASARLAMA EYLEMİ VE EĞİTİMİNE KARMAŞIKLIK
TEORİSİ ÜZERİNDEN ÇAĞDAŞ BİR YAKLAŞIM

Özge KANDEMİR, Fırat
KÜÇÜKERSEN

ÇİZME EYLEMİNİN BİLİNCİ VE MEKÂN TASARIMCISI İÇİN
SERBEST EL ÇİZİMİ

OTURUM 		
Saat ve Tarih		
Salon			
Oturum Başkanı

: 15
: 11.10.2018 – 18:00 – 19:00
:C
: Prof. Dr. Ünal KIZIL
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

11-12 EKİM 2018
www.mimarlikvetasarimsempozyumu.org

Gamze KARAKAŞ,
Abdullah SÖNMEZ

HASTANE MİMARİSİNDE KULLANICILARIN ESNEKLİK
TALEPLERİNİ YAPISAL AÇIDAN KARŞILAMAK ÜZERE YÖNTEM
ARAŞTIRMALARI

Gamze ŞENSOY, Ayşe Deniz
YEŞİLTEPE, Feran Özge
GÜVEN ULUSOY

MODERN KENTTE TARİHİ UNSURLARIN METALAŞMASI
ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Gamze ŞENSOY, Özge
KANDEMİR

MEKÂNLARIN TASARIM YOLUYLA TÜKETİMİ: TASARIMDA
GÖRSELLİK
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Görkem YILMAZ, Ünal
KIZIL

KÜÇÜK SÜT SIĞIRI BARINAKLARININ MODERNİZASYONU VE
BİGA ÖRNEĞİ

H. Tuba BÖLÜK, Figen
IŞIKER

MULTİDISIPLINER ALANDA STRÜKTÜR TASARIMI

Şule YARIMÇAM, Z. Özlem
PARLAK BİÇER

DÜNYADA KENTSEL DÖNÜŞÜM SONUCU OLUŞAN İNŞAAT
YIKIM ATIKLARININ YÖNETİMİ

OTURUM 		
Saat ve Tarih		
Salon			
Oturum Başkanı

: 16
: 12.10.2018 – 10:00 – 11:00
: Doç. Dr. Mustafa Aksoy
: Prof. Dr. Arzu BAŞARAN UYSAL

Hakkı TONGUÇ TOKOL

DÜŞEY SİRKÜLASYON ARAÇLARINDAN MERDİVENLERDE
BASAMAK DENGELEME KONUSU VE MEVCUT
UYGULAMALARA ELEŞTİREL YAKLAŞIM

Hilal ERDOĞAN ŞUMNU,
Elif ÖRNEK ÖZDEN

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE MARKALI KONUT PROJELERİ RANT
İLİŞKİSİ

Hilal ERDOĞAN ŞUMNU,
R. Ozan ŞENTÜRK

KENTSEL DÖNÜŞÜM RİSKLİ ALANLARI VE YAKIN
ÇEVRESİNDEKİ KONUT FİYATLARI DEĞİŞİMLERİNİN
ARAŞTIRILMASI

Kader KESKİN, Reyhan
MİDİLLİ SARI

BİR KAMUSAL MEKÂNIN KOLEKTİF BELLEKTEKİ YERİ:
SAMSUN BATI PARK

Kevser KAYACIK, Ömür
BARKUL

SOSYAL ÇEVRENİN YAPMA ÇEVREYE ETKİSİ: YELDEĞİRMENİ

OTURUM 		
Saat ve Tarih		
Salon			
Oturum Başkanı

11-12 EKİM 2018

: 17
ONSEKİZ
:ÇANAKKALE
12.10.2018 – 10:00
–11:00 MART ÜNİVERSİTESİ
www.mimarlikvetasarimsempozyumu.org
: Prof. Dr. Ümit Serdaroğlu
: Doç. Dr. Nur BELKAYALI

Gamze Fahriye PEHLİVAN

THE EFFECTS OF ADAPTIVE REUSE OF HISTORICAL
BUILDINGS ON THEIR VALUES

Başak ÖZKENDİRCİ

İÇ MİMARLIKTA İNOVATİF TEKSTİLLERİN KULLANIMI

Nurhan ALPAY, Ufuk Fatih
KÜÇÜKALİ

YEŞİL BİNALARIN KENTSEL YENİLEMEYE KATKILARI
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Nur BELKAYALI, Yavuz
GÜLOĞLU, Elif AYAN

KORUNAN DOĞAL ALANLARDA REKREASYON FAALİYETLERİ,
ETKİLERİ VE YÖNETİMİ: KÜRE DAĞLARI MİLİ PARKI ÖRNEĞİ

Ayşegül AĞAN, Ayni DENİZ
KABAKOĞLU

OSMANLI’DA SİVİL HASTANELER ‘KARESİ GUREBA
HASTANESİ’

OTURUM 		
Saat ve Tarih		
Salon			
Oturum Başkanı

: 18
: 12.10.2018 – 10:00 –11:00
:B
: Doç. Dr. Kürşad DEMİREL

Kübra KOÇER, Özer
KARAKAYACI

KENTSEL ARAZİ KULLANIMIN BİÇİMLENMESİNDE KÜLTÜR
ENDÜSTRİLERİ: İZNİK KENTİ ÖRNEĞİ

Mehmet Fatih BÖLÜK,
Figen IŞIKER

OKUL TASARIMLARINDA MEKÂNSAL OLASILIKLAR

Mehmet Oğuz DURU, İlhan
KOÇ

ÜLKEMİZ BİNA ÜRETİMİNDE KULLANILAN YAPIM SİSTEMLERİ
KAYNAKLI SORUNLARIN İRDELENMESİ

Mehmet Oğuz DURU, İlhan
KOÇ

YAPI ÜRETİM FAALİYETLERİNDE YAPI MALZEMESİ KAYNAKLI
SORUNLARIN TESPİTİ

Mehmet Fatih YONAR,
Kürşad DEMİREL

LANDCADD PROGRAMI İLE PEYZAJ PROJELERİNDE TASARIM

OTURUM
Saat ve Tarih
Salon
Oturum Başkanı

: 19
: 12.10.2018 – 10:00 – 11:00
:C
: Prof. Dr. Mine TOPÇUBAŞI ÇİLİNGİROĞLU
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

11-12 EKİM 2018
www.mimarlikvetasarimsempozyumu.org

Merve BİLGEN, İbrahim
Başak DAĞGÜLÜ

DOĞAL OLUŞUMLARIN MİMARİ MEKÂNA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
OLGUSUNUN GÜNÜMÜZ ÖRNEKLERİ ÜZERİNDEN
İNCELENMESİ

Mine TOPÇUBAŞI
ÇİLİNGİROĞLU

KÜLTÜREL MİRAS KORUMADA ETKİ DEĞERLENDİRMELERİ

Mine TOPÇUBAŞI
ÇİLİNGİROĞLU

ÇANAKKALE’DE TARİHİ OKUL BİNALARI KORUMA
SORUNLARI
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Mustafa KORUMAZ, Derya
MERT

AKŞEHİR ERMENİ KİLİSESİ’NİN YENİDEN KULLANIM
OLANAKLARININ KENTSEL BAĞLAMDA SONUÇLARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ

Pelin AVŞAR KARABAŞ,
Ozan KARABAŞ

MARK TOBEY’İN RESİMLERİNDE BEYAZ YAZI KAVRAMI

CAFE BREAK ARASI: 11:00 – 11:20
OTURUM 		
Saat ve Tarih		
Salon			
Oturum Başkanı

: 20
: 12.10.2018 – 11:20 – 12:20
: Doç. Dr. Mustafa Aksoy
: Doç. Dr. Füsun ERDURAN NEMUTLU

Mustafa KORUMAZ, Seda
KÜÇÜKKATIRCI

TALAS/KAYSERİ RUM PANAGİA KİLİSESİ’NİN CAMİ
OLARAK KULLANIMININ ADAPTEEDİLEBİLİRLİK KAVRAMI
KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Talat UÇKAN, Füsun
ERDURAN NEMUTLU

KENTSEL ALANDA SU SORUNUNA ÇÖZÜMSEL YAKLAŞIM:
YAĞMUR BAHÇESİ

Ümran TOPÇU, Judit
TABERNA

CREATING BRIDGES WITH VIDEOS

Selda AL ŞENSOY, Buket
ÖZDEMİR IŞIK

TEMEL TASARIM EĞİTİMİNDE FARKLI BİR YAKLAŞIM: RESMİN
MEKÂNA DÖNÜŞÜMÜ

Yavuz GÜLOĞLU, Nur
BELKAYALI

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ KURULUŞ AMACI
DIŞINDA BAŞKA AMAÇLARA ÖZGÜLENMESİ

Beril SEVİN, Nilgün Çolpan
ERKAN

KENTSEL MEKÂN TASARIMINDA GÜNIŞIĞI FAKTÖRÜNÜN
ENERJİ KORUNUMUNA ETKİSİ

11-12 EKİM 2018

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
www.mimarlikvetasarimsempozyumu.org
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OTURUM 		
Saat ve Tarih		
Salon			
Oturum Başkanı

: 21
: 12.10.2018 – 11:20 – 12:20
: Prof. Dr. Ümit Serdaroğlu
: Prof. Dr. Levent GENÇ

Melis İNALPULAT, Murat
İnanç GÖZÜTOK, Levent
GENÇ

ASSESSMENT OF LULC CHANGES PROMPTED BY OSMANGAZI
BRIDGE

Melis İNALPULAT, Levent
GENÇ, Kürşad DEMİREL,
Ünal KIZIL

FOREST COVER CHANGE IN AEGEAN-MEDITERRANEAN
COAST OF TURKEY

Burak AŞAR, Levent GENÇ

25 YEARS-LULC CHANGE AROUND DARDANELLES STRAIT

Tuğçe CİVELEK, Levent
GENÇ

KENTLEŞME BASKISI ALTINDAKİ KÖYLERİN KİMLİK
ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE KIR-KENT DÖNÜŞÜM
SENARYOLARININ OLUŞTURULMASI ÇANAKKALE ÖRNEĞİ

Melike DOĞAN, Levent
GENÇ

FARKLI DEĞERLEME YÖNTEMLERİ KULLANILARAK SEÇİLEN
PİLOT ALANDA GAYRİMENKUL DEĞERLEME: ÇANAKKALE
MERKEZ ÖRNEĞİ

OTURUM 		
Saat ve Tarih		
Salon			
Oturum Başkanı

: 22
: 12.10.2018 – 11:20 – 12:20
:B
: Prof. Dr. Zeki ÇİZMECİOĞLU

Zeki ÇİZMECİOĞLU

11-12 EKİM 2018

MİMAR VE MÜHENDİSLERİN TEKNOLOJİ TASARIMLARINDA
MALZEMENİN ROLÜ

ONSEKİZ
MART
ÜNİVERSİTESİ
İbrahim GÜVEN, ÖzgünÇANAKKALE
ENERJİ İLETİM
HATTI
KORİDORUNUN
İHA FOTOGRAMETRİSİ
www.mimarlikvetasarimsempozyumu.org
AKÇAY
İLE ÜÇ BOYUTLU TESPİTİ
İbrahim BEKTAŞ, Zübeyde
Özlem PARLAK BİÇER

FARKLI KAPLAMA MALZEMELERİ İLE 2014-2018
YILLARI ARASI CEPHE KAPLAMA İŞİ MALİYETLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ

Umut BİLEN

PLASTİK POŞETLERİN ZARARLARI, ÖNLEME YOLLARI VE
TÜKETİCİ BİLİNCİ

Nurcan GÜNEŞ, Figen
IŞIKER

TARTIŞMALI BİR KONU: ÜNIVERSITE CAMILERI
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OTURUM 		
Saat ve Tarih		
Salon			
Oturum Başkanı

: 23
: 12.10.2018 – 11:20 – 12:20
:C
: Doç. Dr. Nur BELKAYALI

Tuba Gizem AYDOĞAN, E.
Figen İLKE

ÇOCUK DOSTU KENTLER

İ. Oğuzata ÜNVEREN, H.
Meltem GÜNDOĞDU

TEKİRDAĞ MERKEZ KENT KİMLİĞİNİN MEKÂNA YANSIMASI

NUR BELKAYALI, ELİF
AYAN

KENT ORMANLARININ KULLANIM OLANAKLARININ
İRDELENMESİ: KASTAMONU KENT ORMANI ÖRNEĞI

Pelin AVŞAR KARABAŞ,
Murat KORKMAZ, Ozan
KARABAŞ, Mustafa TALAS

TEKSTİL VE MODA TASARIM KAVRAMI ÇERÇEVESİNDE RENK
FAKTÖRÜNÜN TÜKETİM TERCİHLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Erdem YILDIRIM, Hikmet
GÖKMEN

ALGORİTMİK KAMUSAL YEŞİL ALAN TASARIMI

ÖĞLE YEMEĞİ ARASI
(ÇOMÜ ÖSEM YEMEKHANESİ)
12:30 – 14:00
OTURUM 		
Saat ve Tarih		
Salon			
Oturum Başkanı
Merve TEMİZ, Alper
SAĞLIK

: 24
: 12.10.2018 – 14:15 – 15:15
: Doç. Dr. Mustafa Aksoy
: Dr. Öğr. Üyesi Özgür KAHRAMAN

11-12 EKİM 2018

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
ÇANAKKALE
KENT SİLÜETİNİN İNCELENMESİ VE TİPOLOJİK
www.mimarlikvetasarimsempozyumu.org
ANALİZİ

Neslihan TAŞKIN, Alper
SAĞLIK

ESKİŞEHİR KENT MEYDANLARINDA KULLANICI
TERCİHLERİNİN BELİRLENMESİ

Sezer ÜNAL, Alper SAĞLIK

KENTSEL PLANLAMA SÜRECİNDE ÜNİVERSİTE
KAMPÜSLERİNİN PLANLAMA VE TASARIM İLKELERİ
(BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS
PLANLAMA VE TASARIM PROJELERİ ÜZERİNE ÖNERİLER)
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Elif BOZDOĞAN SERT,
Sema GÜLER, Özgür
KAHRAMAN

ATATÜRK PARKI’NDA (ANTAKYA/HATAY) BULUNAN ODUNSU
BİTKİLERİN BİTKİSEL TASARIMI YÖNLENDİREN BAZI
KRİTERLER BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sezer ÜNAL, Alper SAĞLIK

TÜRKİYE HAVZALARI VE SUYUN ETKİN KULLANIMI
(SUSURLUK HAVZASI / ERDEK - BANDIRMA SU
REZERVLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ)

OTURUM 		
Saat ve Tarih		
Salon			
Oturum Başkanı

: 25
: 12.10.2018 – 14:15 – 15:15
: Prof. Dr. Ümit SERDAROĞLU
: Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem KAPTAN AYHAN

Sibel POLAT

KÜLTÜREL MİRAS ALANLARININ YÖNETİMİNDE KENTSEL
TASARIM REHBERLERİNİN ROLÜ

Merve ORAKCI, Cenk
HAMAMCIOĞLU

GÖRME BOZUKLUĞU YAŞAYAN BİREYLERİN KENTSEL
MEKÂNDA ERİŞEBİLİRLİĞİ: EVRENSEL TASARIM VE YASAL
ÇERÇEVE

Onur KOYUNLULAR, Sİbel
POLAT

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE PEYZAJ ŞEHİRCİLİĞİNİN ROLÜ: BURSA
SICAKSU BÖLGESİ ÖRNEĞİ

Ahmet İlker YALINER,
Hasan BEGEÇ

YÜKSEK YAPILARDA KÜTLE BİÇİMLENİŞİNİN YAKIN ÇEVRE
RÜZGÂR ETKİLERİ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ

Beydullah SULAK

KAFKASYA EKOLOJİK BÖLGE DOĞA KORUMASINA KARŞI
DOĞU KARADENİZ TURİZM MASTER PLANI VE YEŞİL YOL

Beydullah SULAK

11-12 EKİM 2018

KIRSAL ALANLARDAKİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNİN
OLASI ETKİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: AYDER
(RİZE) YAYLASI ÖRNEĞİ
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
www.mimarlikvetasarimsempozyumu.org
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OTURUM 		
Saat ve Tarih		
Salon			
Oturum Başkanı

: 26
: 12.10.2018 –14:15 – 15:15
:B
: Dr. Öğr. Üyesi Gül SARIDİKMEN

Abdullah KELKİT, Alper
SAĞLIK, Yavuz ALKAN

KEPEZ (ÇANAKKALE) BELDESİ SAHİL ŞERİDİNİN
REKREASYONEL AMAÇLI KULLANIMININ İRDELENMESİ

Abdullah KELKİT, Alper
SAĞLIK, Yavuz ALKAN

ÇANAKKALE MERKEZ KEPEZ TOKİ KONUTLARI DIŞ MEKÂN
KULLANIMLARININ İNCELENMESİ

Alper SAĞLIK, Abdullah
KELKİT, Yavuz ALKAN

SARIÇAY KENARINDAKİ AÇIK YEŞİL ALANLARIN HAVA
KARARINCA KULLANIM DURUMLARININ İNCELENMESİ

Alper SAĞLIK, Abdullah
KELKİT, Yavuz ALKAN

PEYZAJ TASARIMINDA SOSYAL ETKİLEŞİM: ÇINARLI KAHVE
ÖRNEĞİ

Cansu ERİTİR, Abdullah
KELKİT

ALTINOLUK VE AKÇAY (BALIKESİR) KENTSEL KIYI
KULLANIMININ PEYZAJ MİMARLIĞI AÇISINDAN İNCELENMESİ

OTURUM 		
Saat ve Tarih		
Salon			
Oturum Başkanı

: 27
: 12.10.2018 – 14:15 – 15:15
:C
: Doç. Dr. Nur BELKAYALI

Gizem ERTÜRK ŞILAK,
Alper SAĞLIK

KENTSEL ALTYAPI FAALİYETLERİNDE KARŞILAŞILAN
ZORLUKLAR: ÇANAKKALE LÂPSEKİ İLÇESİ ÖRNEĞİ

Mazhar TUĞSEN ULUSOY,
Alper SAĞLIK

BALIKESİR İLİNDEKİ ORMAN ALANLARININ REKREASYONEL
AMAÇLI KULLANIMLARININ İNCELENMESİ

11-12 EKİM 2018

Mazhar Tuğsen ULUSOY,
ÇOMÜ TERZİOĞLU YERLEŞKESİ BİTKİ TÜRLERİNİN ORMAN
ÇANAKKALE
ONSEKİZ
MART ÜNİVERSİTESİ
Alper SAĞLIK
YANGINI
RİSKİ AÇISINDAN
İNCELENMESİ
Özge URUK, Abdullah
KELKİT

www.mimarlikvetasarimsempozyumu.org

ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALANI’NDA ANMA
MEKÂNLARI VE TASARIM UNSURLARI
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CAFE BREAK ARASI: 15:15 – 15:30
OTURUM 		
Saat ve Tarih		
Salon			
Oturum Başkanı

: 28
: 12.10.2018 – 15:30 – 16:30
: Doç. Dr. Mustafa Aksoy
: Doç. Dr. Kürşad DEMİREL

Ayşe KOPUZ, Ahmet BAL

CUMHURİYET DÖNEMİNE AİT YAPI ÖRNEKLERİ; ÇORLU
ASKERİ HASTANE, KOLORDU VE ORDUEVİ BİNALARI

Ahmet BAL

TAŞIYICI ELEMANLARDA KULLANILACAK HAFİF BETONUN
DAYANIM ÖZELLİKLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

Ahmet BAL, Ahmed Mert
KILIÇ

MEVCUT BEŞ KATLI BETONARME BİR KONUT YAPISININ
LİFLİ POLİMERLER (FRP) İLE GÜÇLENDİRİLMESİNİN
ARAŞTIRILMASI

Ahmet BAL, Selin KOCA

REAKTİF PUDRA BETONUNUN KENT MOBİLYALARI
TASARIMINDA KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI

Özlem Gönül ALTAY, Kürşad
DEMİREL

ÇANAKKALE İLİ ESENLER BARIŞ KEDİ PARKININ SULAMA
SİSTEMİNİN TASARIMI

İbrahim YILMAZ

İZNİK SAVUNMA MİMARİSİNDE SUR KAPILARI VE KORUNMA
YÖNTEMLERİ

11-12 EKİM 2018

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
www.mimarlikvetasarimsempozyumu.org
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POSTER SUNUMLAR
Saat ve Tarih		
Sunum Başkanı

: 11.10.2018 – 10:00 – 17:00
: Prof. Dr. Abdullah KELKİT – Doç. Dr. Alper SAĞLIK

Binnaz VURAL, Gülşen
ALTUĞ, A. Cüneyt DİRİ

KALKER TAŞI ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN BAKTERİLER VE ETKİ
MEKANİZMALARI

Çağnur KIRCALİ, Emel
KAYIN

İZMİR - URLA İLÇESİ ÖZBEK KÖYÜ GELENEKSEL KONUT
MİMARİSİ VE KORUMA SORUNLARI

Zehra GÜNEŞ, Tutku AK

EDIBLE LANDSCAPES AND THE USE OF SPECIES WITH
EDIBLE FRUITS IN LANDSCAPE ARCHITECTURE: CASE STUDY
OF TERZİOĞLU CAMPUS OF ÇANAKKALE ONSEKİZ MART
UNIVERSITY

Behbut KASIMOV

CONSUMER EFFECT AND PERCEPTION ON WAITINGTIME
IN SERVICE ENVIRONMENT: AN EVALUATION IN TERMS OF
ARCHITECTURAL DESING

11-12 EKİM 2018

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
www.mimarlikvetasarimsempozyumu.org
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YAŞANABİLİR KENTLER/YAŞANABİLİR KENT BİLEŞENLERİ
Prof. Dr. Hasan YILMAZ
Atatürk Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Erzurum / Türkiye

Öz: Kentsel mekânlardaki yeni alan kullanımına yönelik hızlı fiziki değişimler bir dizi sorunları beraberinde
getirmektedir. Ülkemizde hızlı kentleşme hareketleri sonucu ortaya çıkan yerleşim alanı taleplerini karşılamada doğal ve kültürel kaynak değerleri kentsel planlama ve tasarımlarda yeterince dikkate alınmamaktadır. Bunun sonucu olarak başta kentsel açık-yeşil alanların yapı kitlelerine dönüşmesi ile kentsel ısı adaları oluşumu
olmak üzere, birçok ekolojik, işlevsel ve estetik sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada yaşanabilir kentsel
alan kullanım kriterleri üzerinde durularak, ülkemiz için yaşanılabilir kent bileşenleri ortaya konmuş ve görsel
materyalle değerlendirilmiştir.

Prof. Dr. Ümran SEVİL

Anahtar Kelimeler: Yaşanabilen Kentler, Sürdürülebilir Kentler, Yaşanabilen Kent Bileşenleri
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Kentler insanlara sunmuş olduğu sosyo-kültürel, ekonomik cazibelerden dolayı yoğun olarak göç almaya
devam etmektedir. Bunun sonucu olarak dünya nüfusunun yarısından fazlası kentsel mekanlarda yaşamını
sürdürmektedir. BM verilerine göre 2050 yılında dünya nüfusunun %70’inin kentlerde yaşayacağı tahmin
edilmektedir1.
Ülkemizde hızlı kentleşme hareketleri sonucu ortaya çıkan kentsel yerleşim alanı taleplerini karşılama yoluna
giderken; Bütüncül planlamadaki yetersizliklerden dolayı farklı coğrafik yapı ve sosyo-ekonomik ile kültürel
özelliğe sahip olan kentlerimizde neredeyse tek tip fiziki projeler hakim olup, kentler kimliğini kaybederek,
birbirlerine benzemeye başlamıştır.
Kentsel planlar ekolojik, işlevsel ve estetik kaygılar taşımaktan uzak, yeterince kamusal mekan içermeyen,
kullanıcı ile doğal, sosyo-kültürel ve ekonomik bağlar açısından barışık değil, İklimin olumlu etkilerinde çoğu
kez kopuk, tarihi dokunun modern yapılaşmalar arasında gizlendiği ve kaybolduğu bir süreç yaşanmaktadır.
Çarpık kentleşme ile; kentsel açık yeşil alanlar ve tarım toprakları hızla elden çıkmakta, ulaşım sorunları
Doç.
Dr. istilası
Pelinaltında,
AVŞAR
KARABAŞ
Dr.boyutlara
Bülentulaşmakta,
EKER kentsel yaşam mekanları
kontrolProf.
edilemez
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büyük
otopark soİBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
runları yaşanmaktadır. Hava kirliliği, görsel kirlilik ve katı atık sorunu başta olmak üzere birçok çevre sorunu
yaşanmakta, rüzgar koridorlarının engellenmesi, kentlerin yanlış yönlendirilmesi, kentsel mekanda artan cam
ve parlak yüzeylerden yansıyan ışınların artması sonucu kentsel ısı adaları oluşmaktadır. Altyapı yetersizlikleri
1

2
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ve fiziki yapılaşmada doğal ekolojik eşiklere yeterince dikkat edilmemesi sonucu kentler doğal afetlere karşı
dirençsiz, kent estetiği ve kimliğinden mahrum kentler ortaya çıkmaktadır.
Tüm dünyada sanayi devrimi sonrası ortaya çıkan hızlı kentleşme hareketlerinin olumsuz etkilerinden korunmak için bazı arayışlar ortaya çıkmıştır. Bunlardan öne çıkan arayışlar; Ebenezer Howard’ın bahçe şehir, Frank
Lloyd Wright’ın tarımsal ağırlıklı yerleşim modeli ile Le Corbusier’in yüksek katlı bina ve bahçe anlayışıdır.
Dünyada çok sayıda sürdürülebilir çevreye yönelik BM nezdinde bildirgeler yayınlamış, en son olarak 2016
yılında Ekvator’un Quito kentinde bir bildirge yayınlanıştır. Sürdürülebilir kentler ve herkes için insan yerleşimleri gündemi ile Çevresel Sürdürülebilirlik kavramı gündeme gelmiştir. Bildirgede; enerjinin etkin kullanımı, enerji etkin bina yaklaşımı/akıllı kentler, yaya ulaşımı ile entegreli ulaşım sistemleri, kültürel miras,
tarihi doku, kentsel tarımın korunması, yeşil alan sistemleri ve altyapının geliştirilmesi ile kamusal mekanların
artırılması ile dirençli kentlere yönelik plan ve uygulamaların teşviki yer almıştır2.
Ülkemizde TC. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 2016 yılında Mekansal Strateji Planı ve Kentsel Tasarım
Rehberlerinin hazırlanması çalışmalarından
sürdürülebilir
kentsel
gelişme hedeflenmektedir. Türkiye’de kentProf.
Dr. Ümran
SEVİL
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkanı
lerin mimari, doku ve mekânsal özellikleri ile kent kimliğinin tespit edilmesi, hem dünya standartlarına uygun
hem de özgün mimari ve mekânsal zenginliklerin korunarak kent kimliklerinin geliştirilmesi için kentsel tasarım rehberleri ve tasarım standartlarının belirlenmesini içerir.3
AMAÇ ve KAPSAM
Günümüzde kentlerin daha yaşanabilir olmasına yönelik yeni arayışlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Bunlar;
Yaşanabilir kentler, Sürdürülebilir kentler, Sağlıklı Kentler, Eko-Kentler, Akıllı Kentler Dirençli Kentler gibi
kavramlar tartışılmaya başlanmıştır.
Yaşanabilir kent; insan refahını destekleyici şekilde yerleşimlerin kalitesinin arttırılması olarak tanımlanmaktadır.
Yaşanabilir kent; ekolojik, işlevsel, sosyo-ekonomik ve estetik değerleri güçlü, çevreye duyarlı, yaya ve motorsuz ulaşıma imkân veren, kamusal mekanlar üreten, dirençli, enerjiyi etkin kullanan, erişilebilir ve kontrol
edilebilir kentlerdir (Dursun, 2018). Ekolojik, işlevsel ve estetik kaygıları sokak ölçeğinden bütün kente yayan bir planlama anlayışı içermektedir. Bu kapsamda ülkemizde de ortaya çıkmaya başlayan Sakin Kentler
kavramının da temelinde kent-insan ilişkisini ortak kullanma açısından optimum düzeyde tutan sürdürülebilir,
yaşanabilir kentler oluşturma endişesi yatmaktadır.
Dünyada
her yıl
bazı
kuruluşlar
tarafından yaşanabilir kentler için
ülkeler
göreKARABAŞ
sınıflandırılDoç.
Dr. belirli
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taşıma, enerji, su, konut kalitesi, eğitim, sağlık ve iletişim, ulaşım gibi göre en yaşanabilir şehirler Viyana
(Avusturya), Melbourne (Australya) ve Osaka (Japonya) olurken, en son sıraları Şam (Suriya), Dhaka (Bagla2
3
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desh) ve Lagos (Nijerya) almıştır. Mercer’s Quality of Living İndex’e göre ise Viyana, Zürih ve Auckland ilk
sıralarda yer almıştır4.
Bu çalışmanın amacı; yaşanabilir kent kavramları üzerine durularak, daha çok yurtdışı deneyimlerinden yararlanılarak yaşanabilir kent bileşenleri ortaya koymaktır. Bu amaçla kentlerdeki yaşanabilirlik kriterleri 10
maddede ele alınmış ve görsel materyalle desteklenmiştir.
BULGULAR
Bu çalışmada yaşanabilir kentlerin bileşenleri olarak;
1.

Ekolojik yaklaşımlar/ planlama,

2.

Özgün mimari,

3.

Açık-yeşil alanlar,

5.

Prof. Dr. Ümran SEVİL
Tarihi ve kültürel dokunun korunması,
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Meydanlar,

6.

Konforlu yaya ve araç ulaşımı/erişilebilirlik,

7.

Rekreasyonel fırsatlar,

8.

Yayalaştırılmış alanlar,

9.

Kentsel su yüzeyleri,

4.

10. Kent estetiği ve imajı olarak belirlenmiştir.
1-Ekolojik yaklaşımlar/Planlama
İnsanlar kırsal alandan çok sağladığı fırsatlardan dolayı daha çok kentsel alanlarda yaşamak istediğinden dolayı bundan sonra da kentsel mekanları planlama daha önemli duruma gelmektedir (Piselli et al., 2018). Kentsel
mekanlarda yaşayan insanlar daha çok doğadaki kırsal yaşantı evlerine benzer tasarımlara sahip konutlarda
yaşamak istemektedir (Jim, 2017).
Dünyada 1990’lı yıllarda ortaya çıkan yeşil bina derecelendirme sistemi (GBRS) yeşil binaların teşvik edilmesinde hayati rol oynamış (Shan and Hwang, 2018), yeşil sertifikalı binalar ile ilgili gelişmeler son 20 yılda hız
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
kazanmıştır(Doan et al., 2017). İngiltere’de 1990 yılında BREEAM, ABD’de 2000 yılında LEED, Japonya’da
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2004 yılında CASBEE, Avustralya’da 2006 yılında GREEN STAR ve Almanya’da 2006 yılından bu yana
DGNB sertifikaları verilmeye başlanmıştır (Vyas and Jha, 2018). Yapı yüzeyleri bitkilendirmesi sadece kentleşme ile ortaya çıkan sorunları azaltmaya yönelik olmayıp, aynı zamanda arsa kıtlığı olan kentsel mekanlar4

4
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da da ilave yeşil alan sağlamaktadır (Irga et al., 2017). Geniş olarak çevresel, ekonomik ve sosyal faydaları
bulunan yeşil çatılar sürdürülebilir kentsel gelişmede planlama stratejisi olarak yaygın olarak kullanılmaya
başlanılmıştır(Li et al., 2014; Francis and Jensen, 2017).
2-Özgün mimari
Kent karakterinin ve kimliğinin ortaya çıkmasında kentin mimari yapısı en belirleyici faktörlerin başında yer
almaktadır. Konut, ticaret, eğitim dokusu, kamu binaları, sosyal tesis, konaklama binaları gibi yerleşimlerin
görünümlerini doğrudan belirleyen yapıların işlevselliği kadar, mimari, estetik ve bütüncül bir anlayışla ele
alınması da oldukça önemlidir. Özelikle bu fiziki dokunun ulaşım, açık-yeşil alan, sosyal tesis, eğitim gibi
günlük yaşantı ile doğrudan ilişkili olan alan kullanımları ile bağlantısı iyi kurulmuş kentsel alanlarda kentlinin
yaşam standardını yükseltmektedir. Özgün mimari bir yapı adasından, tarihi dokunun korunduğu bir mahalle
ölçeğine veya modern bir yapı adasına kadar değişen ölçeklerde kentlerin tanınırlığı veya kent kimliğinin belirlenmesinde etkili olur.
3-Açık-yeşil alanlar

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Dünyada insan nüfusu kent merkezlerinde yoğunluk kazanmakta ve kent insanı her geçen gün doğadan izole
edilmiş bir duruma gelmektedir. Kentsel mekanlarda yeşil alanlar birçok ekolojik, işlevsel, rekreasyonel, estetik ve ekonomik fonksiyon üstlenirler ( Ulrich et al., 1991; Tynvainen, 2001; Novak et al., 2006; Fuller et
al., 2007; Yılmaz ve ark, 2008; Grahn ve Stigsdotter, 2010; Mc Pearson et al., 2011; Yılmaz ve Irmak, 2012;
Srivanit and Hokau, 2013; Peschardt et al., 2016 ). İyi planlanan yeşil alan sistemi kent iklimini kontrol ederek ısı adalarının oluşumuna engel olurlar. Sera etkisinin azaltması, gürültü ve görsel kirliliği azaltması, insan
biyoklimatik konforuna katkı sağlaması, yakınındaki taşınmazların değerinin artırılması, ısıtma ve soğutma
masraflarını azaltması, kişinin beden ve ruhsal gelişimine katkı sağlaması, sosyalleşme ve topluma entegre
olma, rekreasyonel fırsatlar sunması, kentin marka değerinin artırılması gibi birçok olumlu sağlamaktadır.
Mekânı insan ölçeğine indirgeyerek istenmeyen görüntüleri maskelemektedir.
Kentsel peyzaj tasarım projelerinin sadece estetik ve fonksiyonel özellikleri değil mutlaka her projenin kentsel
mekana sunacağı termal konfor değerleri de hesaplanmalıdır. Bu amaçla kentsel mekanda kent ekolojisi ve
estetiğine uygun doğal bitkiler kullanılmalıdır.
4-Tarihi ve kültürel dokunun korunması
Geçmişin yaşam izlerini günümüze getiren, gelecek planlamasına ışık tutan tarihi ve kültürel dokunun korunduğu kentler
yoğun
turistik ilgi çekmektedir. Özellikle
kimliğininKARABAŞ
oluşmasında
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5-Meydanlar
Yaşanabilir kentsel mekanlarda meydanlar önemli yer tutan halka açık kamusal alanlardır. Tarihi süreçte Agora ve Forum adı verilen meydanlar kentlerin en önemli imaj noktalarından olup, birçok fonksiyon üstlenirler.
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Meydanlar; kentleri tanımlama, kentlinin bekleme ve buluşma noktası, trafiği yönlendirme, birçok sosyo, kültürel ve ekonomik etkinliklere fırsat tanıma (tören, ticaret, festival, müzik, söyleşi, sohbet vb), yapıdan arındırılmış ve erişilebilir, esnek, kentle bütünleşik, trafiğe kapatılmış kentlerin çekim gücü yüksek açık ve/veya
yeşil alanlarıdır.
6-Konforlu yaya ulaşımı/erişilebilirlik
Yaya bildirgesine göre kentsel alanlarda öncelik yayalarındır. Yaya yolları güvenli, uygun yapı malzemesi ile
kaplı, insan hareketini sınırlandırıcılardan arındırılmış, estetik donatılarla desteklenmiş olmalıdır. Kaldırımın
yeşil bir bariyerle araç yollarından ayrıldığı, engelli ve çocuklu ailelerin araçlarının rahatlıkla kullanabilecekleri zemin ve uygun rampalara sahip, ışıklandırılmış ve bitkisel materyalle desteklendiği kaldırımlar gelişmişliğin bir simgesi olarak gösterilmektedir. Özellikle ekolojik, estetik ve işlevsel özellikleri olan (mekanı insan
ölçeğine indirgeme, maskeleme, gölgeleme, yaya güvenliği sağlama, biyoklimatik konfor sağlama, yansıyan
ışığı engelleme vb.) yol ağaçlamasına önem verilmelidir. Ulaşım ağı yaşanabilir kentlerde önemli bir belirleyici olup bunun sağlanmasında; toplu taşımacılığın
özellikle
motorsuz taşıt kullanımının teşvik edilmesi
Prof. Dr.varlığı,
Ümran
SEVİL
(bisiklet vb.) ,enerji etkin yakıt sistemlerinin
geliştirilmesi,
yeterli
otopark alanlarının planlanması önemlidir.
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7-Rekreasyonel fırsatlar
Özelikle kentlerin yoğun yaşam stresinden bedenen ve ruhen kurtulmanın en etkin yollarından biri olan rekreatif faaliyetlerin gerçekleştirileceği alanların oluşturulması kentsel planlama önceliklerinden birisi olmalıdır.
En yaşanabilen kentlerden birisi konumunda olan Danimarka’nın Kopenhag kentinde kentsel mekan tasarımlarında yaya trafiğini teşvik edilmesi ve buna yönelik planlama çalışmaları sonucu bisiklet kullanımı kent nüfusunun yaklaşık %45’ini oluşturmaktadır. Rekreasyonel aktiviteler, her yaş, gelir ve sosyo ekonomik yapıya
sahip kent insanına erişilebilir, güvenli, tüm yıla yayılan, kentsel mekanlarda veya yakın çevresinde aktif ve
pasif rekreasyonel fırsatlar sunmalıdır.
8-Yayalaştırılmış alanlar/yaya bölgeleri
Kentsel mekanlarda trafikten arındırılmış bölgeler olup, erişilebilir, ekolojik, ekonomik, sosyal, rekreasyonel ve estetik fırsatlar sunan, yayalara güvenli mekân üreten, tarihi ve kültürel dokunun korunduğu kentlerin
prestij alanlarıdır. Yayalaştırılmış alanlarda tarihi doku algılaması yüksek olup, insanlara rekreatif fırsatlar,
güvende alışveriş ve dinlenme/eğlenme ile görsel ve sanatsal faaliyetlerin sergileme şansı sunarlar.
9-Kentsel alanlardaki su yüzeyleri

Prof. Dr. Bülent EKER

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

Tarihi süreçte yerleşim yerlerinin seçilmesinde suyun insanoğluna sağladığı sayısız yararları nedeni ile deniz,
İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
göl, akarsu kıyıları daima tercih edilen alanlar olmuştur. Yaşanabilir kentsel mekanlarda su öğesi ekolojik,
ekonomik, güvenlik, estetik ve aktif/pasif rekreasyonel birçok işlevi yerine getiren doğal ve yapay yapı elemanlarıdır.
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10-Kent estetiği ve imajı
Kentin görsel kalitesini artırıcı birçok doğal ve fiziki elemanı bulunmaktadır. Estetik kaygı bir aydınlatma
ünitesi tasarımından kent siluetlerini korumaya kadar geniş bir yelpazeyi oluşturur. Kentlere prestij, imajı ve
marka değeri kazanmasında estetik yaklaşımlar oldukça önemlidir. Bu olgu aynı zamanda kent insanının kente
aidiyet duygusunu gelişmesine de katkı sağlar.
SONUÇ
Gününüz kentlerinde hızlı bir değişim yaşanmakta, kentsel mekânda yaşama isteği artan nüfus yoğunluğuna
bağlı olarak bir dizi çevresel sorunları beraberinde getirmektedir. Kentsel mekanlarda çevre sorunlarını azaltıcı
veya ortadan kaldırılması ve yaşam kalitesi ile konforunu artırmaya yönelik BM nezdinde bir dizi konferans ve
kararlar alınmaktadır. BM tarafından 2016 yılında yapılan Quito bildirgesi ile kentsel sürdürülebilirlik kapsamında akıllı kentler kavramını gündeme getirmiş ve katılımcı ülkelerin sorumlulukları bildirgede yer almıştır.
Bu kapsamda ülkemizde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kapsamında Stratejik Eylem Planları ile Kentsel Tasarım Rehberleri oluşturulmasına yönelik
yapılanmalar
olumluSEVİL
bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. BuProf.
Dr. Ümran
İBAD
Yönetim artan
Kurulu
nunla beraber nüfusun belirli kentlerde
yoğunlaşması,
arsaBaşkanı
talepleri ve spekülasyonları, bütüncül kentsel
tasarımlardaki eksiklikler, doğal ve sosyo kültürel yapının plan ve uygulamalara yeterince aktarılamaması,
kentlerin tarihi ve kültürel dokusunun korunamamasına neden olmaktadır.
Kentsel mekanlarda yaşanan ekolojik ve görsel sorunlar karşısında. akıllı kentler, yaşanabilir kentler, eko
kentler, dirençli kentler vb. gibi kavramlar gündeme gelmeye başlamıştır. Yaşanabilir kent; insan refahını
destekleyici şekilde yerleşimlerin kalitesinin arttırılması olarak tanımlanmaktadır.
Yaşanabilir kentsel alanlar; tarihi ve kültürel dokusun korunduğu, ulaşım sistemlerinin entegre olduğu, yayalaştırılmış bölgeler ve meydanları ile özgün mimariye sahip, yeterli açık yeşil alan ve rekreasyon alanlarına
sahip, kent estetiği ve kent imajının kuvvetli olduğu yerleşimlerdir (Şekil 1).

Prof. Dr. Bülent EKER
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Şekil 1. Yaşanabilir Kentler Bütüncül Tasarlanmalıdır (1. Mostar, 2. Singapur, 3. Central Park, 4.
Bryant Park)
Kentlerin sadece belirli bölgelerinin yaşanılabilir olması yeterli değildir. Kentlerin yaşanabilir olması bütüncül
plan ve uygulamaları kapsar. Kentsel mekanlar ekonomik, ekolojik ve estetik/işlevsel nitelik kazandırılması
için birçok meslek disiplininin bir arada halkın katılımının da sağlanması ile gerçekleştirilebilir.
Birçok kentimiz doğal ve kültürel kaynak değerleri bakımından birbirinden ayrıcalık göstermektedir. Bununla
beraber kentlerimiz dönüşüm projeleri ile birbirlerine benzemeye başlamıştır. Bunun önüne geçilmesi için bu
çalışmada ortaya konan 10 yaşanılabilir kent bileşeni yeterli olmayabilir. Planlama boyutu oldukça önemli
olup, ülkedeki kentler kaynak değerlerine göre sınıflandırılmalıdır. Kıyı kentleri, turizm kentleri, tarım kentleri, ticaret
veya
kentleri,
soğuk kentler, karma kentler Doç.
vb. gibiDr.
yapılacak
sınıflandırma
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bir kentin plan kararları oluşturulmalıdır.
Bir başka
ifade
ile plan
kararları
sınıflandırılmış kentlere göre yeniden ele alınmalıdır.
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INTELLIGENT CITIES AND URBAN HERITAGE: EXAMPLES OF MOSTAR AND SARAJEVO
Prof. Dr. Amir Pašić
Commissioner, Commission to Preserve National Monuments, Marsala Tita 9a, Sarajevo

The historic urban landscape represents human coexistence with the land and human beings in society, fixed
with current and past social expressions and developments that are place-based, has shaped the modern society
and carries great value for our understanding of how we live today. The preservation of this value should be
at the center of any conservation policy and management strategy and integrated approach should be applied
linking contemporary architecture, sustainable urban development and landscape integrity based on existing
historic patterns, and building stock and context.
Preservation of heritage is a permanent process that is a subject to the influences of socio-economic factors,
Dr. Ümran
SEVİL
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Decision-making for interventions and conİBAD
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temporary architecture in a historic urban landscape demand: careful consideration, a culturally and historic
sensitive approach, stakeholder consultations and expert know-how. Such a process allows for adequate and
proper action for individual cases, examining the spatial context between old and new, while respecting the
authenticity and integrity of historic fabric. Any action in the historic area should give guarantee for an environmental quality and social and cultural vitality.
Through time and space, in different regions, the most significant characteristic of the historical urban settlements is a continuous change - the outstanding transformation always reflects in the adaptation of the current
modern technology development in construction and means of economic development, along with the exceptional forces (wars, fire, floods,…).
Through time, the value of the past is being better understood all over the world, and the potential for combining old fabric and new ideas to create a resource for the future is almost infinite.
The new architecture is about process rather than product. Between conservation and process, process there
must be a final word.
The process welcomes the dynamic of the future and addresses the lessons of the past.
It is necessary to integrate, using means of communication based on modern digital technologies; tangible and
intangible
elements
of heritageEKER
in order to better preserve, disseminate
and promote
diversity and
Doç. Dr.
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between the two. Although historical moments in the life of a city can be isolated, the urban process never
stops.
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The communities that inhabit place, especially when they are traditional societies, should be intimately associated in safeguarding of its memory, vitality, continuity and spirituality.
The spirit of a place is constructed by various social actors, its architects and managers as well as its users, who
all contribute actively and concurrently to giving it a meaning. Since the spirit of a place is a continuously
reconstructed process, which responds to the needs for change and continuity of communities, we uphold that
it can vary in time and from one culture to another according to their practices of memory, and that a place can
have several spirits and be shared by different groups.
Majority of historic sites, already inscribed, such as Mostar, or proposed for inscription on the UNESCO World
Heritage List, such as Sarajevo, are varieties from larger cities that have World Heritage monuments and sites
within their urban territories.
Through time and space, in different regions, the most significant characteristic of the historical urban settlements is a continuous change, and the intelligent city or a smart city represents a new, current phase in the
urban development.
Prof. Dr. Ümran SEVİL
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Preservation of heritage is a permanent process that is subject to the influences of socioeconomic factors, inseparable from the overall situation of social outbuilding and should be at the center of any urban policy and
management strategy. An integrated approach should be applied to link contemporary architecture, sustainable
urban development and landscape integrity.
Mostar and Sarajevo are two cities in Bosnia and Herzegovina, sharing same history, with five centuries Islamic social and urban characters, but with different geographic setup and economic development (Figure 1,
Figure 2).
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Figure 1. Mostar- Historical Area
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Figure 2. Sarajevo
Mostar or Sarajevo to became the intelligent city has the task to create a human urban landscape with full
Prof.
Ümran
SEVİL
respect to the all its historic layers healthier
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society
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that engages, serves, and connects its citizens, to support the efficient
exchange of information and services
between the public and the government.
To establish the intelligent city is require a solid economic condition and government with well-founded management strategy.
Through time and space, in different regions, the most significant characteristic of the historical urban settlements is a continuous change ‐ the outstanding transformation always reflects in the adaptation of the current
modern technology development in construction and means of economic development, along with the exceptional forces.
Between conservation and process, process must have a final word.
The intelligent city represents a new, current phase in the urban development. The intelligence of cities “resides in the increasingly effective combination of digital telecommunication networks (the nerves), ubiquitously
embedded intelligence (the brains), sensors and tags (the sensory organs), and software (the knowledge and
cognitive competence)“
Intelligent city has the mission to create a human urban landscape with full respect to the all its historic layers
healthier civil society and stronger democracy through the use of technology that engages, serves, and connects
its citizens,
to support
the efficient
exchange of information andDoç.
services
public and
the governDr.between
Pelinthe
AVŞAR
KARABAŞ
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Figure 3. Indicators of Smart City

The management requires integration of basic components conservation and development: governance, education, promotion, planning and implementation of projects.
The Management Plan is defined to regulate the dynamic changes and developments of historic urban landscapes.
Its implementation requires the participation of an interdisciplinary team of experts and professionals, as well
as timely initiation of comprehensive public consultation.
Quality management of the historic urban landscape aims at permanent preservation and improvement of spatial, functional and design-related values (Figure 4).
Economic aspects of urban development should be bound to the goals of long-term heritage preservation.
Management
theBülent
city and its
historic areas, cannot be materialize
a collective
effort,KARABAŞ
which brings
Doç.without
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Kurulu Üyesi international organizations,
researchers, professionals of various other disciplines, committed citizens and opinion-makers, and the community concerned and their representatives.
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Figure 4. Quality Management of the Historic Urban Landscape

An intelligent city or a smart city uses digital technology to enhance performance and wellbeing, to reduce
costs and resource consumption, and to engage more effectively and actively with its citizens.
Key ‘smart’ sectors include transport, energy, health care, water and waste.
Cities themselves are systems that increase the ability of people to create material goods and ideas, and the greatest challenges of these systems are the traffic of people, things and information, the energy needed, security,
waste disposal, and efficient resource management.
In an effort to respond to these challenges in the best possible way, we approach the idea of intelligent cities,
cities which used by modern information technology to increase the efficiency of city management, ensure
economic development and be a desirable place to live.
One of the most interesting aspects of an intelligent city is collective intelligence and its use in solving problems. This means that all citizens participate in the adoption of regulations, plans and budgeting. By developing a simple application, the city government can begin to use massive data collection.

Prof. Dr. Bülent EKER

Technology and urban layout:
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•

Public transportation, circular flow land use management, waste management.

•

The city is redeveloping itself to become an eco-city through efficient urban development and resource
use.
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•

to employ renewable energy sources,

•

To integrate “green infrastructure” into the urban landscape.

•

To reduce the amount of water that is needed for different purposes

•

to designed the city for the mobility of people, not the mobility of cars, and the Central areas to be for
pedestrians, not for cars

The Intelligent city practical achievements:
To live within the means of the environment, in the regional network of settlements for better quality of life of
citizens based on integrated city management, and economic development.
Economic impact: to increase in productivity across existing industries as well as the introduction of new industries, thus creating jobs, and sparking the innovation towards a future of sustainable technology.

Prof.distribution,
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Social impact: Poverty reduction, population
public
health, and environmental education.
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
To establish an intelligent city is requiring a good government and solid economic conditions.
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İZNİK SAVUNMA MİMARİSİNDE SUR KAPILARI VE KORUNMA YÖNTEMLERİ
İbrahim YILMAZ
Hisar Mimarlık Bursa / Türkiye

Öz: Eski çağlarda saldırılara karşı şehrin savunulmasını sağlamak amacıyla planlanmış ve savunma mimarisini oluşturan üç ana unsur; beden duvarları, kuleler ve kapılardır. Bu unsurların en önemlilerinden biri olan kapılar, en genel anlamıyla beden duvarları, bazen de kulelerin yüzeyinde açılmış birer geçittir. Kapılar, günlük
giriş ve çıkışların yapılmasını sağladığı gibi, şehrin kuşatıldığı zamanlarda saldırı çıkışlarının yapılmasına ve
sefer zamanlarında askeri birliklerin tekerlekli araçlarla geçişlerine imkan veren önemli görevlere sahipti. Surların planlamasında, açılacak kapılarla ilgili olarak her çağda hakim olan ana prensip; kapılarda savunmayı artırmak, ayrıca girişi zorlaştıracak engeller yaratmaktır. Bu nedenle, kapı planlamasında ortaya çıkan en önemli
problem, kapının doğru yerde ve işlevine
uygun
ölçülerde
açılması
yanında, tasarlanan kapının korunmasının
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da sağlanmasıdır. Amacına uygun olarak
kapılarKurulu
kulelerle
veya beden duvarlarıyla korunmuştur. Bu
bağlamda, Bitinya bölgesinin en güçlü savunma sistemine sahip, iç ve dış olmak üzere çift sur halinde planlanmış İznik (Nicea) şehir surlarının beden duvarları ile kule yüzeylerinde açılmış kapılar; işlevlerine göre 5 tipe,
korunma yöntemlerine göre de 4 ayrı guruba ayrılmaktadır. Özellikle sur duvarları yüzeyinde açılmış, İstanbul
Kapı, Lefke Kapı ve Yenişehir Kapı gibi ana kapılar, Roma döneminin yapı sanatını yansıtan mimari özellikleri ve birden çok kademeli planlanmış korunma sistemi ile savunma yapıları içinde önemli bir yere sahiptir. Bu
çalışmada; İznik savunma mimarisi içinde yer alan sur kapıları mimari özelliklerine, işlevsel gerekliliklerine
ve korunma yöntemlerine göre incelenerek sınıflandırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İznik Surları, Savunma Mimarisi, Sur Kapıları, Bitinya, İstanbul Kapı

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Savunma mimarisinin etkin unsurlarından birisi olan kapıların doğru yerlerde ve önemine göre doğru ölçülerde açılması, özellikle ana kapıların tehlikeli girişleri engelleyecek düzeyde teknik donanıma ve korunma
özelliklerine sahip olması gerekmekteydi. Bu nedenle, kapı planlamasında ortaya çıkan en önemli problem,
kapının kullanım amacına uygun olan yerde tasarlanması ve tasarlanan kapının da korunmasının sağlanmasıdır. Bu nedenle, şehir kapılarını sur planındaki işlevlerine ve korunma yöntemlerine göre iki farklı kategoride
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
değerlendirmek
gerekmektedir.
Şehir
sur
kapıları
sur
planındaki
işlevlerine
göreKurulu
aşağıdaBaşkan
açıklanmıştır
(YılİBAD
Yönetim
Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
maz, 2014: 89-90);
1. Ana kapılar: Bu kapılar, doğrudan kente ya da iki sur arası gibi iç şehirle bağlantılı şehrin ana bölümlerine
giren, aynı zamanda tekerlekli araçların da geçebileceği genişlikte planlanmış yüksek kapılardır. Genişlikleri
genellikle 3 - 5 m. arasındadır.
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1. Ana kapılar: Bu kapılar, doğrudan kente ya da iki sur arası gibi iç şehirle bağlantılı şehrin
ana bölümlerine giren, aynı zamanda tekerlekli araçların da geçebileceği genişlikte planlanmış
yüksek kapılardır. Genişlikleri genellikle 3 - 5 m. arasındadır.
2. İç kapılar:
anaŞehrin
bölümlerini
birbirine bağlayan,
genellikle
dış ana
kapı iledış
bağlantılı
kapılardır.
Ay2. İç Şehrin
kapılar:
ana bölümlerini
birbirine
bağlayan,
genellikle
ana kapı
ile bağlantılı
rıca, dış sur
duvarı üzerinde
askeri
huruç kapıları
bulunmaktadır.
Bu kapılarınhuruç
genişlikleri
2
kapılardır.
Ayrıca,
dışamaçlı
sur kullanılan
duvarı üzerinde
askeri
amaçlı kullanılan
kapıları
m; civarındadır.
bulunmaktadır. Bu kapıların genişlikleri 2 m; civarındadır.
3. Günlük
ve çıkışların
kapılar:
Şehir kapılar:
dışına; tarlalara,
yapılan
yer3. giriş
Günlük
giriş veyapıldığı
çıkışların
yapıldığı
Şehir kırlara,
dışına;pazarlara,
tarlalara,ibadet
kırlara,
pazarlara,
lere günlük
yaya
olarak
bireysel
giriş
ve
çıkışların
yapıldığı
dar
koridorlu
kapılardır.
Bu
kapıların
genişlikleri
ibadet yapılan yerlere günlük yaya olarak bireysel giriş ve çıkışların yapıldığı dar koridorlu
genelliklekapılardır.
1-1,5 m; olup,
koridor üzeri
tonoz ile genellikle
örtülüdür. 1-1,5 m; olup, koridor üzeri tonoz ile örtülüdür.
Bu kapıların
genişlikleri
Şehir sur kapıları, kulelerden ya da sur beden duvarlarından savunulmaktaydı. Özellikle ana kapılar, sur beden
Şehir sur kapıları, kulelerden ya da sur beden duvarlarından savunulmaktaydı. Özellikle ana
duvarları üzerinden uzun bir hat boyunca savunulurdu. Bu şekilde, kapıya ulaşana kadar düşman, geniş bir
kapılar, sur beden duvarları üzerinden uzun bir hat boyunca savunulurdu. Bu şekilde, kapıya
platformda
sürekli kadar
ateş tehdidi
altındageniş
bulundurulurdu
(Kromayer
ve Veith,
42).altında
Şehir surbulundurulurdu
kapıları, tüm
ulaşana
düşman,
bir platformda
sürekli
ateş 1928:
tehdidi
çağlar boyunca
geçerli
olan
korunma
biçimlerine
göre
dört
ayrı
tipe
ayrılmaktadır
(Çizim
1).
Bunlar
(Kromayer ve Veith, 1928: 42). Şehir sur kapıları, tüm çağlar boyunca geçerli olan(Akarca,
korunma
1987: 149-150);
biçimlerine göre dört ayrı tipe ayrılmaktadır (Çizim 1). Bunlar (Akarca, 1987: 149-150);

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
BİNDİRMELİ TİP

İKİ KULELİ TİP

AVLU
TEK KULELİ TİP

AVLULU TİP

Çizim 1. Korunma Biçimlerine Göre Ana Kapı Tipleri
Çizim 1. Korunma Biçimlerine Göre Ana Kapı Tipleri

Bitinya bölgesinde güçlü savunma mimarisine sahip İznik (Nikia) surlarında yer alan kapılar

Bitinya bölgesinde güçlü savunma mimarisine sahip İznik (Nikia) surlarında yer alan kapılar da gerek işlevleda gerek işlevlerine, gerekse korunma yöntemlerine göre kuramsal çerçevede anlatılan genel
rine, gerekse korunma yöntemlerine göre kuramsal çerçevede anlatılan genel şemanın içinde yer almaktadır.

şemanın içinde yer almaktadır.

Çalışmanın Amacı

Çalışmanın Amacı

Araştırmada, İznik Savunma mimarisinde üç ana unsurdan birisi olan şehir sur kapılarının; mimari özelliklerine, işlevsel
gerekliliklerine
ve korunma
göre
sınıflandırılması
Araştırmada,
İznik
Savunmayöntemlerine
mimarisinde
üçincelenerek
ana unsurdan
birisi olan amaçlanmıştır.
şehir sur kapılarının;

mimari özelliklerine, işlevsel gerekliliklerine ve korunma yöntemlerine göre incelenerek

Çalışmanın
Kapsamı
sınıflandırılması
amaçlanmıştır.

Çalışma kapsamında İznik surlarında, beden duvarları ve kule yüzeylerinde yer alan şehir sur kapıları ele alınDoç.
Dr. Pelin
AVŞAR KARABAŞ
Dr. çalışmanın
Bülent EKER
mıştır. Prof.
Bu nedenle
kapsamını ve ana argümanını şehir
sur kapıları
oluşturmaktadır.
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
Çalışmanın Yöntemi
Çalışmada yöntem olarak; İznik surlarında yer alan tüm kapılarda, yerinde yapılan tespit ve belgelemelere
dayalı bir alan çalışması yürütülmüştür. Kapılar, plan şemalarına ve korunma yöntemlerine göre incelenmiş,
bunlar çizim ve fotoğraflarla belgelenmiştir.
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BULGULAR
İznik şehir surlarında kapılar işlevlerine göre 5 tipe, korunma yöntemlerine göre de 4 ayrı sınıfa ayrılmaktadır.
İşlevlerine ve korunma yöntemlerine göre sınıflandırılan İznik sur kapıları Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. İşlevlerine Ve Korunma Yöntemlerine Göre İznik Sur Kapıları
İşlevlerine Göre
Dış Ana
Kapılar

Görünüş

İstanbul
Lefke
Y.şehir
Göl

Orta Ana
Kapılar

Görünüş
İstanbul
Lefke
Y.şehir

İç Ana
Kapılar

Huruç
Kapıları

Korunma Yöntemlerine Göre
Kır
Kapıları

Tek
Kuleli

Çift
Kuleli

Plan
Y.şehir

Plan

Görünüş
İstanbul
Lefke
Görünüş
Görünüş
Y.Şehir
İstanbul Prof.
İstanbul SEVİL
Dr. Ümran
Güney
YönetimLefke
Kurulu Başkanı
Lefke İBAD
Göl
Yenişehir
Y.şehir
Göl
Kuleler
Güney
(63-78)

Göl

İstanbul
Lefke
Y.şehir
Göl
Güney

Göl

Beden
Duvarlı

Avlulu

Plan
İstanbul

Plan
İstanbul

İç Kapı
Lefke
İç Kapı
Y.şehir
İç Kapı

İç Kapı
Lefke
İç Kapı
Y.şehir
İç Kapı

Tablo 1’de görüldüğü gibi, İznik şehir surlarında 3 tip ana kapı bulunmaktadır. Bu kapılardan, şehir dışından
iki sur arasına giren ve ön sur yüzeyinde bulunan kapılar ana dış sur kapıları, iki sur arasından iç avluya giren
ve ana surla bağlantılı olan kapılar orta ana kapılar, avludan şehrin içine giren kapılar ise iç ana kapılar olarak
nitelendirilmiştir. Şehir dışına çıkan ön sur ile bağlantılı olan kapılar huruç kapıları, ana dış kapıların her iki
yanında ve güneydeki kulelerin yüzeyinde yer alan dar ve küçük kapılar ise, günlük giriş ve çıkışların yapıldığı
kır kapıları olarak belirlenmiştir.
A. ANA KAPILAR
Ana sur kapıları, antik şehir planında dik kesişen iki caddenin aksları üzerinde birbirlerini karşılıklı görebilecek şekilde kuzey-güney ve doğu-batı yönlerinde konumlandırılmıştır (Şekil 1).

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
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A. ANA KAPILAR
Ana sur kapıları, antik şehir planında dik kesişen iki caddenin aksları üzerinde birbirlerini
karşılıklı görebilecek şekilde kuzey-güney ve doğu-batı yönlerinde konumlandırılmıştır (Şekil
1).

Şekil 1. Şehir
Ana1.Sur
Kapılarının
Planı Üzerindeki
Yerleri
Şekil
Şehir
Ana SurŞehir
Kapılarının
Şehir Planı
Üzerindeki Yerleri
1. İSTANBUL KAPI: Nikia’nın en önemli ve büyük kapısı olmasına rağmen, eski kaynaklarda hiç isimlen1. İSTANBUL KAPI: Prof.
Nikia’nın
en önemli
ve büyük kapısı olmasına rağmen, eski
Dr. Ümran
SEVİL
dirilmemiştir.
Pocoke bu hiç
kapıyı
kuzey kapısı, SestiniPocoke
İstambulbuKapısı,
Texier ve Laborde de aynı ismi kullankaynaklarda
isimlendirilmemiştir.
kapıyı
İBAD Yönetim Kurulu Başkanıkuzey kapısı, Sestini İstambul Kapısı,
mışlardır (Shneider,
24). Şehrin
kuzey
yer alan bu kapı;
dış, orta1935:
ve iç 24).
olmakŞehrin
üzere arka
arkaya
Texier ve1935:
Laborde
de aynı
ismiucunda
kullanmışlardır
(Shneider,
kuzey
ucunda
dizilmiş 3 ayrı
ana
kapıdan
oluşmaktadır
(Şekil
2).
yer alan bu kapı; dış, orta ve iç olmak üzere arka arkaya dizilmiş 3 ayrı ana kapıdan

oluşmaktadır (Şekil 2).

İstanbul Kapıyı oluşturan 3 kapının yapım tarihleri ve mimari
özellikleri birbirinden farklıdır. Orta ana kapı, şehir surları
yapılmadan önce, Roma İmparatoru Vespanius (69-70)
tarafından zafer takı şeklinde yapılmış iken, kapı şehir sur
duvarlarının yapımı esnasında esas sur duvarlarına eklenmiştir. İç
ana kapı, Roma İmparatoru Gallienus (253-260) tarafından şehir
surlarının inşa edildiği dönemde önü dairesel avlulu iç sur kapısı
olarak yapılmıştır. Dış Ana Kapı ise, 1204 yılında Laskaris
tarafından inşa edilen dış (ön surlar) sur duvarı yüzeyinde
bulunmaktadır.
Şekil 2. İstanbul Kapı Planı
Şekil 2. İstanbul Kapı Planı
İstanbul Kapıyı
oluşturan
3 kapının
tarihleriüzerinde,
ve mimarişehir
özellikleri
birbirinden
Orta ana
a. Dış
Ana Kapı;
Dışyapım
sur duvarı
dışından
şehrin farklıdır.
bir bölümü
olankapı,
iki sur
Doç.
Dr. olarak
Pelin
AVŞAR
KARABAŞ
Prof.
Dr. Bülent
arasına
doğrudan
giren İmparatoru
ilk kapıdır.
Kapı (69-70)
iki katlı
tasarlanmıştır
(Resim 1)
şehir surları
yapılmadan
önce,EKER
Roma
Vespanius
tarafından
zafer
takı şeklinde
yapılmış
İBAD Yönetim
Kurulu
Yardımcısı
İBAD
Yönetim
Kurulu Üyesi
iken, kapı
şehir
sur duvarlarının
yapımı esnasında esas sur duvarlarına
eklenmiştir.
İç anaBaşkan
kapı, Roma
İmparatoru Gallienus (253-260) tarafından şehir surlarının inşa edildiği dönemde önü dairesel avlulu iç sur kapısı
olarak yapılmıştır. Dış Ana Kapı ise, 1204 yılında Laskaris tarafından inşa edilen dış (ön surlar) sur duvarı
yüzeyinde bulunmaktadır.
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a. Dış Ana Kapı; Dış sur duvarı üzerinde, şehir dışından şehrin bir bölümü olan iki sur arasına doğrudan giren
ilk kapıdır. Kapı iki katlı olarak tasarlanmıştır (Resim 1)

Gravür Görünüşü (Eyice, 1988: 6)

Günümüz Görünüşü

Resim 1. İstanbul Ana Dış Kapı Gravür Ve Günümüz Görünüşü

Prof. Dr. Ümran SEVİL

Yönetim
Başkanı
Bu kapı sefer zamanlarında askeri İBAD
birliklerin
ateşli Kurulu
silahlarıyla
birlikte çıkışlarına imkan sağladığı gibi,
İstanbul’a giden ya da bu yönden gelen resmi heyetlerin, tören alaylarının giriş ve çıkışlarına da izin vermektedir. kapı, iki yuvarlak granit sütun üzerine oturtulmuş yine yuvarlak granit kirişten oluşan bir çerçeve sitemine sahiptir. Kapının duvarları Bizans örgü tekniğine uygun olarak ocak taşı tuğla karışık örgü tekniğinde,
yuvarlak kuleler ise tuğla örgü sistemde inşa edilmiştir. Dış ana kapı, önü açık avlulu ve iki yuvarlak kule ile
korunan bir savunma sistemine sahiptir.
b. Orta İç Ana Kapı; Kapı ortada bir ana boşluk, her iki yanında 0.90 m. genişliğinde dar iki adet geçit ve
geçitlerin üzerindeki nişlerden oluşmuştur (Şekil 3).

Doç.
Pelin
AVŞAR
Güney
CepheDr.
Çizimi
(Ulugün,
Yavuz KARABAŞ
2005: 36)
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
Şekil 3. İstanbul Orta Kapı Görünüş Çizimleri
Prof.
Dr.Cephe
Bülent
Kuzey
ÇizimiEKER
(Schneider, 1938:T.6)

Kapının ana geçit boşluğu, kaideler üzerine oturtulmuş iki adet yuvarlak sütuna bindirilmiş kemerden oluşmaktadır. Kapının güney cephesi ise daha sade biçimlenmiştir. Kapının kabuk taşları, mermer bloklardan oluşmuştur. Roma döneminde inşa edilen şehir kapıları, gerçek bir şehri sıradan bir yerleşimden ayıran en belirgin
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mimari unsurlar olarak ve ziyaretçiye, yaklaşmakta olduğu şehrin statü ve prestijini göstererek etkilemek amacıyla tasarlandıklarından önemli bir sembolik işlevleri de vardır (Thorpe, 2012: 52). Bu kapı dış ana kapı gibi
iki büyük kule ile korunan bir savunma sistemine sahiptir.
c. İç Ana Kapı; Bu kapı, 3 kademeli kapı planlamasında doğrudan kente açılan şehir iç kapısıdır. Şehirden ilk
çıkışlar ile şehre son kademe girişleri bu kapıdan sağlanmaktadır. Kapının önünde askeri amaçlı kullanılan bir
oval avlusu bulunmaktadır. Bu kapı, oval avlu ile birlikte beden duvarlarıyla korunan bir savunma sistemine
sahiptir (Resim 2).

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Resim 2. İstanbul İç Kapı Kuzey ve Güney Cepheleri Görünüşü
2. LEFKE KAPI: Bir Hristiyan yazıtında Doğu Kapısı olarak, Pococke tarafından Carodin Kapısı, Sestini tarafından Sciam Kapısı, ve geç zamanlarda Lefke Kapısı olarak isimlendirilmiştir (Schneider 1938: 22-23). Bu
kapı da İstanbul Kapısı gibi; dış, orta ve iç olmak üzere arka arkaya dizilmiş 3 ayrı ana kapıdan oluşmaktadır
(Şekil 4), (Resim 3).

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

23

DERNEK
YÖNETİMİ
SÖZEL SUNUMLAR

Prof. Dr. Ümran SEVİL
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Resim 3. Lefke Kapı Genel Görünüşü

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Şekil 4. Lefke Kapı Planı
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a. Dış Ana Kapı; Şehre dışarıdan girişte iki silindirik kulenin arasında kalın mermer sütunların teşkil ettiği ve
üst silmesi ağaçtan olan dikdörtgen bir forma sahiptir. Kapı iki kule ile korunmaktadır.
b. Orta Ana Kapı; Esas surda yer alan orta kapı, İstanbul kapısında olduğu gibi Roma zafer takı şeklinde
yapılmıştır. Kapının iki yanında 0.90 m. genişliğinde birer geçit ve bunların üzerlerinde nişler mevcuttur. Orta
kapının üzeri Bizans devrinde tuğla duvarlarla örülerek bir kat eklenmiştir (Resim 4). Kapı büyük iki kule ile
korunan savunma sistemine sahiptir.
c. İç Ana Kapı; Bu kapı, 3 kademeli kapı planlamasında doğrudan kente açılan şehir iç kapısıdır. Şehirden
doğu yönüne ilk çıkışlar ile şehre son kademe girişleri bu kapıdan sağlanmaktadır. Kapı tek açıklıklı olup,
açıklığın üzerinde tuğla kemer bulunmaktadır (Resim 5). Kapının kenar taşları mermer bloklardan oluşmuştur.
Kapı beden duvarları ve avlu ile korunan savunma sistemine sahiptir.

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Resim 4. Lefke Orta Ana Kapı
Görünüşü
Doç.
Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
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Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Resim 5. Lefke İç Ana Kapı Görünüşü
3. YENİŞEHİR KAPI
Şehrin güney kenarında üçüncü büyük kapı olan Yenişehir kapısı yer almaktadır. Yenişehir kapısı, İstanbul ve
Lefke Kapıları gibi; dış, orta ve iç olmak üzere arka arkaya dizilmiş 3 ayrı ana kapıdan oluşmaktadır (Şekil 5),
(Resim 6).

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Şekil 5. Yenişehir Kapı Planı
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Resim 6. Yenişehir Kapı Genel Görünüşü

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBADilk
Yönetim
Kurulu
a. Dış Ana Kapı; Dışarıdan şehre girişte
kapıyı teşkil
edenBaşkanı
ön sura ait olan kapının sol tarafı devşirme
malzemeden yapılmış surlarla doğrudan birleşmekte olup, sağ tarafında ise bir kule yer almaktadır. Tuğladan
meydana getirilen kapı kemerinin içi doldurulmuştur. Kapının sol tarafındaki duvarda tuğla kemerli, kemer
konturu testere dişli biçiminde olan bir niş bulunur (Resim 7). Kapı iki kule ile korunmaktadır.
b. Orta Ana Kapı; Esas sura ait ikinci kapı niteliğindeki orta kapı sadeliği ile dikkat çekmektedir. Yan kısımları yıkılarak sonradan yapılan ilavelerle sur duvarlarıyla birleşmiş bulunan kapı tek açıklık halindedir.
Tamamen Roma dönemine ait muntazam kesme taşlardan meydana getirilmiş kapının üzerindeki kemerin
konturları dışarı taşkın olup, onun üstünde sade bir silme bulunmaktadır (Resim 8). Kapı tek yuvarlak kule ile
korunmaktadır.

Prof. Dr. Bülent EKER
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Resim 7. Yenişehir Dış Ana Kapı Görünüşü
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c. İç Ana Kapı; Orta kapıdan sonra girilen iç kısımdaki kare planlı avludan iç ana kapıya ulaşılmaktadır. İç
ana kapının düzgün kesilmiş taşlardan yapılmış küçük bir duvar kalıntısı bulunmaktadır. Burada üzeri yazılı
bir takım taş parçalarının bulunduğundan kaynaklar bahsetmektedir. İlk defa Pococe tarafından görülen bu
taşlar Letrone tarafından açıklanmıştır (Pococe, 1743:122). Texier’in anlatımına göre burada: “Büyük şöhretli
asil İznik şehri bahtiyar muhteşem imparator, prokonsül, vatan babası Cesar Marcus Claudius ile mukaddes
Roma senatosu ve halkı adına şöhretli elçi ve imparatorun valisi Vellius Makrinus ile şöhretli hukukçu Sallius
Antonius nezaretinde bu surları yükseltmiş ve onlara adamıştır” (Texier, s.23). Kapı beden duvarlarıyla korunan savunma sistemine sahiptir.
GÖL KAPISI:
İznik gölü tarafından şehre giren, dış ve iç olmak üzere iki kademeli ana kapıdır. Şehrin batısında yer alan
kapıdan hiçbir iz kalmamıştır. Ancak, sağ taraftaki kulenin yarısı ayakta olup, sol taraftakinin ise sadece temeli
kalmıştır. Kapı kulesi olarak bilinen kulenin dış kaplaması 32x30x3 cm. tuğlalardan iç kısmı ise, horasan ve
birbiri üzerine yığılmış moloz taşlardan meydana gelmiştir. Kapı iki yuvarlak kule ile korunmaktadır.
Güney Göl Kapısı:
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almaktadır. Kapının önünde bulunması gerekli ön sur duvarları yıkıldığından
kapı tek açıklık halinde kalmıştır. Esas sura ait kapının iki yanında kuleler bulunmaktadır. Diğer kapılarda olduğu gibi Güney Göl kapısında da iki kulenin ortasında kemerli bir kapı bulunmaktadır. Kapının alt kısmı bugüne kadar orijinal hali ile gelebilmiş Roma devrine ait muntazam kesme taştandır. Üst kısım ile kemer, Bizans
devrinde tuğla malzemeden yapılmıştır. Alt kısımların Roma döneminden kalmış olduğu düşünülecek olursa
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bu kapının aynı döneme ait bir saraya veya iskeleye açıldığı sanılmaktadır. Kapının iki yanındaki kulelerden
bir tanesi yuvarlak diğeri ise köşeli olarak yapılmıştır. Kapı iki kule ile korunan bir savunma sistemine sahiptir.
B. HURUÇ KAPILARI
Bu kapılar askeri amaçlı kullanılmak üzere özellikle dış sur duvarları yüzeyinde açılmıştır. Şehrin kuşatıldığı
zamanlarda ani saldırı çıkışlarının yapıldığı kapılardır. Bu kapıların genişlikleri genel olarak 1.75 ile 2.00 m.
arasındadır. İznik surlarında dış ana kapıların her iki yan kenarlarında bulunmakta olup, dış sur duvarı üzerinde
45-50 m. aralıklarla konumlandırılmıştır.
C. KIR KAPILARI: Barış zamanlarında şehir dışına; tarlalara, kırlara, pazarlara, ibadet yapılan yerlere günlük yaya olarak bireysel giriş ve çıkışların yapıldığı dar koridorlu kapılardır. Bu kapıların genişlikleri genellikle 1-1,5 m; olup, koridor üzeri tonoz ile örtülüdür. İznik surlarında bu kapılar, orta ana kapılarda ana açıklığın
yan kısımlarında, ayrıca surların güney kısımda yer alan 63 nolu iç kuleden başlayarak 78 nolu iç kuleye kadar
devam eden kulelerin yüzeylerinde bulunmaktadır. Kulelerin içinden açılan bu kapılar (poternler) “L” planlı
Prof. Dr. Ümran SEVİL
koridor geçit oluşturmaktadır.
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
SONUÇ
İznik (Nikia) savunma mimarisinde, sur duvarları yüzeyinde açılmış olan kapılar Roma ve Geç Bizans (İznik
Rum İmparatorluğu) dönemlerinde inşa edilmiştir. Bu kapılar işlevlerine göre; ana kapılar, huruç kapıları ve
kır kapıları olmak üzere temelde 3 farklı tipe ayrılmaktadır. Ana kapılar; dış, orta ve iç ana kapılar olarak 3
kademeli düzende ve 3 ayrı tipte tasarlanmıştır. Dış, orta ve iç olmak üzere şehrin kuzey-güney, doğu-batı ana
cadde akslarının ucunda karşılıklı birbirlerini görecek şekilde konumlandırılmış 12 adet ana kapı bulunmaktadır. Ana kapılardan sadece Göl kapısının orta ana kapısı bulunmamaktadır. Güney Göl kapısı ise, sadece iki
sur arasına açılan iç ana kapı niteliğindedir. Bu bağlamda, ana kapıların 4 adedi dış, 3 adedi orta, 5 adedi ise iç
ana kapıdır. Bu kapılardan İstanbul ve Lefke orta ana kapıları Roma döneminde zafer anısı olarak şehir takı ve
anıtsal giriş kapısı olarak planlanmış olup, yine Roma döneminde esas şehir surlarının yapımında sur duvarlarına monte edilmiştir. Bu iki kapı dönem, mimari özellikler, malzeme, yapım ve teknik yönünden özdeştir.
Ana kapılar işlevsel olarak, tören alaylarının, sefer zamanlarında ordunun tekerlekli ateşli silahlarıyla birlikte
giriş ve çıkışlarını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Diğer kapılardan huruç kapıları askeri amaçlı kullanılmıştır. Bu kapılar, şehrin kuşatıldığı zamanlarda saldırı çıkışlarının yapıldığı kapılardır. Kır kapıları ise, kent
içinde yaşayan halkın, şehir dışına kontrollü biçimde bireysel çıkış ve girişlerini sağlamak amacıyla kulelerin
zemininde “L” planlı dar koridorlar halinde tasarlanmıştır. İznik Şehir surlarında kapılar; tek yuvarlak kule ile
korunan, çift yuvarlak kuleler ile korunan, beden duvarları ile korunan ve avlulu olmak üzere 4 farklı türde
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beden duvarlarıyla korunan bir savunma sistemine sahiptir.
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BİNA YÖNLENDİRMESİNİN TERMAL KONFOR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ERZURUM
KENTİ ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ
Ayşegül AKSU1, Hasan YILMAZ2, Sevgi YILMAZ3
Atatürk Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Erzurum/ Türkiye

1-2-3

Öz: Planlama kriterlerine uygun olmayan kentleşme modelleri insanların yaşam kalitesini büyük oranda düşürmektedir. Buna bağlı olarak kentsel iklim bilgisinin kentsel planlama uygulamalarına aktarılmasındaki ilgi
ve iklim değişikliğine uyum sağlamak için azaltma stratejilerinin geliştirilmesi son yıllarda önem kazanmıştır.
Günümüzde kentleşmenin artmasının sonuçlarından biri olan kentsel ısı adası etkisinin azaltılması ve kentsel
termal konforun artırılması için bitki örtüsünün ve uygun kentsel geometrinin kullanılması çok ümit vericidir.
Bu araştırma, kentsel geometriyi baz alarak, bina yönlendirmelerinin/ bina yerleşim konumunun yıl boyu
çevre termal konforuna etkisini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Çalışma alanı olarak, Erzurum’da kentsel
Prof. Dr. Ümran SEVİL
dönüşüme giren ve eski bir mahalle olan
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mahallesiKurulu
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Analizler bu mahallede bulunan 50×80 m
İBAD
Yönetim
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ölçülerindeki alan için yapılmıştır. Öneri olarak alanda bulunan binaların yönleri değiştirilmiştir. ENVI-met
4.3.2 modeli alanın mevcut ve öneri durumlarını analiz etmek için kullanılmıştır. Araştırma mevcut binaların
iklim verileri ile mevcut bina yönlerinin değiştirilmesi durumunda ortaya çıkacak iklim verilerinin termal konfor açısından karşılaştırılması ile yürütülmüştür. Çalışmada Temmuz ayının en sıcak günü olarak 12 Temmuz
ve Şubat ayının soğuk günü olarak 2 Şubat belirlenmiş ve bu günlerin 24 saatlik meteoroloji verileri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda bina yönünün termal konfora etki ettiği belirlenmiştir. Yaz ve kış ayları için
doğu yönünde konumlanmış binaların termal konfor açısından dış mekan koşullarına olumlu yönde etki ettiği
sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Termal Konfor, ENVI-Met, Bina Yönlendirmesi, Erzurum

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Kentsel alanlarda dış mekan termal konforu, yayaların sağlığına önemli bir katkı olarak bilinmektedir. Artan
kentleşme ve iklim değişikliği kentsel ısı adası etkisini daha da kötüleştirdiği için, bu meseleler daha da akut
hale gelmektedir. Kentlerin sürekli gelişimi ve açık alanların planlanmasına yönelik dikkat eksikliği, kentsel
mikroklimayı derinden etkilemektedir (Dugord et al., 2014). Ancak dikkatli kentsel planlama ile daha serin
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
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Hava sıcaklığı İnsanların rahatlığını ve sağlık durumunu etkileyen faktörlerin başında gelmektedir (Buchin et
al., 2016; Horikoshi et al., 1990; Xiong et al., 2016). Açık alanlara katılanların faaliyetlerini gerçekleştirmek
için termal rahatlığı garanti eden bir ortama ihtiyaçları vardır (Mazhar et al., 2016; Patz et al., 2005). İdeal olmayan koşullar insani ve sosyal faaliyetleri ve bu alanların ekonomik yönlerini de etkilemektedir (Hajat et al.,
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2007). Bu nedenlerden dolayı, kentsel alanlardaki tasarım ve kentsel mekanların tasarımına bağlı olarak aşırı
ısınma fenomenleri azaltılmalıdır (Tan et al., 2010).
Bu çalışmada, termal konfor koşullarını artırmaya yönelik olarak kentsek geometri kullanılmıştır. Mevcut bina
ve cadde Bu
yönlendirmesi
değiştirilerek
termal konfor
üzerine
etkisi
değerlendirilmiştir.
çalışmada, termal
konfor koşullarını
artırmaya
yönelik
olarak
kentsek geometri kullanılmıştır.
AMAÇ

Mevcut bina ve cadde yönlendirmesi değiştirilerek termal konfor üzerine etkisi değerlendirilmiştir.
AMAÇ

Araştırma; mevcut kentsel bir ortamda bulunan binaların iklim verileri ile mevcut bina yönlerinin değiştirilmeAraştırma;
mevcut
kentsel
ortamda karşılaştırarak,
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termal
etkisini ortaya koymak ve kentsel dönüşüm kapsamında yapılacak binaların doğru konumlandırılmasına
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koymak
ve
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dönüşüm
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binaların
doğru
göstermesi amacıyla yapılmıştır.
konumlandırılmasına yol göstermesi amacıyla yapılmıştır.

KAPSAM

KAPSAM

Çalışma 39°54’11.77”K, 41°15’59.80”D koordinatlarındaki Erzurum kentinde bulunan eski bir mahalle olan
Çalışma 39°54'11.77"K, 41°15'59.80"D koordinatlarındaki Erzurum kentinde bulunan eski bir mahalle
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Yaz ayını temsilen 12 Temmuz ve kış ayını temsilen 2 Şubat günü seçilerek, alanda bulunan mevcut
binaların 24 saatlik meteorolojik verileri alınmıştır. Daha sonra öneri olarak mevcut binalar doğu
yönünde çevrilmiştir. Alınan verilerle hem mevcut durum, hem de öneri senaryo ENVI-met met 4.3
paket programı ile analiz edilmiştir.
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YÖNTEM
Yaz ayını temsilen 12 Temmuz ve kış ayını temsilen 2 Şubat günü seçilerek, alanda bulunan mevcut binaların
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4.3 paketENVI-met
programı modeli
ile analiz edilBruse
miştir.and Fleer tarafından geliştirilmiş olup, son yıllarda yurt dışında yaygın olarak kullanılmaktadır
(Bruse and Fleer, 1998). Bu modelde farklı versiyonlar kullanılsa da temeldeki mantık aynı olup;
ENVİ-met,program
farklı senaryolar
oluşturularak üretilen
ve ortamınoluşmaktadır.
termal konforu
hakkında bilgiölçekte
veren bir
tanımlanan
x-y-z koordinatlarına
sahip gridlerden
Mikro-climatik
3D bilgisayar modelidir. İklim verilerinin planlamada kullanılmasına olanak sağlayan ENVI-met modeli Bruse and Fleer
modelleme olarak kullanılan ENVI-met de yatay çözünürlük 0.5-10 m arasında olup; farklı
tarafından geliştirilmiş olup, son yıllarda yurt dışında yaygın olarak kullanılmaktadır (Bruse and Fleer, 1998).
yaklaşımlarla senaryolar üretme şansı vermesi açısından avantajlıdır (Lobaccaro and Acero, 2015).
Bu modelde farklı versiyonlar kullanılsa da temeldeki mantık aynı olup; tanımlanan program x-y-z koordinatModele ait arayüz görüntüsü Şekil 2’de verilmiştir. Bu modelde saatlik olarak verilerin kullanılması
larına sahip gridlerden oluşmaktadır. Mikro-climatik ölçekte 3D modelleme olarak kullanılan ENVI-met de
gerekmektedir. 24 saatlik olarak girilmesi gereken veriler günlük girilebildiği gibi ortalama değer elde
yatay çözünürlük 0.5-10 m arasında olup; farklı yaklaşımlarla senaryolar üretme şansı vermesi açısından avanedilerek de girilebilmektedir. Çalışma alanından 1.5m yükseklikte, ölçüm cihazından alınan sıcaklık
tajlıdır (Lobaccaro and Acero, 2015). Modele ait arayüz görüntüsü Şekil 2’de verilmiştir. Bu modelde saatlik
(°C) ve nem (%) verilerine birde rüzgar (m/s) değeri girilerek en az 24 saat olmak kaydı ile bilgisayar
olarak verilerin kullanılması gerekmektedir. 24 saatlik olarak girilmesi gereken veriler günlük girilebildiği
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gibi ortalama değer elde edilerek de girilebilmektedir. Çalışma alanından 1.5m yükseklikte, ölçüm cihazından
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
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alınan sıcaklık (°C) ve nem (%) verilerine birde rüzgar (m/s) değeri girilerek en az 24 saat olmak kaydı ile
bilgisayar ortamından görüntüler elde edilmektedir. Rüzgar verileri aynı zamanda Devlet Meteoroloji Genel
Müdürlüğünden de temin edilmektedir.
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BULGULAR
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Çalışma alanı mevcut ve öneri haliyle kış (2 Şubat 2018) mevsimi için analiz edilmiştir. Mevcut durum kış
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(Şekil
3).
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ise 2 Şubat 2018 için aralığı -3,4 ile -1,3°C çıkmıştır (Şekil 4).
edildiğinde ise 2 Şubat 2018 için aralığı -3,4 ile -1,3°C çıkmıştır (Şekil 4).
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Çalışma alanı mevcut ve öneri haliyle kış (2 Şubat 2018) mevsimi için analiz edilmiştir. Mevcut durum
kış analizinde sıcaklık aralığı -3,4 ile -1,3°C arasında çıkmıştır (Şekil 3). Alana getirilen öneri analiz
edildiğinde ise 2 Şubat 2018 için aralığı -3,4 ile -1,3°C çıkmıştır (Şekil 4).
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Şekil 4. Öneri Kış Analizi
Çalışma alanı mevcut ve öneri durum yaz (12 Temmuz 2018) mevsimi için analiz edilmiştir. Mevcuttaki yaz
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32,4 ile 34,6 arasında çıkmıştır (Şekil 6).
Çalışma alanı mevcut ve öneri durum yaz (12 Temmuz 2018) mevsimi için analiz edilmiştir.
Mevcuttaki yaz analizinde sıcaklık aralığı 32,8 ile 36,1 arasında çıkmıştır (Şekil 5). Alana getirilen öneri
analiz edildiğinde ise 32,4 ile 34,6 arasında çıkmıştır (Şekil 6).
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Çalışma alanı mevcut ve öneri durum yaz (12 Temmuz 2018) mevsimi için analiz edilmiştir.
Mevcuttaki yaz analizinde sıcaklık aralığı 32,8 ile 36,1 arasında çıkmıştır (Şekil 5). Alana getirilen öneri
analiz edildiğinde ise 32,4 ile 34,6 arasında çıkmıştır (Şekil 6).
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Şekil 5. Mevcut Yaz Analizi

Şekil 6. Öneri Yaz Analizi
Tablo 1. Mevcut ve Öneri Durumun Sıcaklık Analizleri
Şekil 6. Öneri Yaz Analizi
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Tablo 1. Mevcut ve Öneri Durumun Sıcaklık Analizleri
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SONUÇ
Yapılı form ve sokak geometrisi, ağaçlar, bitki örtüsü, su elemanları ve kaldırım malzemeleri gibi kentsel özellikler, mikro iklimleri şekillendirmektedir. Açık alanların ve canlıların termal konforunu ve bu alanların yayalar tarafından kullanımını etkilemektedir. Bu özelliklerin bireysel ve kombine etkileri, en erken tasarım aşamalarından
mimarlar ve kentsel tasarımcılar tarafından dikkatte alınmalıdır (Chatzidimitriou and Yannas, 2016).
Yapılan bu çalışmada; doğu yönünde yapılan bina yönlendirmesi termal konfor açısından olumlu sonuçlar
vermiştir. Yönlendirme sonucu kış ayı için sıcaklık oranlarında artış meydana gelirken, yaz ayı için ise min.
0,4 °C, max.1,5 °C sıcaklık düşüşü meydana gelmiştir.
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dimensional numerical model”, Environmental modelling & software, vol.13(3-4): pp.373-384.
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İKLİMSEL VERİLERE GÖRE YAPILACAK YÜKSEK YAPILARDAKİ GİYDİRME
CEPHELERİN KALİTE KRİTERLERİ
Ali BARMAN1, Cüneyt KURTAY2
1-2

Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Ankara / Türkiye

Öz: Kentselleşmenin arttığı, şehirlerin giderek büyüdüğü ve büyüyen şehirlere nazaran daha hızlı artan nüfus
yoğunluğunu da gözlemlediğimiz dünyamızda yüksek yapı yapma ihtiyacı artık zorunluluk olarak değerlendirilebilmektedir. Gelişen teknoloji, büyüyen ekonomiler, artan üretim kapasiteleri ve bu değişimlerle olgunlaşan tedarik zincirleriyle imalat kapasitesindeki büyüme, yapı ve inşaat alanları boyutlarındaki büyümeyle paralellik gösterip aynı zamanda, dayanıklılık, verimlilik, müşteri ve son kullanıcı memnuniyeti gibi kalite kavramı
altında değer kazanan başlıkların potansiyel yetersizlik olasılıklarını büyütmektedir. Boyutları büyüyen ve
özellikle boyuna büyümekte olan yapıların
mekân
ve fiziksel
çevre ile ilişki organizasyonunun, yapıların
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özellikle de boyuna büyüme karakteristiği
yapı kabuğunun maruz kaldığı etkiler, birçok
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Kurulu Başkanı
değişken varlığından ötürü doğrusal bir artıştan daha fazla olarak gözlemlenebilmektedir. Bina yüksekliği
arttıkça, çevresel etkilere karşı kalkan görevi görüp yapıyı korumakla görevli yapı kabuğunun bakım-onarım
zorluğuyla birlikte maliyeti de artacağından, maliyet optimizasyonu yönünden ihtiyaçlar ile kalite kavramının
dengesini kurmak önem arz etmektedir. Bu çalışmada, giydirme cephelerin tasarımında ve malzeme-bileşen
seçiminde dikkate alınması gereken Türk ve Avrupa standartlarının belirlediği giydirme cephe dayanım kriterleri, cephe bileşenlerinin dayanım testleri çeşitleri ele alınmış ve konu ile ilgili testlerin içerikleri hakkında bilgi aktarılıp, bina yüksekliğiyle, yapının konumu ve çevresel faktörler etkisiyle artan dayanım riskinin, kaliteli
kavramının kullanılma ihtiyacının birlikte artışı vurgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yüksek Yapılar, Cephe, Giydirme Cepheler, Kalite Kriterleri

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Yüksek yapılarda giydirme cephelerin kalite kriterlerini belirlemek için yüksek yapının ve giydirme cephenin
tanımlanması gerekmektedir. Bu çalışmada, bir bina için kısaca yüksek yapı sıfatının nasıl edinildiğinden ve
giydirme cephelerden bahsedilip, giydirme cephelerin sahip olması gereken kriterler araştırılırken, hedeflenen
bulgu amacıyla, cepheyi oluşturan birimlerden, belirli bir mantık çerçevesinde, gerçekliğe en yakın değerlere
Doç. Dr.ülkemizce
Pelin AVŞAR
KARABAŞ
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EKER bu kümedeki cephe elemanlarına,
ulaştırabilecek
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ve uluslararası
standartİBAD
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Kurulu
Başkan
Yardımcısı
İBAD
Yönetim
Kurulu
Üyesi
larca kabul edilen test düzenekleri aracılığıyla ve bu standartlarda tanımlanan deney yöntemleri kullanılıp,
yapılan testler sonucunda elde edilen verilerle sınıflandırmalar ve kıyaslamalar yapılarak, kaliteli sıfatını, yapı
elemanına atama yapılabilmek için veri oluşturabilme seçenekleri ve özelliklerinden bahsedilecektir. Bunun
için, standartlar doğrultusunda yaygın olarak yapılan testler hakkında bilgi edinmek ve deney araçlarını gözlemlemek için İstanbul’un Çatalca mevkisinde yer alan, Türkiye Akreditasyon Kurumu’ndan akreditasyon
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belgesi olan, FTI ( Facade Testing Intitute) yerleşkesi ziyaret edilerek, testler hakkında, yerinde, detaylı bir
şekilde bilgi edinimi gerçekleştirilmiştir. Bu ziyaret sonucu elde edilen bilgilerle, giydirme cephelerin kalite
kriterlerini belirleme konusunda, mevcut standartlar ve yönergeleri doğrultusunda yapılan testler ve bulgularından bahsedilerek, kalite kavramının, testler sonucu oluşan veriler ve sınıflandırmalarda yeri ve başlangıç
noktası belirlenmeye çalışılmıştır.
AMAÇ
Bu çalışmada amaç, giydirme cephelerin sahip olması gereken kalite kriterlerini sağlamasıyla ilgili veri elde
etmek hedeflenirken yüksek yapılarda bu kriterlerin oluşturduğu kümenin daraltılabilmesine yardımcı olan
etkenlerin saptanmasıdır.
Yüksek yapıların, giydirme cephelerinin sahip olması gereken dayanım kriterlerini belirlemek, kalite için aranması gereken zorunlulukların belirlenmesine ışık tutmaktır.
YÖNTEM
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giydirme cephelerinin sahip olması gereken
yeterlilik düzeylerinin standartlar çerçevesinde kalite kavramıyla eşleştirilmesi ve oluşan kalite kriterleri bulgularının; çeşitli örneklemlerle sunulmasıdır.
KAPSAM
Yüksek Yapılar
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre (2007) Yüksek Yapı olarak; bina yüksekliği
21.50 m’den, yapı yüksekliği 30.50 m’den fazla olan binaları ifade eder. [1]
Strüktür açısından bakıldığı zaman ise yüksek bir yapı; yüksekliği ile çevresindeki binalardan farklı bir tasarım, konstrüksiyon ve kullanım koşulları oluşturan bina” olarak tanımlanır. Almanya’daki uygulamalara göre
en üst kat döşemesinin, binanın oturduğu zeminden yüksekliği 22 metre ve daha fazla olan binalar “Yüksek
katlı bina” olarak tanımlanmaktadır. Böyle bir sınır konulmasının sebebi, yüksekliği bu sınırı aşan binaların
taşıyıcı sistemlerinde, düşey yüklerin daha da önem kazanmasıdır. Genelde “Yakın ve uzak çevresini; fiziksel
çevre, kent dokusu ve her türlü altyapı yönünden etkileyen bir yapı türü” olarak tanımlanmaktadır.
Kentsel çevrede biri diğerine oranla daha yüksek olan ve siluette üçüncü boyutta farklılaşarak aynı zamanda
bir nirengi niteliği de taşıyan yapılara yüksek yapılar denilmekte ise, bu göreceli bir tanımdır. Çünkü ait olduğu
dönem Prof.
içinde yeni
yüksek
yapılar karşısında bu özeliğini
kaybedebilir.
[2] AVŞAR KARABAŞ
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Yüksek yapı, yakın ve uzak çevresini, fiziksel çevre, siluet, kent dokusu ve her türlü kentsel alt yapı yönünden
etkileyen bir yapı türü olarak tanımlanabilir.
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Giydirme Cepheler
Cephe, Türk Dil Kurumu’nun sözlüğünde bir şeyin ya da yapının ön tarafta bulunan bölümü olarak tanımlanmaktadır. Yapı alanında kullanılan cephe ifadesi ki birçok dilde “fasad” olarak okunarak ifade edilir; Latince’de
yüz anlamına gelen “Facies” kelimesinden türemiştir.
Cephe; bina içerisinde istenen koşulların sağlanabilmesi amacıyla, dış ortam koşullarını bina dışında tutup,
gerekli olanları istenilen düzeyde içeri alan, kısaca iç ortamı dış ortamdan ayıran bir filtre özelliği gösterir.
Yapının kabuğu niteliğinde olan cephe, binanın strüktür ve malzemesinin günün mimari anlayış ve tekniğinin
belirlediği bir yapıya sahiptir. Cephe dış formun ayrılmaz bir parçası olup, yapılarda taşıyıcı sistem ile beraber
düşünülmektedir. Kimi zaman strüktürel olarak taşıyıcı sisteme yardımcı olan cepheler uygulanırken kimi
zaman da estetik açıdan yapılan giydirme cephe sistemleri tercih edilmektedir. Özellikle çok katlı yüksek
yapıların yüksekliklerinin ve bina kütlelerinin belirlenmesi esnasında cephe tasarımlarında da kapsamlı bir
planlama yöntemi şarttır.[3]
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•

Dış sıvalar

•

Yapıştırıcıyla tespit edilen plaka halindeki rijit kaplamalar

•

Konstrüksiyon sistemiyle tespit edilen plaka halindeki rijit kaplamalar

•

Prefabrike duvar kaplama ve panelleri

•

Giydirme cepheler

Giydirme cepheler, yapı taşıyıcı sisteminden bağımsız olan ve asılarak taşıtılan, yük taşımayan, üzerine gelen
çeşitli yükleri tespit elemanları yoluyla yapının taşıyıcı sistemine aktaran, iç ortam ile dış ortam arasında bir
filtre görevi yaparak çeşitli performansları karşılayan yapı elemanlarıdır. [3]
Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik’teki tanıma göre de giydirme cephe de “Binanın
taşıyıcı sistemine kendine ait bir konstrüksiyon yardımı ile asılı olarak yapının kabuğunu oluşturan, binanın
yükünü almayan, önceden üretilmiş değişik malzemelerden oluşan dış duvarları” tanımlamaktadır.
Giydirme cephe kaplamaları, yapıları dış etkenlerden korumak, aynı zamanda yapıda görsel bütünlük oluşturarak daha estetik görünümler elde etmek için kullanılırlar. Genel olarak bütün giydirme cephe malzemeleri eski
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Böylece yapı yıpratıcı dış etkilere karşı (yağmur, rüzgâr, kar) korumaya alınmış olur. Bu bakımdan dış cephede kullanılan kaplama malzemelerinin karakteristik özellikleri, yapının ömrü üzerinde birinci derecede önem
kazanmaktadır. [4]
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İnşaat Sektöründe Kalite
İnşaat sektöründe kalite Dr. Ishikawa’nın kalite tanımı doğrultusunda ‘en ekonomik, en kullanışlı, müşteriyi
daima tatmin eden yapıyı tasarlamak, üretmek, satış sonrası servisleri vermek’ olarak da tanımlanabilmektedir. Burada son ürün olan binanın kalitesinden bahsedileceği gibi sürecin kalitesi de söz konusudur.[5] İnşaat
Yapım Projeleri, işlevi, yeri, büyüklüğü, verilecek hizmetin kapsamı, yapım tekniği, mimari özellikleri, proje
ekibinin nitelikleri vb. özelliklere göre biçimlenmektedir. Her projede, bu özellikler farklılaşmakta bu da projeye teklik özelliği vermektedir. Bu durum da inşaat sektöründe belirsizliği arttırmakta ve kalite yönetiminin
uygulanmasını zorlaştırmaktadır. [6]
İnşaat sektöründe kalite kavramı, ürün kalitesi, tasarım kalitesi ve uygunluk kalitesi gibi değişik boyutlarda
karşımıza çıkmaktadır. [6]
Dünyada inşaat sektöründe kalite ile ilgili uygulamalar 1970’li yıllarda başlamış ancak ürünün özellikleri,
üretim sürecinin, işgücü ve organizasyonun farklılaşması, müşteri tanımının yapılamaması, sosyo-politik ve
Prof. Dr. Ümran SEVİL
iklimsel etkilenmeler vb. problemler İBAD
ile karşılaşılmıştır.
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organizasyonda yer alan herkesin katılımıyla, sürekli geliştirilmesine yönelik bütünleştirici bir yönetim kavramı olan toplam kalite yönetimi ile ilgili uygulamaların büyük ölçüde başarısızlıkla sonuçlandığını göstermekte
ve bu durum temelde, kalite kültürü eksikliği adı altında toplayabileceğimiz nedenlere dayandırılmaktadır. [6]
Ülkemizde inşaat sektöründe kalite ile ilgili çalışmalar, artan rekabet sonucu bu kavram ve teknikleri uygulamadaki zorunluluklar nedeniyle, 1990 sonrası başlamış ve özellikle yurtdışında faaliyet gösteren firmalar,
bu konu üzerine hassasiyet göstermişlerdir. Ancak genel olarak bakıldığında, kalite yönetimi uygulamalarının
firmanın prestiji ve ihalelerde ön yeterlilik şartları açısından ISO 9001 belgesi almak amacı ile sınırlandırıldığı,
üst düzey katılımın sağlanamaması, motivasyon eksikliği, kalite yönetiminden ne elde edileceğinin sorgulanmaması, klasik organizasyon yapısı (değişimi engelleyen tutucu yapı), iletişim sorunları, çalışanların katılımının sağlanamaması, tedarikçilerin kalite ile ilgili çalışmalara dahil edilememesi, değişim için gereken alt yapı
eksikliği (teknik araçlar vb.), eğitimin üst yönetim düzeyinde kalması gibi nedenler etkin bir kalite yönetimi
sistemi uygulanmasının önünde ki engeller olarak söylenebilir. Firmaların aynı anda yürüttüğü birden fazla
proje söz konusudur ve kalite yönetimi proje ve firma düzeyinde uygulanabilmektedir. [6]
Proje bazlı ve firma bazlı yürütülen kalite yönetimi firmalar arasındaki iletişim, iş birliği ve beklenti düzeylerine göre tatmin edecek güvenin sağlanması hususlarında gelişim hedeflenmeli, tedarik zincirinin başarısının
kalite yönetimi uygulamasının bütüncül yaklaşımıyla, kalite yönetiminin de kusursuz çalışan ve büyüyen tedaDoç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
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Türk inşaat sektöründe faaliyet gösteren birçok firmanın ISO 9001 KYS belgesi bulunduğu göz önüne alınırsa,
bu firmalar tarafından etkin bir kalite yönetim sistemi oluşturulamadığı da bir başka gerçekli konusudur. Kendine has özellikleri olan inşaat sektörü için ISO 9001 standardı pek uygun olmadığı ortadadır. TKY(Toplam
Kalite Yöntemi) sistemi ve her projenin kendine has özel standartları inşaat sektörü için daha uygun bir model
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sunmaktadır. Fakat ISO standartlarının TKY uygulamalarına iyi bir başlangıç teşkil edeceği birçok uzmanın
ortak görüşüdür. [6]
Giydirme Cephelerin Sahip Olması Gereken Kalite Yeterlilikleri
Giydirme cepheleri oluşturan elemanlarının, kalite olgusuyla eşleştirilebilmesi için öncelikli olarak maruz
kaldıkları etkiler anlaşılmalı ve gösterdikleri tepkileri kavramak gerekir. Giydirme cepheler, bulunduğu yapıda
kabuk durumunda olduğu için kabuğun beklenen ve istenen performans değerlerine ulaşması istenmektedir.
Yapı kabuğu, bina kullanıcısını, dış şartlardan korunma görevi üstlenmiştir. Bu sorumluluk, bina içi enerji
korunumunu, yağmur, rüzgar, deprem gibi doğa olaylarının yapı içinde oluşturabileceği olumsuz durumları
önlemeyi, çarpma gibi lokal fiziksel etkilere karşı bir direnç gösterebilmeyi ve bunlarla birlikte yapı için planlanan ömür süresince ayakta kalıp, performansını korumayı, kapsar.
Giydirme cephe elemanlarının kaliteli sıfatını taşıması için minimumda bazı standartları sağlaması gerekir. Bu
standartlar, “Euro Norms (EN)” standartlarınca belirlenmiştir. Avrupa Standartları’nın yanında uluslararasında
Prof.
Dr. Ümran
kabul görmüş, 1989 yılında İngitere’nin
Bath şehrine
kurulmuşSEVİL
Centre for Window and Cladding Technology
Yönetim
(CWCT), Amerika’nın Philadelphia İBAD
merkezli
1898’deKurulu
kurulanBaşkanı
American Society for Testing and Materials
(ASTM) ve 1936’da ABD’ de kurulan American Architectural Manufacturers Association kuruluşları da kendi
standartlarını yayınlamışlardır. Bu kuruluşlar, yayınladıkları standartlarda giydirme cephe elemanlarına uygulanacak deney metodlarını ve sınıflandırmalarını tarif etmektedirler.
Yaygın olarak yapılan, giydirme cephe için, hava sızdırmazlık, su sızdırmazlık, rüzgâr yüküne dayanım, akustik performans, ısıl performans, çarpmaya karşı direnç ve statik performans testleridir. Hava geçirgenlik, su
geçirgenlik ve rüzgâr yüküne dayanım testlerinden aşağıda kısaca bahsedilip, yapılan testlerin içeriklerine
yönelik fikir vermesi amaçlanmıştır.
Hava Geçirgenlik Deneyi
Giydirme cephenin, yapının ısıl performansına katkısı araştırılırken ne denli iç ve dış hava arasındaki bağlantıyı kestiği önem kazanır. Bu nedenle giydirme cephe elemanlarına-birimlerine hava geçirgenlik deneyi yapılır
(Resim 1). Bu deney, TS EN 12153 standardında tanımlanmış olup sınıflandırma TS EN 12152 kodlu standartta tanımlanmıştır. Giydirme cephe biriminin, test düzeneğindeki toplam alanının esas alındığı bu standarda
göre aşağıdaki verilen tablodaki gibi sınıflandırma yapılır (Tablo 1).
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dayanım, akustik performans, ısıl performans, çarpmaya karşı direnç ve statik performans
testleridir. Hava geçirgenlik, su geçirgenlik ve rüzgâr yüküne dayanım testlerinden aşağıda
kısaca bahsedilip, yapılan testlerin içeriklerine yönelik fikir vermesi amaçlanmıştır.
Hava Geçirgenlik Deneyi
Giydirme cephenin, yapının ısıl performansına katkısı araştırılırken ne denli iç ve dış hava
arasındaki bağlantıyı kestiği önem
kazanır. YÖNETİMİ
Bu nedenle giydirme cephe elemanlarınaDERNEK
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birimlerine hava geçirgenlik deneyi yapılır (Resim 1). Bu deney, TS EN 12153 standardında
tanımlanmış olup sınıflandırma TS EN 12152 kodlu standartta tanımlanmıştır. Giydirme
cephe biriminin, test düzeneğindeki toplam alanının esas alındığı bu standarda göre aşağıdaki
verilen tablodaki gibi sınıflandırma yapılır (Tablo 1).

Şekil
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Düzeneği Görseli
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Ümran
SEVİL
Şekil 1. Hava Prof.
Geçirgenlik
Deneyi - Test
Düzeneği Görseli
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Tablo 1. Hava Geçirgenlik Deneyi – Sınıflandırma Tablosu

En büyük basınç değeri

Hava geçirgenliği

Sınıf

Pen büyük (Pa)

m3/m2.h

150

1,5

A1

300

1,5

A2

450

1,5

A3

600

1,5

A4

>600

1,5

AE

•

150 Pa’ dan daha az basınç altında, 1,5 m3/m2.h’ten daha fazla hava sızdıran numuneler herhangi bir
sınıfa dâhil edilmez. [7]

•

600 Pa’ dan daha yüksek basınç altında 1,5 m3/m2.h’ten daha az hava sızdıran numuneler E (istisnai)
olarak sınıflandırılır. [7]
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Giydirme cephenin, içinde bulunduğu ortamda gerçekleşen yağmurdan kaynaklanabilecek maruz kalacağı sudan, rüzgâr ile taşınabilecek su damlacıklarından hatta havadaki nemden yapının içini koruması gerekmektedir. Bu nedenle giydirme cephe elemanlarına-birimlerine su geçirgenlik deneyi yapılır (Resim 2). Bu deney,
TS EN 12154 standardında tanımlanmış olup sınıflandırma şekli de belirtilmiş olup pozitif statik hava basıncı
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150 Pa’ dan daha az basınç altında, 1,5 m3/m2.h’ten daha fazla hava sızdıran
numuneler herhangi bir sınıfa dâhil edilmez. [7]
600 Pa’ dan daha yüksek basınç altında 1,5 m3/m2.h’ten daha az hava sızdıran
numuneler E (istisnai) olarak sınıflandırılır. [7]
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Giydirme cephenin, içinde bulunduğu ortamda gerçekleşen yağmurdan kaynaklanabilecek
maruz kalacağı sudan, rüzgâr ile taşınabilecek su damlacıklarından hatta havadaki nemden
yapının içini koruması gerekmektedir. Bu nedenle giydirme cephe elemanlarına-birimlerine
su geçirgenlik deneyi yapılır (Resim 2). Bu deney, TS EN 12154 standardında tanımlanmış
olup sınıflandırma şekli de belirtilmiş olup pozitif statik hava basıncı altındaki giydirme
altındaki
giydirme
cephelerin
sabit ve bölümlerinin
açılabilen bölümlerinin
sızdırmazlıkla
ilgili performans
şartlarını
cephelerin
sabit
ve açılabilen
sızdırmazlıkla
ilgili performans
şartlarını
ve ve
su su
sızdırmazlığa
göre sınıflandırılmasını
kapsar (Tablo
sızdırmazlığa
göre sınıflandırılmasını
kapsar2).
(Tablo 2).

Şekil 2. Su Geçirgenlik Deneyi - Test Düzeneği Görseli
Şekil 2. Su Geçirgenlik Deneyi - Test Düzeneği Görseli
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Şekli
TablosuŞekli Tablosu
Tablo 2.Deneyi
Su Geçirgenlik
Deneyi
– Uygulama
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SINIF

SINIF
R4
R5
R6
R7

R4
R5
R6

RE xxx

R7
RE xxx

Basınç Kademeleri
(Pa) ve
Deney
Süresi
Basınç Kademeleri
(Pa) ve Deney
Süresi
(dakika)
Pa/min

(dakika)
Pa/min

Su Püskürtme
Su Püskürtme
Hızı2 Hızı
L/min m

L/min m
0/15; 50/5; 100/5; 150/5
0/15; 50/5; 100/5; 150/5
2
0/15; 50/5; 100/5; 150/5, 200/5; 300/5
0/15; 50/5;
0/15;100/5;
50/5; 150/5,
100/5; 200/5;
150/5; 300/5
200/5; 300/5; 450/5 2
100/5;
150/5;
200/5;
300/5;
450/5; 600/5 2
0/15;0/15;
50/5;50/5;
100/5;
150/5;
200/5;
300/5;
450/5
0/15; 50/5; 100/5; 150/5; 200/5; 300/5; 450/5; 600/5;
0/15;
50/5; 100/5;
150/5;
300/5; kademelerinde
450/5; 600/5 ve2
600/5’in
üstünde,
150 200/5;
Pa’lık basınç
0/15; 50/5; 100/5; 150/5; 200/5; 300/5; 450/5; 600/5; 2

2

2
2
2
2
2

600/5’in üstünde, 150 Pa’lık basınç kademelerinde ve
5 dakika süre ile.
•

Hesaplanmış tasarım rüzgâr basıncının 2400 Pa’dan daha büyük olduğu yerlerde, RE xxx sınıfı için istisnaî
deney basıncı, tasarım rüzgâr basıncının en az 0,25’i olarak alınmalıdır. [8]

•

Deney sonuçlarına göre, giydirme cephe mamul Tablo 3’de gösterildiği gibi sınıflandırılabilir. [8]
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xxx sınıfı için istisnaî deney basıncı, tasarım rüzgâr basıncının en az 0,25’i olarak
alınmalıdır. [8]



Deney sonuçlarına göre, giydirme cephe mamul Tablo 3’de gösterildiği gibi
sınıflandırılabilir.
Tablo [8]
3. Su Geçirgenlik Deneyi – Sınıflandırma Tablosu

Tablo
3. deney
Su Geçirgenlik
– Sınıflandırma
Tablosu
En büyük
basıncı Pen Deneyi
büyük (Pa)
SINIFLANDIRMA
150büyük deney basıncı Pen büyük (Pa)
En
150
300
300
450
450
600
600
600’ün
üzeri
600’ün üzeri

R4
R5
R6
R7
RE xxx

SINIFLANDIRMA
R4
R5
R6
R7
RE xxx

Rüzgar Yüküne Dayanım Deneyi

Rüzgar Yüküne Dayanım Deneyi

Rüzgar Yüküne Dayanım (Taşıyıcılık) - Performans gerekleri değerlendirilirken TS EN

Rüzgar Yüküne Dayanım (Taşıyıcılık) - Performans gerekleri değerlendirilirken TS EN 13116 standardı kul13116 standardı kullanılmaktadır. Bu standart, giydirme cephenin rüzgâr yükü etkisi altında;
lanılmaktadır. Bu standart, giydirme cephenin rüzgâr yükü etkisi altında; sabit ve hareketli kısımlarının pozitif
sabit ve hareketli kısımlarının pozitif
negatif
statikSEVİL
hava basıncı etkisi altında göstermesi
Prof.veDr.
Ümran
ve gerekli
negatif statik
hava
basıncı etkisi
altındakapsar.
göstermesi
gerekli
yapısal performans şartlarını kapsar. Deney
yapısal
performans
şartlarını
Deney
yapılacak
İBAD Yönetim Kurulu Başkanıgiydirme cephe numunesi, EN
yapılacak
cepheuygun
numunesi,
EN 12179
standardına
uygun
olarak vedeney
prEN 13830’da
belirtilen
deney
12179 giydirme
standardına
olarak
ve prEN
13830’da
belirtilen
işlem sırasını
takip
işlem
sırasını
takip edecek
deneye tâbi (Resim
tutulmalıdır
(Resim 3). [9]
edecek
şekilde
deneyeşekilde
tâbi tutulmalıdır
3). [9]

Şekil 3. Rüzgar Yüküne Dayanım Deneyi - Test Düzeneği Görseli
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Pozitif
ve negatif
tasarım
yükleriyükleri
altındaki
cephedecephede
sehim, yapısal
noktaları
ölçülen
çerçeve
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tasarım
altındaki
sehim,mesnet
yapısal
mesnetarasında
noktaları
arasında
elemanının
1/200’ünü yaaçıklığının
da 15 mm’den
hangisi küçükse
geçmemelidir.
Cephede
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ölçülen açıklığının
çerçeve elemanının
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en Dr.
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değiştirme
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[9]
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Kurulu
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1 saatlik
süre içerisinde
geri
dönmeli ve yalnız geçici şekil değiştirme niteliğinde olmalıdır.

[9]

SONUÇ
Bu çalışmada, yüksek yapının nasıl tanımladığı, yapı cephelerinin, kaplamalarının uygulama
cinsine göre ayrıştırılıp, bu farklılaşmada, giydirme cepheler hakkında kısaca bilgi verilmiştir.
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SONUÇ
Bu çalışmada, yüksek yapının nasıl tanımladığı, yapı cephelerinin, kaplamalarının uygulama cinsine göre ayrıştırılıp, bu farklılaşmada, giydirme cepheler hakkında kısaca bilgi verilmiştir. Giydirme cephelerin mevcut
standartlar doğrultusunda çeşitli deney yöntemleriyle performans sonuçlarına erişildiği gösterilmektedir.
Uygulanacak bir giydirme cephenin kalite kriterleri belirleme doğrultusunda, minimumda sağlaması gereken
performans değerlerini anlayabilmek adına, mevcut standartlarca tarifi olan deney metodları ve bu yönergelerle uygulanan testler sonucunda ulaşılacak değerlerler veya sınıflandırmalardaki kodlar, giydirme cepheyi
oluşturan unsurların, deneyler sonucunda yerinde montajı sonrasında, tasarımcıya fikirler verecek uzun ömürlülüğün sağlanabilmesi için ışık tutacaktır.
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Aydın, M.K., (2014). İnşaat Projelerinde Kalite Yönetimi Uygulamaları, A.G.E.

Prof.
Dr.Mekanları
ÜmranTasarımı
SEVİL
Ozaydın, G, Erbil, D., Ulusay, B., (1989).
Kamu
Ve Kent Mobilyaları Sempozyumu.
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Işık, Z.S., (2014). Yüksek Yapılarda Havalandırma Ve İklimlendirme Sistemleri İle Cephe Sistemlerinin İlişkilendirilmesi Ve Uygulama Örnekleri, Yüksek Lisans Tezi.
Esen, Y., Yılmazer, B., (2007). Giydirme Cephelerde Kullanılan Alüminyum Kompozit Ve Kompakt Laminat
Panellerin Teknik Özelliklerinin Karşılaştırılması.
Kaoru, I., (1991). Guide to Quality Control. Asian Productivity Organization, s.11.
DİĞER KAYNAKLAR
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (2007) (Değişik: 10/8/2009-2009/15316 K.)].
Türk Standartları Enstitüsü, TS EN 12152 standardı.
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RANT VE KULLANICININ YERİNDEN EDİLMESİ: BURSA F.S.M. BULVARI’NDA KENTSEL
DÖNÜŞÜM
Aydanur KILINÇ1, Sevde KARA2, Miray GÜR3
Uludağ Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Bursa / Türkiye

1-2-3

Öz: Fiziksel olarak yıpranmış kent dokularının, riskli yapı ve gecekondu alanlarının yenilenmesi amacıyla
Türkiye’de özellikle son yıllarda kentsel dönüşüm; yerel yönetimler, merkezi idare ve özel sektörün ilgi odağı
haline gelmiştir. Bursa’da Büyükşehir Belediyesi’nin kentsel dönüşüm uygulamalarına tanıdığı emsal artışı şehirde dönüşüm projelerinin artmasına yol açmıştır. Bursa’nın eski yerleşim yerlerindeki riskli yapıların sağlıklı
hale getirilmesi amaçlı emsal artışı, mülkiyet sıkıntısını gidermeyi hedeflemektedir. Ancak bu artış, fiziksel
yenilenmeye gereksinim duyan yerleşimlerin ağırlıkta olduğu Osmangazi ve Yıldırım ilçelerine göre, yeni ve
düzenli yerleşimlerin bulunduğu Nilüfer
ilçesinde,
F.S.M.’de
Prof.
Dr.özellikle
Ümran
SEVİLve Ataevler’de dönüşümlerin yoğunluk
kazanmasını beraberinde getirmiştir.İBAD
Riskli Yönetim
yapı bulunmamasına
rağmen, uygulanan işlev değişiklikleri ve
Kurulu Başkanı
arazi değerlerindeki artış nedeniyle dönüşümlerde F.S.M. Bulvarı ön plana çıkmıştır. Çalışmada F.S.M.’de
yapılan kentsel dönüşümlerin neden ve sonuçlarının araştırılması amacıyla bulvardaki ilk kentsel dönüşüm
projesi olan ‘Bulvar 224’ incelenmiş, amaç doğrultusunda dönüşüm öncesinde ve sonrasında alan kullanıcısı
olan konut sahipleriyle görüşülmüştür. Kentsel yenileme aracılığıyla uygulanan proje kapsamında; alanda hedeflenen farklı yaşam senaryosu sonucunda tamamen konut işleviyle kullanılan binalar yıkılmış, zemin katlar
ticari mekanlara, diğer katların büyük kısmı ise işyerlerine dönüştürülmüştür. Konut işlevi az sayıda halen
mevcuttur (9/40). Mevcut kimliğin ortadan kaldırılmasıyla alana yüklenen yeni kimlik ve ortaya çıkan işlev
değişikliği bölgede yeme-içme mekanlarını ve ticari faaliyetleri arttırmış olup tüketimin desteklenmesine yöneliktir. Karma kullanımın oluşturduğu sosyal problemler mevcut kullanıcıyı yerinden etmiş, yatırım eksenli
yapılaşma sonucunda kullanıcılar kira getirisi daha yüksek olduğundan evlerini kiraya verip ekonomik olarak
daha uygun bölgelere taşınmışlardır. Yapılan dönüşümün birey-çevre etkileşimini olumsuz etkilediği, mekanı
metalaştırıp kentsel rant yarattığı, ekonomik ve sosyal kutuplaşmayı arttırdığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kentsel Dönüşüm, İşlev Değişikliği, Rant, Bursa, F.S.M.
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yaşamaktadır.
İBADnedenlere
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Kurulu
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Yardımcısı
İBAD Yönetim
Kurulu
Üyesi düzensizlikler gibi çeşitli
Bu sorunu ortadan kaldırmak için üretilen yöntem ise kentsel dönüşüm olmuştur. 1999 depreminden sonra
afet amaçlı kentsel dönüşüm için başlayan çalışmalar; 2005 yılındaki Belediye Kanunu’nun 73. maddesindeki değişiklik ve 5366 sayılı kanunun çıkarılması ile devam etmiştir. 2005 yılında başlayan deprem amaçlı
kentsel dönüşüm çalışmaları bu iki kanun ile yeterli oranda başarı sağlanamadığından, özel ve farklı bir kanun
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ihtiyacı ortaya çıkmış ve 2012 yılında ‘Kentsel Dönüşüm Yasası’ olarak bilinen 6306 sayılı ‘Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’ yayımlanmıştır. Bu kanunun amaç ve kapsamı; 31.05.2012
tarihli Resmi Gazete’de “Afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa
ve arazilerde; fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek
üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemektir.” olarak açıklanmaktadır. (Resmi
Gazete-31.05.2012 tarih ve 28309 sayı)
6306 sayılı kanunun öncesinde; deprem riskinin yüksek olduğu Türkiye’de, deprem ile depremin oluşturacağı
yıkıcılığa ve getireceği zararlara odaklanarak getirilmiş bir düzenleme bulunmamaktadır. Afet riski taşıyan
binaların sağlamlaştırılmasında uygulanacak yöntemleri içermesi ve bunlarla birlikte toplumun dönüşüme yönelmesini sağlamak açısından, devletin konut kullanıcılarına maddi açıdan destek verdiği 6306 sayılı kanun,
bu anlamda gereksinime yönelik bir düzenleme olduğundan önem taşıdığı söylenebilir. Ancak kanunun, beraberinde getirdiği finansal, yönetsel, teknik düzenlemeler ve konuya yaklaşım biçimi doğrultusunda, daha
önceki yasalar kapsamında gerçekleştirilmiş olan düzenlemelerden farklı ve daha çok uygulama odaklı olması
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dikkat çekmektedir.
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Kentsel dönüşümün amaçları şu şekilde sıralanabilir: (Baydoğan, Çağlar Murat, 2013:105-106).
•

Toplumsal bozulmaların ortadan kaldırılmasına yönelik uygulamaların hayata geçirilerek kentsel alanların
çöküntü bölgesi haline gelmesini önlemek;

•

Kentin hızla büyüyen, değişen ve bozulan dokusunda ortaya çıkan yeni fiziksel, ekonomik, çevresel ve
altyapısal ihtiyaçlara göre kentsel alanların yeniden geliştirilmesini sağlamak;

•

Kentsel refah ve yaşam kalitesini arttırıcı bir ekonomik kalkınma modeli ortaya koymak;

•

Kentsel alanların etkin bir şekilde kullanımını sağlayan ve gereksiz kentsel yayılmayı önleyen stratejiler
belirlemek;

•

Sivil toplumun, yerel halkın, yöneticilerin, meslek odalarının, akademisyenlerin vb. katılımını sağlayan
yaklaşımlar geliştirmek;

•

Dönüşüm alanı ilan edilen kentsel alanların kentin geneli ile bütünleştirilmesi;

•

Yoksulluk yuvalarının (slum) ya da gecekondu türü yapıların ve oluşturdukları yerleşim yerlerinin temizlenmesi, kentlerin sahip olduğu tarih, kültür, mimarlık değerlerinin korunabilmesi için bulundukları
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Bursa’da bu özelliklere sahip yoksunluk taşıyan ve kentsel dönüşümün gerekli olduğu birçok alan varken, kentsel refah ve yaşam kalitesi yüksek, fiziksel ve ekonomik olarak
gelişmiş Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda kentsel dönüşüm uygulamaları öncelikli görünmemektedir. Ancak
son yıllarda Türkiye ekonomisinde emlak eksenli yeniden canlandırmanın ön plana çıkması sonucunda büyük
sermayeler kentsel rantlara yönelmeye başlamıştır. Bununla birlikte kentsel dönüşüm uygulamaları birtakım
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alanlarda da deprem odaklı bir dönüşümden çok kentsel alanlardaki mülkiyet transferleri üzerinden, değer
elde edilmesine yönelik bir araç olarak kullanılan bir uygulama haline gelmiştir. Şahin, Cenk (2013) amacının
dışında uygulanması yönüyle kentsel dönüşümü eleştirmektedir: ‘’Asıl amacının rant amaçlı kullanımlara ya
da taşınmaz mülkiyetin el değiştirmesine zemin hazırlayacak formüller üretmek veya satılacak kamu arazisi
kalmaması sebebiyle cazibe merkezi olan yerlerde yatırım yapılacak toprak parçası bulma sıkıntısına düşen
gayrimenkul ve inşaat sektörüne hazır arsalar üretmek olmaması, planlama disiplinin bilimsel temellere ve
bütüncül bir anlayışa dayanan kural ve esaslardan uzaklaşılmaması, diğer kanunlarda öngörülen koruma ve
kullanma ilkelerinin yok sayılmaması gerekmektedir.” Bu doğrultuda Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda kentsel dönüşüm 6306 sayılı kanun kapsamında olmaktan çok, rant odaklı olarak gerçekleşmektedir.
Özellikle son yıllarda konut üreticilerinin kârlarını arttırmak için hedef kitle olarak üst gelir grubunu seçtiği ve
kentsel dönüşümü bu yönde bir araç olarak kullanıp lüks konut arzını arttırdığı görülmüştür. Araştırma, seçilen
alandaki kentsel dönüşüm uygulamalarının hangi hedeflerle yürütüldüğünü ortaya koymayı amaçlamaktadır.
Amaç doğrultusunda kentsel dönüşümün beklenmedik bir şekilde yoğunluk kazanmasından dolayı Bursa ili,
Nilüfer ilçesi, F.S.M. Bulvarı belirlenmiştir.
Prof. Dr. Ümran SEVİL
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Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı merkez ilçeler olan Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde çok sayıda kentsel dönüşüm uygulaması yapılmış ve yapılmaktadır. 2015 yılına kadar Bursa’nın merkez ilçelerinden biri
olan Nilüfer’de ise kentsel dönüşüm projesi uygulanmamıştır. Osmangazi ve Yıldırım ilçeleri eski yerleşim
yerlerini barındırması sebebiyle kentsel dönüşüm projelerinde odak noktası olurken, yeni ve düzenli yerleşim
alanlarına sahip olan Nilüfer ilçesi ise kentsel dönüşüm projelerine ihtiyaç duymamıştır. Bunun nedeni, bu
ilçede yaşayan halkın gelir düzeyinin yüksek olmasından dolayı buradaki yapıların düzenli ve imar kurallarına
uygun yapılmış olmasıdır. Buna rağmen son birkaç yılda özel sektör ortaklıkları ve belediye teşviki ile Nilüfer
ilçesinde yer alan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda yoğun bir şekilde kentsel dönüşüm çalışmaları başlamıştır.
AMAÇ
Çalışmada, kentte çöküntü, yoksunluk, fiziksel ve ekonomik yetersizlik, altyapısal eksiklikler gibi yönlerden kentsel dönüşüme daha fazla gereksinim duyan bölgelerin olmasına rağmen, Bursa‘nın merkez ilçesi
Nilüfer’de yapılan kentsel dönüşümlerin hali hazırda yeni ve düzenli yerleşimlere sahip Fatih Sultan Mehmet
Bulvarı’nda yoğunluk kazanmasının nedenlerinin araştırılması amaçlanmaktadır. Amaç doğrultusunda, dönüşüm adı altında uygulanan projeler sonucunda konutların işlev ve özelliklerinin değiştirilmesiyle ortaya çıkan
kent toprağında değer artışı yaratma çabasının değerlendirilmesi hedeflenmektedir.
KAPSAM
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rinden Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda elde edilen sonuçlar doğrultusunda, kentsel dönüşümlerin, gereksiz
kentsel yayılmayı önleyen stratejilerin belirlenmesi, çöküntü bölgelerine yitirmiş oldukları ekonomik canlılığın yeniden kazandırılması, eskiyen kent kısımlarının yeniden düzenlenmesi, afet riski altındaki alanlarda
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güvenli yaşam çevreleri oluşturulması gibi amaçlardan uzaklaşarak önemli bir getiri, birikim ve rant aktarım
aracı haline gelmesine ilişkin tartışma ve öneriler geliştirilmektedir.
YÖNTEM
Çalışma kapsamında, kentsel dönüşüm ve rant kavramlarına ilişkin olarak süreli yayınlar ve çeşitli kitaplar taranıp literatür araştırması yapılarak genel verilere ulaşılmıştır. Bursa Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nın tarihsel
süreç içindeki mekânsal ve sosyo-ekonomik gelişimini saptamak için yapılan literatür araştırmasının ardından
bulvardaki ilk kentsel dönüşüm projesi olan ‘Erve Sitesi/Bulvar 224’ (dönüşümden önce/dönüşümden sonra)
incelenmiştir. Bu doğrultuda kamu, özel sektör, kullanıcı ve yetkili kişi olmak üzere dönüşümü yönlendiren ve
kararlardan etkilenen dört farklı aktör ile derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Seçilen alanda, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer Belediyesi, müteahhit firma olan Nilüfer Proje Tasarım ve Bulvar 224 site yöneticisi
başta olmak üzere dönüşüm öncesinde burada yaşayan ve sonrasında da burada yaşamaya devam eden konut
sahipleri süreçte yer alan paydaşlardır.
BULGULAR

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Fiziksel olarak yıpranmış kent dokularının, riskli yapı ve gecekondu alanlarının yenilenmesi amacıyla
Türkiye’de özellikle son yıllarda kentsel dönüşüm; yerel yönetimler, merkezi idare ve özel sektörün ilgi odağı haline gelmiştir. Günümüzde Bursa’da zamanla oluşmuş olan gecekondu bölgelerinde kentsel dönüşüm
uygulamalarıyla farklı kimlikler kazandırılmaya çalışılmaktadır. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin dönüşümü
teşvik etmek amacıyla kentsel dönüşüm projelerine tanıdığı emsal artışı şehirde kentsel dönüşümün artmasına
yol açmıştır.
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kentsel dönüşüm uygulamalarıyla farklı kimlikler kazandırılmaya çalışılmaktadır. Burs
Belediyesi’nin dönüşümü teşvik etmek amacıyla kentsel dönüşüm projelerine tanıdığ
şehirde kentsel dönüşümün artmasına yol açmıştır.
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Nilüfer Proje Tasarım ile yapılan iki yıl süren görüşmeler sonucunda anlaşma sağlanmasının ardından,
2015 yılında Erve Sitesi’nin yıkımına başlanmıştır. Bu süreçte yüklenici firma 50 dairenin 10 dairesini
satın alarak, 40 konut ve 11 dükkân teslim etmiştir. Dönüşüm öncesi 100 m² olan dairelere karşılık 110
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Nilüfer Proje Tasarım ile yapılan iki yıl süren görüşmeler sonucunda anlaşma sağlanmasının ardından, 2015
yılında Erve Sitesi’nin yıkımına başlanmıştır. Bu süreçte yüklenici firma 50 dairenin 10 dairesini satın alarak,
40 konut ve 11 dükkân teslim etmiştir. Dönüşüm öncesi 100 m² olan dairelere karşılık 110 m², 50 m² olan
dükkânlara karşılık ise 55 m² dükkânlar verilmiştir. Bunun yanı sıra kat planlarında da önceki duruma göre
değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Bazı dairelerde cephe kayıpları oluşmuştur. 2016 Haziran ayında ise mal sahiplerine daireleri teslim edilmiştir.
Yapılan kentsel dönüşümle Bulvar 224’te 50 bağımsız bölüm sayısı 40’a düşürülmüş olup bunların sadece 9
tanesi konut işleviyle kullanımına devam etmekte, 31 tanesi işyeri olarak kullanılmaktadır. İlerleyen paragraflarda kullanıcılarla gerçekleştirilen kentsel dönüşümler sonucunda elde edilen bulgular yer almaktadır.
Dönüşümden sonra Bulvar 224’te yaşamaya devam eden 9 konut sahibinden 7 tanesine göre kentsel dönüşüm
rant kavramını çağrıştırmakta, bunun yanı sıra 5 aile için depreme dayanıklı konutlar ve modern binalar kavramlarını da çağrıştırmaktadır.
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Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda da kentsel
dönüşümün gerekli olmadığını düşündüklerini belirtmişlerdir.
Katılımcılara süreç boyunca hukuksal haklarından faydalanıp faydalanamadıkları sorulduğunda ise konut
sahiplerinin tamamı kentsel dönüşüm süreci boyunca hukuksal anlamda haklarından faydalanamadıklarını
belirtmişlerdir. Alınan vekâletlerle yüklenici firmanın kararları doğrultusunda sürecin yürütüldüğünü, yola
cephesi olan ticaret mekânlarından herhangi bir hak iddia edemediklerini dile getirmişlerdir. Aynı zamanda
dubleks daire adı altında fazladan bir kat daha yapıp son katı firmanın kendi adına almış olduğunu ve konut
sahiplerinin buradan da hiçbir hak talep edemediklerini belirtmişlerdir.
Dönüşüm sonrasında yaşadıkları yere karşı hissettikleri aidiyet duygusunda azalma olup olmadığı sorulduğunda, 9 ailenin tamamı kentsel dönüşüm sonrasında aidiyet duygularının azaldığını söylemişlerdir.
Projenin tasarım/uygulama/dönüşüm süreçlerinde yetkili kişi ve kurumlar tarafından görüş ve beklentilerin
paylaşılmasına yönelik söz hakkı tanınıp tanınmadığı sorulduğunda; 8 konut sahibi görüşlerini paylaşamadıklarını, 1 konut sahibi ise görüşlerini rahatlıkla paylaşabildiğini ifade etmiştir.
Kentsel dönüşüm öncesini ve sonrasını iyi ve kötü yanlarıyla karşılaştırmaları istendiğinde; 9 konut sahibinin
tamamı kentsel dönüşüm öncesi yaşadıkları sitede çocuk oyun alanlarının ve açık alanların sitede bulunan ve
tamamı konut olarak kullanılan daireler için yeterli olduğundan, çocuklar için kullanışlı oyun alanları olduDoç.oyun
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alanların kaldırılarak yerine blokların arka cephesinde küçük peyzaj alanları yapıldığından ve bunların
eski
projeye göre yetersiz kaldığından bahsetmişlerdir. Buna bağlı olarak sosyal ilişkilerinin ve komşuluk ilişkilerinin zayıfladığını, sosyalleşme alanlarının olmadığını ifade etmişlerdir.
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alanları yapıldığından ve bunların eski projeye göre yetersiz kaldığından bahsetmişlerdir. Buna bağlı
olarak sosyal ilişkilerinin ve komşuluk ilişkilerinin zayıfladığını, sosyalleşme alanlarının olmadığını
olarak sosyal ilişkilerinin ve komşuluk ilişkilerinin zayıfladığını, sosyalleşme alanlarının olmadığını
ifade etmişlerdir.
ifade etmişlerdir.
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bulunmasından
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kişilerin tamamı
güvenlik,
rahatsızlık,
yabancı
insanlarla
karşılaşma
gibi sebeplerden
dolayı
kişilerin görüşülen
tamamı güvenlik,
rahatsızlık,
yabancı
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gibi
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Yapılan görüşmelerde
görüşülen
bireylerin
tamamı
duyduklarını
belirtmişlerdir.
Yapılan görüşmelerde
bireylerin
tamamı
dönüşüm
öncesi
konutlarını
Dr.
Ümran
SEVİL
dönüşüm öncesi konutlarınıProf.
depreme
karşı
son derece
güvensiz ve dayanıksız bulduklarını ifade
dönüşüm
öncesi
konutlarını
depreme
karşı
son
derece
güvensiz
ve
dayanıksız
bulduklarını
ifade
depreme karşıetmişlerdir.
son derece
güvensiz
dayanıksız
bulduklarını
etmişlerdir. Zemin
ticari
alanlara
İBAD
Yönetim
Kurulu ifade
Başkanı
Zemin
kattakive
ticari
alanlara
karşı
memnuniyet
sorgulandığında,
9 konutkattaki
sahibinin
de ticari
etmişlerdir. Zemin kattaki ticari alanlara karşı memnuniyet sorgulandığında, 9 konut sahibinin de ticari
karşı memnuniyet
sorgulandığında,
9 konutyanıtı
sahibinin
de ticari
alanlardan
olmadığı
yanıtıgetirdiği
alınmıştır.
alanlardan
memnun olmadığı
alınmıştır.
Ayrıca
6 dairememnun
sahibi ticari
alanların
alanlardan memnun olmadığı yanıtı alınmıştır. Ayrıca 6 daire sahibi ticari alanların getirdiği
site giderlerini
artırdığını buna site
bağlı
olarak artırdığını
aidatların buna
yüksekbağlı
olduğunu
Ayrıca 6 olumsuzlukların
daireolumsuzlukların
sahibi ticari
alanların
getirdiği olumsuzlukların
giderlerini
olarak aisite giderlerini artırdığını buna bağlı olarak aidatların yüksek olduğunu
düşünmektedirler.
datların yüksek
olduğunu
düşünmektedirler.
düşünmektedirler.
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Bulvar 224’ ten taşınmayı düşünüp düşünmedikleri sorulduğunda değişen işlevler sonucunda alanın
Bulvar 224’ ten taşınmayı düşünüp düşünmedikleri sorulduğunda değişen işlevler sonucunda alanın

Bulvar 224’ ten
taşınmayı
düşünüp düşünmedikleri
değişenözellikle
işlevlergüvenlik
sonucunda
büyük
ölçüde işyerlerine
dönüşmesinden sorulduğunda
dolayı, yaşamlarının
ve alanın
yoğun büyük
bir
büyük ölçüde işyerlerine dönüşmesinden dolayı, yaşamlarının özellikle güvenlik ve yoğun bir
kullanıcı
grubunun varlığı
anlamında
olumsuz etkilendiğini
ve çoğu hak
bağımsız
bölümünü
ölçüde işyerlerine
dönüşmesinden
dolayı,
yaşamlarının
özellikle güvenlik
ve sahibinin
yoğun bir
kullanıcı
grubunun
kullanıcı grubunun varlığı anlamında olumsuz etkilendiğini ve çoğu hak sahibinin bağımsız bölümünü
kirayaolumsuz
verdiklerini
belirtmişlerdir.
Dönüşümden
öncebağımsız
böyle birbölümünü
problem kiraya
olmadığının
görüldüğü
varlığı anlamında
etkilendiğini
ve
çoğu
hak
sahibinin
verdiklerini
kiraya verdiklerini belirtmişlerdir. Dönüşümden önce böyle bir problem olmadığının görüldüğü belirtalanda, sorunların
artmasıbir
durumunda
diğer kullanıcılar
da alandan
taşınacaklarını
ifade
etmişlerdir.
mişlerdir.alanda,
Dönüşümden
böyle
problem
alanda,
sorunların
artması
durumunda
sorunlarınönce
artması
durumunda
diğerolmadığının
kullanıcılar dagörüldüğü
alandan taşınacaklarını
ifade etmişlerdir.
diğer kullanıcılar
alandan
taşınacaklarını
etmişlerdir.
Dr. kanun
Pelin
AVŞAR
KARABAŞ
Prof.Kullanıcılara
Dr.daBülent
EKER
F.S.M.’deki
kentsel ifade
dönüşüm
projelerininDoç.
6306 sayılı
kapsamında
riskli
bir alan
Kullanıcılara F.S.M.’deki kentsel dönüşüm projelerinin 6306 sayılı kanun kapsamında riskli bir alan
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
İBAD olduğu
Yönetim
Üyesi
için Kurulu
mi, yoksa
rant odaklı olarak mı yapıldığına dair görüşleri sorulduğunda, katılanların
olduğuF.S.M.’deki
için mi, yoksa
rantdönüşüm
odaklı olarak
mı yapıldığına
dair görüşleri
sorulduğunda,
katılanların
Kullanıcılara
kentsel
projelerinin
6306 sayılı
kanun kapsamında
riskli
bir alan olduğu
için mi, yoksa rant odaklı olarak mı yapıldığına dair görüşleri sorulduğunda, katılanların tamamı, rant odaklı
olduğunu düşündüklerini belirtmişlerdir. Bu ticari mekânlara cephe oluşturmak için mevcut yeşil alanlar ve çocuk oyun alanları tamamıyla ortadan kaldırılarak 11 dükkân bulvara cephe alacak şekilde konumlandırılmıştır.
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tamamı, rant odaklı olduğunu düşündüklerini belirtmişlerdir. Bu ticari mekânlara cephe oluşturmak
için mevcut yeşil alanlar ve çocuk oyun alanları tamamıyla ortadan kaldırılarak 11 dükkân bulvara
cephe alacak şekilde konumlandırılmıştır. Karma kullanımın oluşturduğu sosyal problemler, mevcut
kullanıcıyı yerinden etmiş; yatırım eksenli yapılaşma sonucunda kullanıcılar kira getirisi daha yüksek
Karma
kullanımın
oluşturduğu
mevcutdaha
kullanıcıyı
yerinden etmiş;
yatırım eksenli
yapılaşolduğundan,
evlerini
kirayasosyal
verip problemler,
ekonomik olarak
uygun bölgelere
taşınmışlardır.
Eski işlevi
ma sadece
sonucunda
kira getirisi
daha yüksek
olduğundan, evlerini
kiraya
verip
ekonomik
olarak daha
konutkullanıcılar
olan dairelerin
konut+işyeri
işlevi kazandırılmasıyla
ortaya
çıkan
kullanım
yoğunluğunu
uygun
bölgelere taşınmışlardır.
Eski işlevi
sadeceortadan
konut olan
dairelerinbodrum
konut+işyeri
kazandırılmasıyla
karşılayabilmek
için açık otopark
alanları
kaldırılarak,
katta işlevi
2 katlı
180 araçlık
ortaya
çıkantasarlanmıştır.
kullanım yoğunluğunu
karşılayabilmek
için açıkgetirdiği
otopark bir
alanları
kaldırılarak,
bodrum
otopark
Karma kullanımın
beraberinde
diğerortadan
problem
olan gürültü,
katta
2
katlı
180
araçlık
otopark
tasarlanmıştır.
Karma
kullanımın
beraberinde
getirdiği
bir
diğer
problem
yoğunluk ve güvensizlik algısının konut sahiplerini olumsuz yönde etkilemiş olması, çoğu hakolan
gürültü,
yoğunluk
ve güvensizlik
konut sahiplerini
yönde etkilemiş olması, çoğu hak sahibisahibinin
bağımsız
bölümünü algısının
kiraya vermelerinin
altındaolumsuz
yatan sebeplerdendir.
nin bağımsız bölümünü kiraya vermelerinin altında yatan sebeplerdendir.
Kentsel dönüşümün ilk amacı deprem öncesi binaların sağlamlaştırılması olmalı iken, Erve Sitesi’nde
Kentsel
dönüşümün
ilk amacı deprem
öncesi
binaların
sağlamlaştırılması
olmalı iken, Erve
Sitesi’nde
yapıyapılan
işlev değişikliğiyle
tamamen
farklı
bir yaşam
senaryosu oluşturulmuştur.
Projede
zemin
lan kattaki
işlev değişikliğiyle
tamamen
farklı
bir
yaşam
senaryosu
oluşturulmuştur.
Projede
zemin
kattaki
konutlar
konutlar ticari birimlere dönüştürülerek, yüksek gelir getirisi elde edilmiştir. Projenin tasarım,
ticari
birimlereve
dönüştürülerek,
yüksek gelirkonut
getirisisahipleri
elde edilmiştir.
tasarım, geliştirme
ve uygulama
geliştirme
uygulama süreçlerinde
sürece Projenin
dâhil edilmemiş
olup kullanıcılar,
süreçlerinde
sahipleri
dâhil
edilmemiş olup
kullanıcılar,
yüklenici firmanın
çıkarları
doğyüklenici konut
firmanın
ticari sürece
çıkarları
doğrultusunda,
sürece
zorunlu olmuşlardır.
Ayrıca ticari
projeye
eklenen
dükkanlardan
dubleksolmuşlardır.
dairelerdenAyrıca
konut projeye
sahiplerine
hiçbirdükkanlardan
hak ve hissevetanınmamıştır.
Yatırımcı
rultusunda,
sürecevezorunlu
eklenen
dubleks dairelerden
konut
firmanınhiçbir
dönüşüm
altında
kârını azamiye
çıkarmak
için
kentin adı
rantıaltında
yüksek
olanazamiye
Fatih Sultan
sahiplerine
hak veadı
hisse
tanınmamıştır.
Yatırımcı
firmanın
dönüşüm
kârını
çıkarmak
Bulvarı’nda
lüksFatih
site Sultan
inşa
edip
siteÜmran
giderlerinin
artması,
burada
yaşayan
orta sınıfın
içinMehmet
kentin rantı
yüksek olan
Mehmet
Bulvarı’nda
lüks
site inşa
edip site
giderlerinin
artması,
Prof.
Dr.
SEVİL
konutlarını
yol açmıştır.
İBAD
Kurulu
Başkanı
burada
yaşayanterk
ortaetmesine
sınıfın konutlarını
terk Yönetim
etmesine yol
açmıştır.
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plan
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değişikliklerinin
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%90’lık
bir200’ü
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ve sayı olarak
Sultan
Mehmet
Bulvarı’nda
kentsel
dönüşüm
bütüncül kentsel
bir yaklaşım
ile bütüncül
değil;
nokta
plan değişiklikleriyle
Doç.
Dr.
Pelin
AVŞAR
KARABAŞ
200'ü
bulmaktadır.
Fatih Sultan
Mehmet
Bulvarı’nda
dönüşüm
bir
yaklaşım
ile değil;
Prof.
Dr.
Bülent
EKER
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
İBAD
Yönetim
Kurulu
parsel
bazlı
olarak
altyapı,
yeşil Üyesi
alan,
gibialtyapı,
donatıların
yeterliliği
göz
önünde
nokta
plan
değişiklikleriyle
parseleğitim
bazlıalanı
olarak
yeşilniceliksel/niteliksel
alan, eğitim alanı
gibi donatıların
bulundurulmadan
gerçekleştirilmektedir.
çalışmalara göre Büyükşehir
Belediyesi’nin
de FatihbuSulniceliksel/niteliksel
yeterliliği göz Yapılan
önünde bu
bulundurulmadan
gerçekleştirilmektedir.
Yapılan
göre ile
Büyükşehir
Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile ilgili rant hedefleri
tan çalışmalara
Mehmet Bulvarı
ilgili rant Belediyesi’nin
hedefleri olduğudeanlaşılmaktadır.
olduğu anlaşılmaktadır.
Rant odaklı dönüşüm projeleriyle F.S.M. orta ve üst gelir gruplarına hitap ederken yapılan kentsel dönüşümler
sonrasında
bölgenin
rayiç değeri
daha da
artmışorta
olup,vebuüst
durumun
birkaç yıl hitap
sonra ederken
orta geliryapılan
gruplarının
bölgeRant odaklı
dönüşüm
projeleriyle
F.S.M.
gelir gruplarına
kentsel
yi tamamen
terksonrasında
etmesine yol
açacağırayiç
öngörülmektedir.
‘Bulvar
kentsel
dönüşümbirkaç
projesiyılburada
dönüşümler
bölgenin
değeri daha da
artmış224’
olup,
bu durumun
sonrayaşayan
orta
gelir gruplarının bölgeyi tamamen terk etmesine yol açacağı öngörülmektedir. ‘Bulvar 224’ kentsel
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depreme dayanıklı konut ve modern bina kavramlarını da çağrıştırmaktadır.
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bireyler için öncelikli olarak rant kavramını çağrıştırmakta olup, depreme dayanıklı konut ve modern bina
kavramlarını da çağrıştırmaktadır.
Şehrin planlanması, kenti ve rantları en çok etkileyen araçlardan biridir. Kent genelinde toprak üzerinde denetimi sağlamaya yeterli düzeyde ve etkinlikte kullanıldıkları takdirde rantları engelleyici, bölüşümünü dengeleyici sonuçlar da doğurabilmektedir. Devletin yaptığı müdahalelerin arazi fiyat oluşumuna etkileri olmaktadır.
Bunun yanı sıra devletin müdahalesi kadar müdahalesizliği de rantlar üzerinde etkili olmaktadır. Bu durumda
fırsatçı olarak tanımlanabilecek kişi ya da kurumlar, kentsel mekânda kendi kriterleriyle yer seçimi yapmış;
yapılacak olan planları engelleyen, ortadan kaldıramayacakları için de planları kendilerine uyduran zorlamalar
yapabilmektedirler. Siyasi kaygılar ile bazı bölgelerin plansız bir şekilde gelişimine terk edilmesi belli kesimlerin haksız kazanç sağlamasına neden olurken diğer taraftan kamu yararı açısından olumuz sonuçlar doğurmaktadır. Eğer gelişmeler kontrol altında tutulmaz ise, kararlar sadece plan üzerinde kalırsa; dışardan gelen
spekülasyon amaçlı müdahaleler, yüksek rant sağlamak amaçlı yapılan davranışlar, kullanıcıların yerinden
edilmesine ve beklenen gelişmelerin gerçekleşememesine neden olabilir. İnşaat sektöründeki arz-talep dengesinin bir noktadan sonra bozulması, tahrip
edilen
alanların
ve yok edilen mahallelerin yerine yapılmış
Prof.
Dr.doğal
Ümran
SEVİL
İBAD ve
Yönetim
Kurulu Başkanı
yapıların arz fazlası nedeniyle boş kalması
bunun sonucunda
bu bölgelerin kısa sürede çöküntü alanlarına
dönüşmesi riski ortaya çıkabilmektedir.
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MULTİDİSİPLİNER ALANDA STRÜKTÜR TASARIMI
H. Tuba BÖLÜK1, Figen IŞIKER2
Mardin Artuklu Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mardin / Türkiye

1-2

Öz: Katı disiplin ve meslek sınırlarının aşındığı ve işbirliğine dayalı pratiklerin çoğaldığı günümüzde ezberlenmiş terimlerle üretilemez ve konuşulamaz hale gelindi. Bu durum mimar ve inşaat mühendisliği disiplinleri için de geçerlidir. Birinin diğerine tahakküm kurmaya çalıştığı ya da sadece hesaplama hizmetleri aldığı/
verdiği bir araç olarak görmeyi bırakıp birbirlerinden beslenmeyi tercih eden meslek insanlarının işlerine bakıldığında, tasarlanarak inşa edilenin kendisi ve ortaya çıkış süreci araştırmaya değer bir nesne haline gelir.
Tartışmanın bugün geldiği noktayı kavrayabilmek için malzeme kullanımının çeşitliliği, teknik olanaklar ve
sosyo-kültürel etkenler gibi çoklu parametrelerin değişimi, gelişimi ve yol açtığı dönüşümler hakkında meselenin tarihselliğine göz atmak gerekebilir.Prof.
Söz gelimi,
içinden geldiği
profesyonel eğitimin sınırlarını aşıp teknik
Dr. Ümran
SEVİL
sorunlara sanatı ve bilimi birleştirerek
pratikYönetim
çözümler Kurulu
üretebilen
bir mühendis olan Peter Rice, bir çok yapıyı
İBAD
Başkanı
beraber tasarladığı mimar Richard Rogers’ın ifadesine göre, sadece kendi disiplini içinde yer almamış selefleri Brunelleschi veya Brunel gibi kendi yapım yöntemleri ve tasarımlarını geliştirerek uygulamıştır. Rogers,
Rice’ın mesleki yaklaşımını tanımlarken; 14. ve 19. yüzyılda yaşamış, tasarım, strüktür, işlev ve mühendislik
kavrayışları elbette birbirlerinden farklı olan fakat mimarlık-mühendislik disiplinlerinin ara kesitinde rol almış
bu iki meslek insanını örnek vermesi hiç şüphesiz tesadüf değildir. Bu isimlerin izleğinde oluşturulan çalışma;
birbirinden bağımsız olmayan iki disiplininin biraradalığı ile inşa edilmiş nitelikli yapıları irdeleyerek çok
disiplinli çalışmanın ürettiği potansiyelleri ve yeni söylemleri ortaya koyacaktır.
Anahtar Kelimeler: Yapı Tasarımı, Mühendislik, Mimarlık, Strüktür, Multidisipliner Üretim, Tasarım, İnşa

GİRİŞ VE KURAMSAL ÇERÇEVE
Strüktür Tarihi ve Teknoloji Tarihi Arasındaki İlişki
Construction History1, mimar, mühendis, müteahhit arasındaki koordinasyon, yapı ve strüktür analizleri, inşaat
malzemeleri ve uygulama yöntemleri, yapılı çevrenin çeşitli ve önceden incelenmemiş teknikleri dahil olmak
üzere teknolojik, sosyal ve kültürel motivasyonlarını tüm tarihsel yönleriyle ele alıp araştıran bir alandır. İnşaat
tarihini sorgulamak, özellikle de tarihsel araştırmanın diğer alanlarıyla olan ya da olması gereken ilişki türünü
Pelin
AVŞARdeKARABAŞ
Prof. Dr.
EKER
kavrayabilmek
içinBülent
iyi bir fırsat
yaratabilir. Söz konusu ilişki Doç.
türleri Dr.
bir takım
alışverişleri
içerir. Farklı
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
disiplinlerin yakınlaşması ve hatta birbiri içinde kaybolmaya başladığı yerde yeni meslek gruplarını ortaya
çıkarması bakımından önemlidir.
1

Procedings of the First International Congress on Conhstruction History, Madrid, 20th - 24th January 2003. İlki 2003 yılında
Madrid’te gerçekleşen uluslararası bir kongre olarak düzenlenmeye başlandı.
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İnşaat tarihi teknoloji tarihinin bir dalı olarak ele alınabilir. İnşaattaki ilerlemenin tarihi, aynı zamanda yeni
teknolojik gelişmelerin ve malzemenin de tarihi demektir. Bu konum özellikle 19. ve 20. yüzyılda daha belirgin hale gelmiştir. Fakat yapım endüstrisi sanayileşme sürecindeki ekonomik ağırlığına rağmen üretim süreci
kadar dikkatle incelenmemiştir. Mimarlık ve yapım teknolojisinin tarihini yazma konusunda öncü Violletle-Duc (Tanyeli, 2009: 191-204) , Gottfried Semper veya Auguste Choisy gibi isimlerin inşaat tarihine hiç
şüphesiz önemli katkıları vardır. Bu yüzyılda sanayileşmeyle birlikte gelişen endüstriyel üretim daha derin
çalışmaların ve hesaplamaların konusu olmuştur. Fakat bu üretimler yapı imalat süreçleri içinde aynı dikkatle
irdelenmemiş, gerçek bir araştırma konusu olarak görülmemişlerdir. Bu imalatlar Viollet-le-Duc, Gottfried
Semper veya Auguste Choisy gibi isimlerin Avrupa Ortaçağı’na ve yapı malzemesine duydukları meraktan
yola çıkarak, mimarlığın üslupsal olmakla kalmayıp, daha ayrıntıya yönelik tarihlerini yazmayı denemesi hatırına ilk kez konuşulur hale gelmiştir. Ayrıca 19. yüzyılda yapım tekniğine ilişkin el kitaplarının yaygınlaşması
(Tanyeli, 2009: 191-204) gibi katkılar sayesinde inşaat tarihinin sanayi tarihi içinde yer alan bir alan olması
sağlanmıştır. (Picon, 2005/2006: 5-19)

Prof. Dr. Ümran SEVİL

Demir, çelik, betonarme gibi malzemelerin
üretim ve Kurulu
kullanımıyla
başlayan devrim, taşıyıcı sistemlerde de
İBAD Yönetim
Başkanı
köklü bir değişime yol açtı. Söz gelimi, öngerilme prensibinin keşfedilmesi, ilk olarak öngerilmeli beton, yüksek mukavemetli civatalı bağlantılar, karmaşık kablo ve membran yapıların mümkün kılınmasını sağlamıştır.
Kompozit malzemelerin yaygın olarak kullanımı ise birleşim detaylarının çeşitlenmesi ile mümkün hale gelmiştir. Dijital veri işleme ve hesaplamalı tasarım, inşaat sektörüne girdiğinden beri yeni teknolojilerin etkin
kullanımını arttırmıştır.
Mimarlık ve Mühendislik Disiplinlerinin İlişkisi
Andrew Saint, mimar ve mühendis arasındaki ilişkiyi incelediği ‘Architect and Engineer’ kitabında uzun bir
tarihsel süreci ele alır. Yaklaşık olarak 1400’den 1750’li yıllara kadar olan tarihte, mimar yada mühendis ünvanının, esas olarak söz konusu projenin türüne veya ordu, kilise ya da kral gibi bağlı olduğu hiyerarşiye göre
değişiklik gösterdiği ve bu durumda söz konusu iki disiplin arasında bir ayrımdan söz edilemeyeceği kabul
edilebilir. Bununla birlikte bu ayrım, farklı inşaat teknikleri ya da farklı tasarım kriterlerini yansıtmıyordu.
1750’lerden itibaren bilhassa 19 yüzyılda artarak ortaya çıkan farklı hesaplama teknikleri ve yeni materyallerle beraber yapı ve inşaat türleri için olan talep farklılaşmıştır. Yeni mekân gereksinmeleri yeni yapı türlerinin
ortaya çıkmasına neden olmuş, böylece mimar ve inşaat mühendisi kendi uzmanlık alanlarına odaklanmıştır.
19. yüzyılda geliştirilen ve esneklik teorisine dayanan analitik hesaplama yöntemleri, giderek daha karmaşık
Doç. Dr.
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planlanmasını
ve inşasını
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İBAD Yönetim
Kurulu
Üyesi
doğrusal,
elastik davranışlar formüle etmiştir. Klasik yapı analizinin gelişiminde
matematiksel
olarak ideal,
yaşanan tümdengelimci düşünce biçimi ile endüktif yaklaşım geri planda bırakıldı. Bu durum, mimarlığın
aksine, mühendislik pratiğini katı bir bilimsel temel üzerine yerleştirdi. Hiç şüphesiz yaşadığı dönem içinde
teknik sorunlara özgün çözümler üreten Peter Rice’ın da öykündüğü Brunel gibi mühendisler de vardır. Fakat
yapı türlerinin de ayrışma süreciyle beraber her disiplin kendi sınırları içine hapsolmuştur.
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20. yüzyılda ise plastisite teorisi gelişmiştir. Bu teori, esneklik teorisinin aksine bir yapının taşıma kapasitesini,
malzemelerin plastik davranışlarını göz önünde bulundurur. Plastisite teorisinde, statik limit yük teoremi uygulamasıyla, bir çeşit süperpozeden söz edilebilir. İç kuvvetlerin/bağların dizilimi ve iç gerilmelerin anlatıldığı
grafik yöntemleriyle yapının yükler karşısındaki davranış biçimi temsil edilir. Plastisite teorisine ve kısmen
endüktif metotlara dayanan denge denklemleri, yük altında bulunan elemanlarda oluşan gerilim ve biçim arasındaki ilişkinin tariflendiği ve iç kuvvetlerin görselleştirildiği bu grafik anlatımlar sayesinde avantajlı hale
gelmiştir. Bu metot elastik hesaplama yöntemlerinin aksine yaratıcı tasarımı ve mesleki işbirliğini destekler.
Fakat bu yöntemin kullanımı yaratıcı bir düşünmeyi ve kolektif bir aklı gerektirdiği için zaman zaman kimi
mimar ve mühendisleri zorlamıştır. Bu yüzden hala günümüzde kullanılan bazı bilgisayar programları elastik
hesaplama yöntemlerine göre yazılmıştır.
AMAÇ
Bu metnin amacı mesleki disiplinlerin katı sınırlarının muğlaklaştığı günümüz dünyasında inşai pratiklerin
gerçekleşmesinde rol oynayan ve birbirinden bağımsız düşünülemeyecek mimarlık-mühendislik disiplinleriProf. Dr. Ümran SEVİL
nin bir arada çalışılarak ürettiği nitelikli
yapılar
üzerinden
mesleki
ilişkileri tartışmaya açmak ve bu beraberliİBAD
Yönetim
Kurulu
Başkanı
ğin yarattığı potansiyeller ve tasarım fikirlerinin inşaat tarihini nasıl şekillendirdiğine dikkat çekmektir.
KAPSAM
Bu amaç doğrultusunda inşaat tarihinin, teknoloji ve sanayi tarihi gibi birbirini üreten diğer tarih yazımlarıyla
birlikte biçimlenişine değinerek günümüzdeki karşılığı irdelenmiştir. Mimarlık ve mühendislik disiplinleri
arasındaki ilişki, bu ilişkilerin ürettiği tasarım kararları ve bu kararları şekillendiren çeşitli inşaat ve hesaplama
teknikleri tarihsel bir okuma üzerinden özetlenmiştir. Ayrıca bu tekniklerin strüktür tarihinin yazılmasında oynadıkları rolün önemi üzerinde durulmuştur. Son bir kaç yüzyıldır gerçekleşen devrimler, yeni malzemelerin
inşaatta da kullanılmasını sağlamış ve yeni taşıyıcı sistemlerin tasarımlarının üretilmesine katkıda bulunarak
daha büyük açıklıkların geçilmesi ya da daha yüksek yapıların inşa edilmesi gibi sorunlarla baş etmek için
çözümler üretilmiştir. Bu çözümler yeni hesaplamaların, yapım tekniklerinin ve dijital tasarım yöntemlerinin
ortaya çıkmasını sağlamıştır.
YÖNTEM
Dönemsel okumalar yaparak irdelenen inşaat tarihi, mimarlık tarihinin de en önemli yapılarından bir olarak kabul edilen Pompidou Center yapısını örnekleyerek inşaat mühendisi-mimar işbirliğinin önemini ortaya koyar.
Richard Rogers, Renzo Piano ve Peter Rice tarafından tasarlanan ve kendi dönemi içinde birçok yeniliği beraberinde getiren
dışıEKER
üretilen yapı elemanlarıyla mümkün
haleDr.
gelmiştir.
BuAVŞAR
binanın inşasından
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BULGULAR
Buckminster Fuller modern teknolojinin yerleşmiş mimari kanonlarla entegre edilmesine, özerkliğini kaybettirdiği gerekçesiyle karşı çıkıyordu. (Penzel, 2012: 45) Geleneksel biçim ve malzemelerle çalışmaya devam etme
halini, teknolojinin sağladığı sürekli gelişim ve değişimi reddediş olarak görüyordu. Fuller’in geleneksel inşaat
57

DERNEK
YÖNETİMİ
SÖZEL SUNUMLAR

malzemeleri yerine teknolojinin kullanılması yönündeki muhalif fikirleri Archigram, Norman Foster, Richard
Rogers ve jenerasyonu mimarlar üzerinde büyük bir etki yaratmıştır. Bu coşkudan ortaya çıkan en önemli yapılı
manifesto, Renzo Piano, Richard Rogers ve Peter Rice tarafından tasarlanan Pompidou Center’dır.
Pompidou binası her ne kadar çoğu kaynakta Richard Rogers ve Renzo Piano’nun ortak tasarımı olarak geçse
de, bu süreçte Peter Rice ile birlikte çalışmasalardı aynı etkide bir yapı ortaya çıkar mıydı bilinmez. Fakat bu
örnek, mesleki birlikteliğin önemli bir temsilidir. İstisnai/olağanüstü yapısal araçlar ve yöntemlerin kullanıldığı bu gibi projelerde, mimar ve mühendis arasındaki işbirliği ilk bakışta farkedilir.
Paris’in merkezinde yer alan projede, serbestçe kullanılabilir bir çerçeve tasarlayarak esnek bir bina yaratma
fikrinden yola çıkılmıştır. Piano’ya göre, böylece iç mekan özgürleştirilmiş ve her çeşit kültürel faaliyetin
gerçekleştirilmesi için uygun ortamlar oluşması sağlanmıştır. Binanın her noktası farklı kullanım türlerine
açık olmalı ve sürekli bir akış sağlanmalıdır. Bunun için ise bazı gerekliliklerin sağlanması şarttır. Çok katlı
tasarlanan yapının içinde büyük sergilerin düzenlenmesine engel teşkil etmemesi açısından mekan içerisinde
tek bir kolon dahi bulunmayacak, kullanılan taşıyıcı elemanlar ise kütüphanenin sebebiyet verdiği ağır yük
Prof. Dr. Ümran SEVİL
akışına karşı çalışma kabiliyeti gösterecektir.
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Tüm mekanik tesisat ve yaya sirkülasyonunun dışarıya alınmasıyla beraber, alışılmış iç mekan anlayışı ters yüz
edilmiş ve yapı tasarlama sınırları muğlak bir hal almıştır. Yapıda oluşturulan dış çerçeveye, yüksekliği 3 metre
olan, birbirini tekrar eden ve yönlü olarak çalışan bir dizi kafes kirişin (gerber kirişi) asılarak kullanılması sayesinde yaklaşık olarak 45 metrelik bir açıklık geçilmiştir. Daha sonra bu kesitler birbirine bağlanarak sistemin
stabilizasyonu sağlanmıştır. Her biri özel bir iş için ayrı olarak tasarlanmış ve çalıştırılmış strüktürel elemanlar
sayesinde bu denli efektif bir sistem tasarlanabilmiştir. Basınç kuvvetleri için kolon olarak tasarlanmış tüpler, gerilme kuvvetleri için çapraz ve dikey gergi çubukları da hiç kuşkusuz yapı için önemli taşıyıcı elemanlardır. Fakat
bu yapıyı bir tartışma nesnesi haline getiren şey, özel olarak üretilmiş olan gerberette adlı yapı elemanlarıdır. Yük
iletimini sağlayan gerberetteler, gerber(kafes) kirişlerini ana kolonlara bağlayarak dışarıdaki sirkülasyonu taşıma
görevini üstlenmiştir. Gerberetteler, mafsallı birleşimleri sayesinde, gerber kirişlerinden gelen iç kuvvetlerin yük
akışını, cephede ince kesitli olarak yer alması planlanmış olan kolonları eğilme momentine maruz bırakmadan,
direkt olarak sağlıyordu. Kirişlerden kolonlara aktarılan yük transferinde, gelmesi olası yük durumlarına karşı
uyum sağlayabilen, özelleşmiş bağlantı detaylarına izin veren ve yapının mevcut biçimselliğiyle projelendirilmesini mümkün kılan dökme-demirden üretilmiş bu parça, Peter Rice tarafından tasarlanmıştır. İlk defa bu kadar
büyük çapta bir döküm malzeme üretilmiştir. Standartlaşmış profiller yerine özel olarak tasarlanmış bir eleman
tercih edilmiştir. Bunu yaparken 19. yüzyıl mühendisliği ile bir ilişki kuran2(Penzel, 2012: 47) Rice, yapının
taşınabilirliğinde sadece fiziksel gerekçelerle kararlar almayıp aynı zamanda bireysel bir dokunuşun, yaratıcısının ruhunu
temsil
düşünür.
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daha birçok tasarımında dikkatli bir kullanıcı tarafından fark edilebilir.
2
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Rogers ve Rice arasındaki işbirliği Lloyd Binası’nda da devam etmiştir. Lloyd Binası Pompidou’ya benzer
şekilde, için dışarıya çıkarılma prensibiyle tasarlanmış bir yapıdır. Bu prensiple yapıdaki asansörler, sıhhi ve
elektrik tesisatıyla diğer tüm servis fonksiyonları yapının dışına yerleştirilir. Bu sayede iç mekan serbest, açık
ve esnek bir şekilde tasarlanma olanağına sahip olur.
Rice Lloyd’un tasarımında Louis Kahn’dan, özellikle Yale Üniversitesi Sanat Galerisi’nde kullanılan ızgara
olarak tasarlanmış beton zeminden etkilendiğini söyler. Ayrıca yangın yönetmeliği gereğince dış cephe malzemesi olarak da tercih edilen beton, Pompidou’da kullanılan çelik malzemenin kullanım esnekliği göz önünde
bulundurulduğunda zorlayıcı olmuştur. Dökme betonun en büyük handikaplarından birisi, döküm bölümü ile
birleşen yapı elemanı arasındaki bağlantıdır. İstenen sonuçların elde edilmesinde kalite kontrolü çok önemlidir. Ancak iyi bir kalite kontrolünde bile, her zaman ıslak beton kalıba dökülürken problem yaşanabilir. Beton
sertleşinceye ve kalıp sökülünceye kadar, malzemenin kalıp içine ne kadar nüfuz ettiği ve uçlarında sızıntı
olup olmadığı tam olarak kestirilemez. Rice, yapıda ortaya çıkabilecek bu sorunu gidermek için mafsallı beton
prekast bir eleman tasarlamıştır. Çelik mafsallarla tasarlanan Pompidou’nun aksine, Lloyd binasında gerberettelerin yaptığı strüktürel rolü birbirine Prof.
mafsallanarak
tasarlanan
beton prekast braket düzenekleri üstlenmiştir.
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(Resim 1) Bu beton prekastların ortaya
çıkışYönetim
yollar aranmıştır. Her malzemeye uygun yapısal sistemler geliştirmek için malzeme incelemeleriyle yapısal
analiz tekniklerini birleştiren mühendis, malzemelerin gerçek doğalarını ifade etmek için detaylandırılması
gerektiğine inanıyordu. Lloyd Binası, Rice’ın mühendislik anlayışını belirleyen üç şeyden birisi olan yenilikçi
malzeme kullanımı ve biçim üretimi bağlamında betonla tasarımın sınırlarını zorlayan iyi bir deneme olmuştur.3 Rice “mühendislerin mimarların çalışmalarına katkıda bulunabileceği en güçlü yolun, malzemelerin doğasını keşfetmesi ve bu bilginin, malzemelerin kullanıldığı şekilde özel bir kalite üretmek için kullanılması”
sözleriyle hem malzeme üzerine çalışmanın önemini hem de mimar-mühendis işbirliğinin ürettiği bilgiyi bu
çalışmanın önemini hem de mimar-mühendis işbirliğinin ürettiği bilgiyi bu sözlerle
sözlerle vurgulamıştır. (üzerine
Penzel,
2012: 45)
vurgulamıştır. ( Penzel, 2012: 45)
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Diğer ikisi için yaratıcı işbirliği ve inşaat endüstrisini geleneksel sınırların ötesine taşımak olarak söz eder.
http://www.engineering-timelines.com/whoqRice_P/ricePeter6.asp
“Beton zemin ızgarasına destek için, beton bir braket elemanı geliştirilmiştir. Bu şema ana elamanlarını göstermektedir: Bir prekast
bağlantı elemanı, bir dirsek ve elastometrik yataklara sahip prekast braket ve prefabrike bağlantı detayı. Prekast braket kolonun
başına yerleştirilir. Braket silindir başlığın içine beton dökülerek ayrı çalışan iki eleman birbirine bağlanır.” Diyagram: Arup
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Rice’ın yaratıcılığı, çoklu disiplinlerle geliştirdiği yapılarda daha belirgindir. Piano & Rice Associates
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birlikteliği, Rice'ın yazdığı gibi "mimarları ve mühendisleri eşit ortaklıkta birleştirmeye" çalışma fikrine
Rice’ın yaratıcılığı, çoklu disiplinlerle geliştirdiği yapılarda daha belirgindir. Piano & Rice Associates birliktedayanıyordu. Rice, mühendisler, mimarlar, doğa bilimciler, malzeme bilimciler, bilgisayar bilimcileri
liği, Rice’ın yazdığı gibi “mimarları ve mühendisleri eşit ortaklıkta birleştirmeye” çalışma fikrine dayanıyorvb. disiplinlerin bir arada çalışabildiği bir ortam yaratan Frei Otto’nun tasarım dünyasına kazandırdığı
du. Rice, mühendisler, mimarlar, doğa bilimciler, malzeme bilimciler, bilgisayar bilimcileri vb. disiplinlerin
disiplinlerarası işbirliğinden oldukça etkilenmiştir. Rice ve Rogers da, düzenli olarak potansiyel
bir arada çalışabildiği bir ortam yaratan Frei Otto’nun tasarım dünyasına kazandırdığı disiplinlerarası işbirliprojelerden ve yeni fikirlerden söz edebilecekleri pazartesi toplantıları yapıyorlardı. Hiç kuşkusuz bu
ğinden oldukça etkilenmiştir. Rice ve Rogers da, düzenli olarak potansiyel projelerden ve yeni fikirlerden söz
edebilecekleri pazartesi toplantıları yapıyorlardı. Hiç kuşkusuz bu rutinin üretkenliklerini beslediği söylene8
bilir.http://www.engineering-timelines.com/who/Rice_P/ricePeter6.asp
Rice, Rogers ve Piano’nun içinde bulunduğu projeleri farklı kılan, kimi zaman birbirlerine alan açarken
işbirliği halinde olduğu
kimi
zaman
sınırları
kaldıran
farklı
bir araya
gelebilme
becerisidir.
“Beton
zemin
ızgarasına
destek
için,disiplinlerin
beton bir braket
elemanı
geliştirilmiştir.
Bu şemaRice
ana elemanlarını
mimarlarla
malzeme
konusunda
ortak
bir
tutkuyu
paylaşıyordu;
kullanımına
sık
rastlanmayan
göstermektedir: bir prekast bağlantı elemanı, bir dirsek ve elastometrik yataklara sahip prekast braketveya
ve yaygın
prefabrike
bağlantı
detayı.
braket kolonunbir
başına
yerleştirilir.
silindiroyuna
başlığınsokmak.
içine beton
olarak
kullanılan
fakat
dahaPrekast
önce denenmemiş
şekilde
işlenen Braket
malzemeyi
Rice, analitik
dökülerek
ayrı
çalışan
iki
eleman
birbirine
bağlanır.
”
Diyagram:
Arup
teknikleri
kullanarak detay üretmek ve malzemenin yapısal yük altındaki davranışını tahmin etmek ve kontrol
9
https://en.wikiarquitectura.com/building/lloyds-building/
altında tutmak istiyordu. Strüktürel bir elemana dönüşen malzemenin biçimi, yeri, bağlantıları ve beraber çalıştığı diğer malzemelerle olan uyumu merakını ve üretkenliğini sürekli diri tutuyordu.
Rice ve muadili mühendisler söz konusu olduğunda akla şöyle bir soru gelmektedir. Pompidou tasarlanırken
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
özel olarak üretilmiş olan gerberette’ in yapının tüm sistemini ve biçimselliğini etkilediği düşünülürse elemanı
İBAD
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
tasarlamış olan mühendisin rolü hakkında ne söylenebilir? Rice, kendisini Architectural Engineer olarak değil
inşaat mühendisi olarak tanımlar. Rice’a göre, mimar projeye yaratıcı bir öncelikle yaklaşırken mühendis
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problemlerin çözüm icat eden kişidir. Mimar ve mühendisin aynı projede çalışıp projeye katkı yapmaları, bu
yaratıcılık ve icat edicilik arasındaki farka dayanır.
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KENT PARKLARININ EVRENSEL TASARIM KRİTERLERİ KAPSAMINDA
DEĞERLENDİRİLMESİ: ORDU İLİ ÖRNEĞİ
Elif ŞATIROĞLU1, Elif BAYRAMOĞLU2
Ordu Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Ordu / Türkiye
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Trabzon / Türkiye
1

2

Öz: Kentsel mekânlarda herkesin yaşanabilirdik düzeyinin yükseltilmesi, bu mekânların erişilebilir hale getirilmesi ile doğrudan ilgilidir. Bu nedenle toplumsal ve fiziksel çevre, planlama ve tasarım aşamasından itibaren, tüm insanların kullanım ve erişilebilirlik gereksinimlerini karşılayacak biçimde düzenlenmelidir. Bu
kapsamda geliştirilen “evrensel tasarım”, “herkes için tasarım” ya da “peyzaj erişilebilirliği”son yıllarda üzerinde sıklıkla çalışılan kavramlardır. Evrensel tasarım, her durumda ve herkese eşit, erişilebilir ve kullanılabilir
çevre, mekân yapı elemanı, ekipman veProf.
ürün sunması
bakımından
diğer tasarımlardan farklıdır. Tüm insanlara
Dr. Ümran
SEVİL
yönelik, uyarlama ve özel tasarıma ihtiyaç
ürün ve çevre
tasarımı olarak tanımlanan evrensel taİBAD duymayan
Yönetim Kurulu
Başkanı
sarım kavramını anlaşılır kılmak ve yol gösterici olmak için yayınlanan kriterler doğrultusunda çalışma alanı
olarak seçilen Ordu ili merkezinde “peyzaj erişilebilirliği” kavramı bir park örneğinde irdelenecektir. Seçilen
park örneğinde peyzaj erişilebilirliği kavramının peyzaj mimarlığında nasıl uygulanması gerektiği araştırılmıştır. Park; konumu, ulaşım olanakları ve işlevler, donatılar (işaret levhaları, aydınlatma, bank vb.) ile bitkisel
tasarım açısından irdelenmiştir. Parkta yer alan tüm işlevlerin (oyun alanı, dinlenme, yürüme mekânları vb.)
ile donatı ve bitkisel materyali evrensel tasarım ilkelerine göre değerlendirilecektir. Ayrıca Çalışmada; gözlem
ve konu ile ilgili literatürlere dayalı olarak yapılan araştırmalarla ”kentsel mekânlar, herkes için erişilebilir,
kullanılabilir ve paylaşılabilir olması için nasıl kurgulanmalıdır, hangi özelliklerle donatılmalıdır?” sorusuna
yanıt aranmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kentsel Dış Mekân, Erişilebilirlik, Evrensel Tasarım
GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Kentsel yeşil alanlar, kentte yaşamanın getirdiği olumsuz koşulları iyileştirici etkiye sahiptir. Yeşil alanlar
bina, mahalle, semt, kent ve bölge ölçeğinde değişik kademelere sahiptir. Kent parkları, kentsel yaşam kalitesinin artırılmasında önemli bir paya sahiptir. Bir kamusal alan olan kent parkı çevrelerinin yaşam kalitesini
artırması için başarılı bir planlama, tasarım, uygulama süreci ve bakım koşullarının yaratılmış olması gerekDoç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof.
Dr. Bülent EKER
mektedir
( Eşkil,2011).
İBAD
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
Parklar insanlara sundukları farklı tipteki aktivitelere katılma olanakları ile, kent ortamını daha yaşanabilir
kılarlar. Yaşam kalitesini artırırlar. Parkların daha yaşanabilir çevreler oluşturmada insanlara sağladıkları faydaları beş başlık altında toplayabiliriz: · Sosyal faydaları: Doğayla ve toplumun diğer üyeleriyle bir araya
gelme fırsatları sunarlar. · Sağlık faydaları: Hem fiziksel hem psikolojik yönden faydalar sunarlar. · Eğitici
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faydaları: Resmi ve resmi olmayan eğitim için kaynak oluştururlar. · Çevresel faydaları: Hava kalitesi,
koruma ve çeşitliliğin artırılmasına katkı da bulunurlar. · Ekonomik faydaları: Doğrudan istihdam yaratma,
yatırımı alana çekme ve yenilemeyi destekleme gibi olanaklar yaratırlar ( Duffy, 2003) .
Park alanları, kentte canlı bir çevre yaratılmasında, yoğun kent merkezinde insan/çevre ilişkisinin kurulmasında ve kentsel dolaşım ve aktivite alanlarının oluşturulmasında etkin bir öğe” olarak açık ve yeşil alan varlığı
anlamında kentsel yaşam kalitesinin sosyal açıdan da mekana indirgenmesi sebebiyle, önemli bileşenlerinden
biri olarak nitelendirilebilir(Onsekiz,2003).
Bu kapsamda iyi park tasarımları; kullanıcılara katılabilecekleri değişik aktiviteler sağlamalı, farklı yaş grupları ve farklı tiplerdeki insanların kullanımı için çeşitli aktiviteler sunmalıdır. - Aktiviteler ve Kullanımlar: Parka
ulaşım kolay olmalıdır ve çevrelerindeki yerleşimlerle ilişkili olmalıdır – Erişilebilirlik: Güvenli, bakımlı ve
çekici olmalıdır, parkta oturmak için yerler olmalıdır - Konfor ve İmaj: Park insanlara diğer insanlarla bir arada
olma fırsatı vermelidir – Sosyallik: Bu sürecin sonuncu ve önemli kısmı park için bir şeyler yapmaktır: Park
içerisinde değişiklikler yapmak, parkı kullanmak ve değişikliklerin kullanımı nasıl etkilediğini değerlendirProf. Dr. Ümran SEVİL
mek. Bu noktada başarılı bir park tasarlamak
için dört önemli
kriterin
göz önünde tutulması gerekir diyebiliriz.
İBAD Yönetim
Kurulu
Başkanı
Bunlar: Aktivite ve Kullanımlar, Erişilebilirlik, Konfor ve İmaj, Sosyallik’ tir(Yücel,2005).
Özellikle engellilere yönelik çalışmalarda sıklıkla birbirlerinin yerine kullanılan ulaşılabilirlik ve erişilebilirlik
kavramları da farklılıklar içermektedir. Toplum yaşamına katılımda mekâna ulaşmak, mekânı kullanabilmek,
temel haklardan yararlanabilmek ulaşılabilirlik ve fiziksel çevrenin ulaşım ve dolaşım olanaklarıyla tüm kullanıcı grupların istek ve gereksinimlerine göre tasarlanması ve uygulanması, kentsel alanlara, yapılara ve yapı
içinde mekânlara ulaşabilmek erişilebilirlik kavramıyla ifade edilmektedir (Tipi,2007). Bu nedenle yapılı çevrenin potansiyel tüm kullanıcılar için sınırlanmaması ve kentsel mekânlardan yapı iç mekânlarına kadar tüm
çevrenin engelsiz kullanılabilmesi erişilebilirlik olarak tanımlanmaktadır (Dikmen, 2010).
“Erişilebilir Kent Parkları” tüm grupları içeren, kentte yaşayan ya da kente ziyaret için gelen yerli ya da yabancı turistleri, okuryazar olmayan, genç-yaşlı-çocuk, kadın-erkek, engelli, hamile, aşırı şişman, hatta bu özelliklerden birden fazlasını taşıyan, sonuç olarak herkes için, bağımsız olarak erişilebilir, güvenli ve konforlu
olarak kullanılabilir imkanlara sahip kent parklarını ifade etmektedir. Erişilebilirliğin sağlanmasında mekânsal
özelliklere ilişkin 5 temel bileşenden söz edilmektedir;1. Genişlik: Engelsiz ve yeterli genişlik 2. Alan: Engelsiz ve yeterli alan 3. Yükseklik 4. Yüzey (döşeme) 5. Bildirişim: Gerekli yönlendirme ve uyarı işaretleri (Tipi,
2007).
Engelsiz tasarımın tüm insanlar için her mekanda geçerli duruma getirilmesi çalışmaları sonunda “evrensel
Doç.
Pelin
AVŞAR
KARABAŞ
Prof.
Dr. Bülent
EKER
tasarım”
adı altında
belli ilkeler
geliştirilmiştir. Evrensel tasarımın
yediDr.
ilkesi:
• Kullanımda
eşdeğerlik
• KulİBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
İBAD
Yönetim
Kurulu
Üyesi
lanımda esneklik • Basitlik ve sezgilenebilirlik • Algılanabilir bilgilendirme • Hatanın tolere edilmesi • Fiziksel
gücün az kullanımı • mekân ve kullanım için yer ve boyut olarak tanımlanır (Özi,2010).
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AMAÇ ve KAPSAM
Bu kapsamda çalışma; “Kentte yaşayan tüm bireylerin sağlıklı, güvenli ve mutlu bir şekilde yaşam sürmeleri
için, evrensel tasarım ilkeleri doğrultusunda erişilebilir bir planlama-tasarım anlayışı benimsenmelidir” hipotezi üzerine kurgulanmıştır. Bu amaçla Ordu ili kıyı alanı üzerindeki Tayfun Gürsoy Parkı örneğinde, kentsel
dış mekân elemanlarının engellilere, yaşlılara ve çocuklara yönelik uygunlukları araştırılmıştır. Bu kapsamda,
örnek alan üzerinde en yoğun olarak kullanılan yaya yolları, donatı elemanları (çöp kutuları, aydınlatma elemanları, oturma birimleri) ve bitkisel tasarım dikkate alınmıştır. Elde edilen bulgular evrensel tasarım ilkeri
doğrultusunda irdelenmiş ve mevcut durumdan çıkan sonuç doğrultusunda erişilebilir mekânların yaratılabilmesine yönelik
önerileroturma
geliştirilmiştir.
elemanları,
birimleri) ve bitkisel tasarım dikkate alınmıştır. Elde edilen bulgular

evrensel tasarım ilkeri doğrultusunda irdelenmiş ve mevcut durumdan çıkan sonuç
doğrultusunda erişilebilir mekânların yaratılabilmesine yönelik öneriler geliştirilmiştir.

MATERYAL ve YÖNTEM

Ordu sahili kentsel imaj ve sosyal dokuyu ön plana çıkaracak öğeler barındırmaktadır. Çalışmada, Ordu ili kıyı
alanında bulunan Tayfun Gürsoy Parkı örneğinde, kent parklarının tüm kullanıcı bireyler tarafından (duyusal
Ümran
SEVİL
ve fiziksel) ortak kullanımlarına cevap Prof.
verecekDr.
şekilde
belirlenen
kriterlere uygunluğu araştırılmıştır. AraştırKurulu (oturma
Başkanı
ma kapsamında; kaldırımlar ve yaya İBAD
yolları,Yönetim
donatı elemanları
birimleri, aydınlatma elemanları, çöp
MATERYAL ve YÖNTEM
kutuları, döşeme elemanları) ve bitkisel tasarım incelenmiştir.

Ordu sahili kentsel imaj ve sosyal dokuyu ön plana çıkaracak öğeler barındırmaktadır.
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BULGULAR

alanının çevresini kaplayan kaldırım tekerlekli sandalye kullananların rahatça geçebileceği genişliktedir.

BULGULAR
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herkese
Şekil 1. Ordu Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü
güvenli ve rahat erişim sağlamalıdır. Engelsiz bir yaya kaldırımı en az 1,5 m, ideal olarak 2 m
genişlikte
olmalıdır. için
Çalışma
alanının
çevresini
kaldırım tekerlekli sandalye
Alanda ayrıca
park kullanıcıları
koşu yolları
ve bisiklet
yollarıkaplayan
tasarlanmıştır.
kullananların rahatça geçebileceği genişliktedir.
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Alanda ayrıca park kullanıcıları için koşu yolları ve bisiklet yolları tasarlanmıştır.
Şekil 2. Park Alanı İçerisindeki Bisiklet ve Yürüyüş Yolları

ayrıca park
kullanıcıları
koşu yolları
ve bisiklet
tasarlanmıştır.
AltınorduAlanda
ilçesinde
11 adet
akıllıiçin
bisiklet
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veyolları
engelli
şarj istasyonunun yer aldığı
Şekil 2. Park Alanı İçerisindeki Bisiklet ve Yürüyüş Yolları
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toplam 88 adet bisiklet ve 143 adet park
yeriYönetim
mevcuttur.Kurulu
Park alanı
içerisinde de bisiklet park yerleri ve engelli

proje
kapsamında,
toplam 88 adet bisiklet ve 143 adet park yeri mevcuttur. Park alanı
şarj istasyonlarına
rastlanmaktadır.
içerisinde de bisiklet park yerleri ve engelli şarj istasyonlarına rastlanmaktadır.

Şekil 3. Bisiklet İstasyonu ve Engelli Şarj İstasyonu

Şekil 3. Bisiklet İstasyonu ve Engelli Şarj İstasyonu

Şekil 3. Bisiklet İstasyonu ve Engelli Şarj İstasyonu
Çocuk Oyun Alanları
Çocuk Oyun Alanları

ÇocukAlanları
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oyunlar oynama
imkânı
vermelidir.
Alanda oyunlar
kullanılan
çocuk
oyun
gruplarına
çocuklar baktığımızda
için ayırıcı
nitelikte
tasarlanmamalı,
çocukların
bir
vakit
geçirebilecekleri
farklı
yetilere ve
fiziksel özelliklere
sahip
aynıarada
alanı
kullanmakta
bir alanı
lanılan
çocuk oyun
gruplarına
baktığımızda
farklı yetilere
veçocukların
fiziksel özelliklere
sahip
çocukların
aynı
takım
zorluk
yaşayabileceği
gözlenmiştir,
bunun
yanında
engelli
çocukların
kullanabileceği
alanlar yaratılarak
birlikte
vakit
geçirmeleri
sağlanmalıdır.
Çocuk
oyun
alanları
çocuklara
kullanmakta bir takım zorluk yaşayabileceği gözlenmiştir, bunun yanında engelli çocukların kullanabileceği
bir
grubunun
alanda
mevcut
olmadığı
görülmektedir.
bir oyun
oyun grubunun
alanda
mevcut
olmadığı
görülmektedir.
yaratıcı oyunlar
oynama
imkânı
vermelidir.
Alanda kullanılan çocuk oyun gruplarına

baktığımızda farklı yetilere ve fiziksel özelliklere sahip çocukların aynı alanı kullanmakta bir
takım zorluk yaşayabileceği gözlenmiştir, bunun yanında engelli çocukların kullanabileceği
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bir oyun grubunun alanda mevcut olmadığı görülmektedir.

Şekil 3. Bisiklet İstasyonu ve Engelli Şarj İstasyonu

Çocuk Oyun Alanları
Çocuk oyun alanlarında oyun grupları sağlam olmalı ve birbirlerinden farklılık gösteren
çocuklar için ayırıcı nitelikte
tasarlanmamalı,
çocukların bir arada vakit geçirebilecekleri
DERNEK
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alanlar yaratılarak birlikte vakit geçirmeleri sağlanmalıdır. Çocuk oyun alanları çocuklara
yaratıcı oyunlar oynama imkânı vermelidir. Alanda kullanılan çocuk oyun gruplarına
baktığımızda farklı yetilere ve fiziksel özelliklere sahip çocukların aynı alanı kullanmakta bir
takım zorluk yaşayabileceği gözlenmiştir, bunun yanında engelli çocukların kullanabileceği
bir oyun grubunun alanda mevcut olmadığı görülmektedir.

Şekil 4. Alan İçindeki Çocuk Oyun Alanları

Farklı fiziksel özelliklere sahip çocukların bir arada vakit geçirmelerine olanak sağ
asarımlar, çocukların birbirleriyle sosyal etkileşim kurmasını sağlamasının yanı sıra,
Şekil
4. Alan İçindeki
Çocukolacaktır.
Oyun Alanları
ocuk gruplarının paylaşımının
artmasına
sebep

Farklı fiziksel özelliklere sahip çocukların bir arada vakit geçirmelerine olanak sağlayan tasarımlar, çocukların
birbirleriyle sosyal etkileşim kurmasını sağlamasının yanı sıra, farklı çocuk gruplarının paylaşımının artmasıTuvaletler
Prof. Dr. Ümran SEVİL
na sebep olacaktır.
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Tuvaletler
Parkta bulunan tuvaletlere kolaylıkla erişim sağlanabilmektedir. Tekerlekli sandalyeli

b

Parkta bulunan tuvaletlere
erişim sağlanabilmektedir.
sandalyeli bireyin rahat
kullanaca- kabini
ahat kullanacağı
tuvaletkolaylıkla
kabininin
boyutları Tekerlekli
220cmx220cm’dir,
tuvalet
ğı tuvalet kabininin boyutları 220cmx220cm’dir, tuvalet kabini en az 150cmx150cm olabilir. Engelli tuvaleti150cmx150cm
olabilir. Engelli tuvaletinin kapısı kolay açılabilir, geniş, temiz açıklığı
nin kapısı kolay açılabilir, geniş, temiz açıklığı en az 85 cm olmalı, kapı dışarıya açılan veya sürme kapı olarak
85 cm olmalı,
kapı dışarıya
açılan veya sürme kapı olarak düzenlenmelidir. (Yılmaz,vd,
düzenlenmelidir.
(Yılmaz,vd,2017).

Şekil 5. Alan İçindeki Tuvaletler
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Yaya yolları, oturma elemanları ve çocuk
oyun
etrafında yeterli
sayıda aydınlatma elamanı konumlanŞekil
5. alanları
Alan İçindeki
Tuvaletler
dırılmıştır. Ayrıca farklı tasarımlarda ki aydınlatma elemanları ile de alana görsel bir zenginlik kazandırılmıştır.

Donatı Elemanları

Yaya yolları, oturma elemanları ve çocuk oyun alanları etrafında yeterli sayıda aydın
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lamanı konumlandırılmıştır.
Ayrıca farklı tasarımlarda ki aydınlatma elemanları ile de
görsel bir zenginlik kazandırılmıştır.

Şekil 5. Alan İçindeki Tuvaletler
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Donatı Elemanları

Yaya yolları, oturma elemanları ve çocuk oyun alanları etrafında yeterli sayıda aydınlatma
elamanı konumlandırılmıştır. Ayrıca farklı tasarımlarda ki aydınlatma elemanları ile de alana
görsel bir zenginlik kazandırılmıştır.

6. Alan
İçinde Konumlandırılmış
Konumlandırılmış Aydınlatma
ElemanlarıElemanları
ŞekilŞekil
6. Alan
İçinde
Aydınlatma
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Şekil7. 7.
Çöp
Kutuları
Şekil
Çöp
Kutuları

Alan içindeki
çöp kutuları yayaların
hareketlerini
kısıtlamayacakkısıtlamayacak
şekilde, uygun mesafelerde
konumlandırıllan içindeki
çöp kutuları
yayaların
hareketlerini
şekilde,
uygun mesaf
mıştır. Yüksekliği en az 90cm, en fazla 120 cm olması gereken çöp kutuları uygun ölçütlerde yerleştirilmiştir.
onumlandırılmıştır. Yüksekliği en az 90cm, en fazla 120 cm olması gereken çöp k
ygun ölçütlerde yerleştirilmiştir.

öşeme Elemanları
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Döşeme Elemanları
Alan içerisindeki kullanılan döşemelerde görme
engellileri
yönlendirecek yaya yollarında bir tür çizgili kodlaŞekil
7. Çöp Kutuları
ma yapılabilmesi için hissedilebilir zemin kaplamaları kullanılmıştır. Renkli kodlama, yaşlılık nedeniyle unutAlan içindeki çöp kutuları yayaların hareketlerini kısıtlamayacak şekilde, uygun mesafelerde
kanlık problemi olan kişilere ya da herhangi bir nedenle hafıza kaybı yasayan kişilere faydalı olabilir. Çalışma
konumlandırılmıştır. Yüksekliği en az 90cm, en fazla 120 cm olması gereken çöp kutuları
alanında engellileri uyarıcı zemin kaplama materyali görülmektedir. Hissedilebilir yüzeyler, görme özürlülerin
uygun ölçütlerde yerleştirilmiştir.
ayakkabı tabanından hissedebilecekleri çıkıntıda veya yükseklikte olmalıdır. Yaklaşık 5 mm yükseklikteki
Döşeme
Elemanları
bir profile
sahip
kabartmalar neredeyse tüm görme özürlüler tarafından algılanabilmekte ve bu hissedilebilir
yüzeyler diğer yayalar için bir soruna neden olmamaktadır (Yılmaz,vd,2017). Alan içerisinde bazı yerlerde
Alan içerisindeki kullanılan döşemelerde görme engellileri yönlendirecek yaya yollarında bir
döşeme malzemelerinde farklılıklar, kullanımdan kaynaklanan kırılmalar ,bozulmalar gözlenmiştir.

tür çizgili kodlama yapılabilmesi için hissedilebilir zemin kaplamaları kullanılmıştır. Renkli

Prof. Dr. Ümran SEVİL
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kodlama, yaşlılık nedeniyle unutkanlık problemi olan kişilere ya da herhangi bir nedenle
Şekil 8. Farklı
Malzemelerle
Oluşturulmuş
Elemanları
hafıza kaybı yasayan
kişilere
faydalı olabilir.
ÇalışmaDöşeme
alanında
engellileri uyarıcı zemin
kaplama
Bitkisel
Tasarımmateryali görülmektedir. Hissedilebilir yüzeyler, görme özürlülerin ayakkabı
tabanından hissedebilecekleri çıkıntıda veya yükseklikte olmalıdır. Yaklaşık 5 mm
Örnek
alan olarak seçilen
yakın bir zamanda
revizetüm
edildiğinden
genç tarafından
bitkilerin de
yükseklikteki
bir Tanju
profileGürsoy
sahipparkı
kabartmalar
neredeyse
görme alanda
özürlüler
yer aldığı
görülmektedir. ve
Yayabu
yollarında
kullanılanyüzeyler
geniş taçlı diğer
ağaçlar,yayalar
yaya yollarını
algılanabilmekte
hissedilebilir
için gölgeleyerek
bir soruna insanların
neden
rahatolmamaktadır
yürümesini sağlamaktadır.
(Yılmaz,vd,2017). Alan içerisinde bazı yerlerde döşeme malzemelerinde
farklılıklar, kullanımdan kaynaklanan kırılmalar ,bozulmalar gözlenmiştir.
Şekil 8. Farklı Malzemelerle Oluşturulmuş Döşeme Elemanları

Bitkisel Tasarım
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Örnek alan olarak seçilen Tanju Gürsoy parkı yakın bir zamanda revize edildiğinden alanda
genç bitkilerin de yer aldığı görülmektedir. Yaya yollarında kullanılan geniş taçlı ağaçlar,
yaya yollarını gölgeleyerek insanların rahat yürümesini sağlamaktadır.
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Alana
Ait
Tasarım
Örnekleri
Şekil
Alana
AitBitkisel
Bitkisel
Tasarım
Örnekleri
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Bitkilendirme
yapılırken
görme engelliler
kokusuyla ve dokusuyla
tanımlayıcı ve
yönlenBitkilendirme
yapılırken
görme düşünülerek
engelliler düşünülerek
kokusuylamekânı
ve dokusuyla
mekânı
diricitanımlayıcı
bitkiler kullanılmalıdır.
Alanda
bu amaçla
düzenlenmiş bitkisel
olmamasına
rağmen mevsimlik
ve yönlendirici
bitkiler
kullanılmalıdır.
Alandatasarım
bu amaçla
düzenlenmiş
bitkisel
çiçeklerle
çiçek
parterleri oluşturularak
etkili bir tasarım
yapılmıştır.
tasarım
olmamasına
rağmen mevsimlik
çiçeklerle
çiçek parterleri oluşturularak etkili bir

tasarım yapılmıştır.

Tayfun Gürsoy Parkının Evrensel Tasarım Kriterleri kapsamında değerlendirilmesi:

Tayfun Gürsoy
Parkının Evrensel Tasarım Kriterleri kapsamında değerlendirilmesi:
Kullanımda
Eşdeğerlik
•
•
•
•

Çocuk oyun alanında
engelli çocukları kapsayıcı oyun elemanlarının bulunmaması farklı yetilere sahip
Kullanımda
Eşdeğerlik
•çocukların,
Çocuk oyun
çocukları
kapsayıcı
oyun elemanlarının bulunmaması farklı
diğeralanında
çocuklarlaengelli
aynı alanı
kullanmasını
engellemektedir.
yetilere sahip çocukların, diğer çocuklarla aynı alanı kullanmasını engellemektedir.
ve ve
yakın
çevresinde
gerekli
işaret işaret
ve levhalar,
sesli uyarıcıların
olmaması olmaması
farklı yetilere
sahip
•Alanda
Alanda
yakın
çevresinde
gerekli
ve levhalar,
sesli uyarıcıların
farklı
insanların
alanainsanların
ulaşımını alana
güçlendirmektedir.
yetilere
sahip
ulaşımını güçlendirmektedir.
• Tuvaletlerde tekerlekli sandalye kullanıcılarına uygun kabin bulunmaması bu grubun alanı
Tuvaletlerde tekerlekli sandalye kullanıcılarına uygun kabin bulunmaması bu grubun alanı kullanamamakullanamamasına
sebep olmaktadır.
sına
sebep
olmaktadır.
•Park alanında farklı yeteneklere sahip insanların alanda sorunlarla karşılaşması bu alanın eşit
kullanıma
uygun
olmadığının
göstergesidir.
Park alanında
farklı
yeteneklere bir
sahip
insanların alanda sorunlarla karşılaşması bu alanın eşit kullanıma

uygun olmadığının
bir göstergesidir.
Kullanımda
Esneklik
• AlandaEsneklik
çeşitli kişisel tercihler ve yetenekler konusunda
arttırılması
ile
Kullanımda
Doç. Dr. seçeneklerin
Pelin AVŞAR
KARABAŞ
Prof. Dr.
Bülent EKER
kullanımda
esneklik
ilkesini
karşılanacağı
gözlenmiştir.
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•

Alanda çeşitli kişisel tercihler ve yetenekler konusunda seçeneklerin arttırılması ile kullanımda esneklik

Basitlik
ve Sezgilenebilirlik
ilkesini karşılanacağı gözlenmiştir.
• Alanda görme engellilerin yönlendirilmesini sağlayacak bitkisel tasarımın veya zemin
kaplamalarının yeterli olmaması, kullanıcıların bağımsız olarak hareket etmelerini
zorlaştırmaktadır.
• Alanda kullanıcının yön bulamaması sebebiyle içgüdüsel olarak basit kullanım ilkesine
uygun değildir.
• Alanda yönlendirme sağlayacak hiçbir işaret ve levhanın bulunmaması yön bulmakta69
karmaşıklığa sebep olmaktadır.
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Basitlik ve Sezgilenebilirlik
•

Alanda görme engellilerin yönlendirilmesini sağlayacak bitkisel tasarımın veya zemin kaplamalarının
yeterli olmaması, kullanıcıların bağımsız olarak hareket etmelerini zorlaştırmaktadır.

•

Alanda kullanıcının yön bulamaması sebebiyle içgüdüsel olarak basit kullanım ilkesine uygun değildir.

•

Alanda yönlendirme sağlayacak hiçbir işaret ve levhanın bulunmaması yön bulmakta karmaşıklığa sebep
olmaktadır.

Algılanabilir Bilgilendirme
•

Alanda bilgilendirici işaret ve levhaların bulunmayışı, sesli uyarıcıların ve hissedilebilir yüzeylerin olmayışı farklı kullanıcılar için alanın algılanabilirliğini kısıtlamaktadır.

Hatanın Tolere edilmesi
•

Prof.
Dr. Ümran
SEVİL
Alan çevresinde ve içerisinde çeşitli
sebeplerle
hasar görmüş
döşeme kaplamaları tüm kullanıcılar için
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
tehlike arz etmektedir.

•

Alana ulaşımda uyarıcı sistemlerin bulunmaması gibi nedenler kazalara sebebiyet vermektedir.

•

Kazaları önleyici tedbirlerin bulunmaması alanın hatalara karşı dayanım ilkesine uygunsuzluğunu göstermektedir

Fiziksel Gücün Az Kullanımı
•

Donatı elemanları standart insanlar için her ne kadar kullanışlı olsa da diğer kullanıcılar için uygun tasarlanmamıştır. Buda kullanıcıların donatıları rahat ve etkin kullanamamasına sebep olmaktadır.

•

Alan konumu itibari ile ulaşım ve mekân kullanımında düşük fiziksel çaba ilkesine uygunluk göstermektedir.

Mekân ve Kullanım İçin Yer ve Boyut
•

Alanda kullanılan bazı oturma elemanları ve çöp kutuları standartlara uygun olduğundan tekerlekli sandalye kullanıcıları içinde boyutları uygunluk göstermektedir.

•

Tuvaletlerde farklı kullanıcılar için bir tasarım gerçekleştirilmemiştir.

•

Dr. Pelin
KARABAŞ
Prof.
Bülent
EKER imkan vermesine rağmenDoç.
Alan
çeşitliDr.
kullanım
olanaklarına
farklı insan
gruplarıAVŞAR
dikkate alınmadan
tasarİBAD
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Başkan
Yardımcısı
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lanmıştır.
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SONUÇ
Kent parklarına erişilebilirlik konusunda karşılaşılan sorunların azaltılması ya da erişilebilirliğin sağlanması için; bireyin park alanında geçireceği zaman diliminde ulaşım, hareket, oturma, dinlenme, aktivitelerde
yer alma gibi durumlarda sorunsuz ve herhangi bir engelle karşılaşmadan gerçekleştirmelidir. Bu nedenle bu
mekânların boyutları (genişliği, yüksekliği), yüzey özellikleri, eğimi ve bitkisel tasarımı (bitkilerin kök, gövde
yüksekliği, meyve, diken gibi tüm özellikleri) mekânların engelsiz olmalarını önemli oranda belirlemektedir.
Ayrıca genişlik, yükseklik, hacimsel özelliklerin yanı sıra döşemede yüzey özellikleri (bozuk, kaygan vb.
olma durumu) ile bireyi yönlendiren, uyaran, bilgi veren donatı ve levhaların (sesli, görseli grafiksel) varlığı
da önemli belirleyicidir.
Ancak, bu konuya ilişkin tüm kanun ve yönetmelik hükümlerine rağmen, pek çok kentimizde yeterli ve doğru
uygulama yapılmamakta, yapılan düzenlemelerin pek çoğunda ilgili TSE standartları dikkate alınmamaktadır.
Doğru olmayan ve yetersiz uygulamaların nedenleri arasında ilgili standartların yeterince incelenmemesi, bu
standartların uygulanmasında çalışan Prof.
teknik personelin
konuya
ilişkin teknik bilgi düzeyinin düşük olması
Dr. Ümran
SEVİL
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
sayılabilir.
Ulaşılabilir ve erişilebilir bir çevrenin ilkelerini gerçekleştirme de her kesimde ve her düzeyde insana sorumluluk düşmektedir. Yasalar ve mali sistemler yardımcı unsur olmakla birlikte, esas sonuç plancı, tasarımcı, yapımcı, yönetici ve diğer profesyonel grupların becerilerine bağlıdır .Engelli bireyin kimseye muhtaç olmadan,
desteksiz bir yaşam sürmesi ve sosyal hayata katılabilmesi için çevre problemleri çözülmelidir. Bu problemlerin çözülmesiyle birlikte engelli bireyler erişilebilir bir çevreye ve daha yüksek standartlar da hayata sahip
olacaklardır.
Sonuç olarak; Sağlıklı kentlerin planlanmasında, görsel yönden zengin, mekansal kullanımlara kolay erişilebilir, yaya öncelikli, ekolojik açıdan sürdürülebilir, ekonomik değerleri dikkate alan, yaşam kalitesi yüksek,
güvenli, canlı, sağlıklı ve yaşanılabilir kentler oluşturmak temel hedef olmalıdır (Korkut,2017).
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ÇANAKKALE İLİ AYVACIK İLÇESİ ÖZELİNDE
EKOTURİZM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA6
Büşra KEHAN1, Okan YILMAZ2
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı
Çanakkale / Türkiye
2
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Çanakkale / Türkiye
1

Öz: Günümüzde toplumlarda çevreye karşı duyarlılığın artışıyla yoğun çalışma temposundan, yoğun sanayi
faaliyetleri ile oluşan betonarme yoğunluğundan ve günlük yaşam stresinden kurtulabilme isteği, şehirden
uzaklaşıp ekolojik yaşama dönme isteği artmıştır ve ekolojik tatil tercih eden ziyaretçilerin sayısı da buna
paralel olarak bir artış göstermiştir. Ekoturizm
ise Ümran
toplumun SEVİL
bu özgür doğa arayışını, doğayla iç içe olabilProf. Dr.
me taleplerini yüksek oranda karşılayabilen
ve çevresel
faktörlerin
dikkate alınarak aynı zamanda yerli halİBAD Yönetim
Kurulu
Başkanı
kın ekonomik çıkarları doğrultusunda oluşturulmuş bir turizm seçeneği olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğal
güzellikleri(bitki örtüsü, su varlığı vb.) , önemli tarihi dokusu(eski tarihi yapı ve kalıntıları vb.) , coğrafi
konumu ile Çanakkale’nin, ziyaretçi sirkülasyonunu arttırmaya yönelik büyük bir avantaj olan ekoturizm potansiyeli taşımaktadır. Bu çalışmanın konusu olan Çanakkale iline bağlı Ayvacık ilçesi; bazı endemik bitki
türlerini barındıran Kazdağlarının batı kısmını kapsayan ve Ege Denizinin etkisiyle oluşan çeşitli bitki popülasyonlarına sahiptir. İlçede iyi ve organik tarım yapılmaktadır ve tarımsal faaliyetler verimli bir biçimde
gerçekleştirilmektedir. Ayvacık ilçesi birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış olduğundan ekoturizm açısından
cazip bir tarihi dokuya sahiptir. Ayvacık ilçesi; bulunduğu konumun ekoturizme olan uygunluk doğal manzara
varlığı, tarımsal faaliyetlerin çeşitliliği, geniş tarihi dokusu gibi kriterleri ile ekoturizm açısından önemli bir
potansiyele sahiptir. Bu yüksek potansiyel değerlendirilerek alanın dokusu yitirilmeden, yerel halkın ekonomik kazancı gözetilerek bir ekoturizm önerisi oluşturulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Ekoturizm, Ekoturizm Potansiyeli, Ekoturizm Planlaması, Kırsal Kalkınma, Ayvacık

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Günümüzde meydana gelen ekonomik, teknolojik, kültürel ve çevresel alanlardaki değişimlerin etkisi ile rekreasyonProf.
ihtiyaçları
değişkenlikEKER
göstermeye ve doğa ve ekolojiDoç.
bilinciDr.
oluşmaya
zamanda
Pelinbaşlamıştır.
AVŞAR Aynı
KARABAŞ
Dr. Bülent
çevresel
koşulların
doğalKurulu
yaşam ortamlarını
azalttığının farkınaİBAD
varılmasıyla
sürdürülebilirliğin
önemi
anlaşılYönetim
Kurulu Başkan
Yardımcısı
İBAD
Yönetim
Üyesi
6

Yazar Notu: Yapılan bu çalışma Doç. Dr. Okan YILMAZ tarafından danışmanlığı yürütülen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı “Fen Bilimleri Enstitüsü”nde devam etmekte olan Başra
KEHAN’ın “Çanakkale Ayvacık örneğinde, Coğrafi Bilgi Sistemi tekniklerini kullanarak ekoturizm potansiyelinin saptanması ve
geliştirilmesi üzerine araştırmalar” konu başlıklı yüksek lisans tezi çalışmasının bir bölümüdür.
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mıştır. Böylelikle turizm içerisinde yeşile ulaşma ve onu koruma bilinci oluşmuş ve doğaya dönüşe izin veren
alternatif turizm çeşitleri ortaya çıkmıştır. Bu turizm çeşitlerinden biri olan ekoturizm ziyaretçinin doğaya olan
açlığını doyurabilecek, özellikle yeşil ve mavinin kusursuz uyumu ile ziyaretçiler için eşsiz bir deneyim kazandırabilecek potansiyele sahip bir alternatif turizm çeşididir. Ekoturizm; turizm faaliyetlerini canlandırmanın
yanı sıra yörenin dokusuna ve değerlerine saygılı bir biçimde yerel halkın kazancına katkı sağlar.
Bu çalışma ile çalışma alanının ekoturizm potansiyeli belirlenerek ; yerelin kültürüne saygılı ve yerelin ekonomisinin çıkarı doğrultusunda planlanmış, ekoturizmin canlandıracak bir çözüm beklenmektedir.
AMAÇ
Çanakkale Ayvacık ilçesi; yeşilin ve mavinin en güzel tonlarının tarihi dokularla harmanlanmış ve Antik dönem efsaneleriyle beslenen İda Dağı’nın (Kazdağı) bir bölümüne ulaşmış bir kavşak niteliği oluşturmaktadır.
Ayvacık’ın bu doğal peyzajı, coğrafi konumu ve tarihi kimliği ile toplumdaki bireyler tarafından dinlenme ve
rekreasyon noktası olarak kabul edebilecek ekoturizm alanları oluşturabilme ve geliştirebilme olanağına müProf. Dr. Ümran SEVİL
sait bir coğrafyada olduğu öngörülmektedir.
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Bu çalışma kapsamında Ayvacık’ta ekoturizmi canlandırmak, yerel halkın ekonomisine katkı sağlamak (kırsal
kalkınmaya katkı sağlamak) için Ayvacık’ın sahip olduğu doğal zenginlikleri, ekolojik düzeni, kıyı turizm
alanları, önemli tarihi yapıları ve kalıntıları tahribata uğratılmadan alanın ekoturizm potansiyelinin belirlenip
değerlendirilerek, planlı bir biçimde korunması amaçlanmaktadır.
KAPSAM
Çalışma Çanakkale ilinin bir ilçesi olan Ayvacık ilçesinin idari sınırları içerisinde bulunan alanlarda yürütülmektedir. Ayvacık ilçesi 893 km² yüzölçümüne sahip olup Çanakkale topraklarının %9’unu oluşturmaktadır.
Alanda ekoturizm açısından önem taşıyan değerler ve nitelikler bulunmaktadır. Tüm bu nedenler değerlendirildiğinde Ayvacık ilçesi örnek alan olarak seçilmiştir.
YÖNTEM
Çalışmanın ana materyali Çanakkale ili Ayvacık ilçesi idari sınırlarında bulunan doğal peyzaj, tarihi kültürel değerler ve alanlar, tarımsal faaliyetlere elverişli alanlardır. Araştırmanın yöntemi; literatür araştırmaları
ve veri toplama, inceleme ve analiz değerlendirme aşamalarından oluşmaktadır. Bu amaçla alanda yapılan
gözlemler, çekilen fotoğraflar, ilgili uzaman kişilerin görüşleri ile gerekli bilgiler veri toplama aşamasını oluşturmaktadır. Ayrıca çalışma konusu ile ilgili yerli ve yabancı literatür araştırması yapılmıştır. Çanakkale İl
Tarım ve
Orman
Müdürlüğü
yayınları
ile ilgili
kurum ve
Doç.Müdürlüğü
Dr. Pelin
AVŞAR
KARABAŞ
Prof.
Dr.
Bülentyayınları,
EKER Çanakkale İl Kültür ve Turizm
kuruluşlardan
alınan raporlar
değerlendirilmiştir.
Tüm bu durum
uzman
görüşleriKurulu
ile değerlendirilerek
alanın
İBAD
Yönetim
Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim
Kurulu
Üyesi
ekoturizme uygunluğu belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla tablolar oluşturulmuş, analizler ve değerlendirmeler yapılarak ve bir çözüm önerisi getirilmiştir.
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BULGULAR
Ekoturizm Kavramı
“Ekoturizm kavramı kökeni Yunanca oikos (ev) ve logos (kelime)’a dayanan, organizmalar ve onların çevresi
ile ilişkilerini inceleyen ve bilimsel anlamda ekoloji olarak adlandırılan kelimeden ortaya çıkmıştır”(Demir,
Çevirgen, 2006).
Hetzel (1965; aktaran Weaver, 1997) bir ekoturizm için; minimum düzeyde çevresel faktör etkisi, ev sahibi
alanın kültür değerlerine duyarlılık , yerel halkın özellikle ekonomik refahı , ziyaretçi tatminin en iyi düzeyde bulunması olmak üzere 4 parametre gerektiğini belirtmiştir.
Ekoturizm; tahrip edilmemiş ya da nispeten daha az tahrip edilmiş doğal alanlarda gerçekleştirilen, çevreye
duyarlı biçimde yürütülen bir seyahat veya konaklama şeklidir. Doğanın, bulunduğu çevresiyle birlikte günümüz ya da önceki dönemlerdeki bütün kültürel değerlerini öğrenebilmek ve bu değerlerin tadını çıkarmak
amacıyla yapılan bir turizm çeşididir. (Yeğen,
Prof. 2007).
Dr. Ümran SEVİL
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Dünyada Ekoturizm

Turizm endüstrisinin en hızlı büyüme gösteren alternatiflerinden birisi olan ekoturizm 10 yıldan uzun bir süredir epeyce popüler bir turizm alternarifi teşkil etmektedir.2004 yılındaki yıllık büyüme oranı, 1990’lı yılların
başındaki yıllık büyüme oranından 3 kat daha hızlı olduğundan bütün turizm çeşitlerinden daha yüksek gelişme göstermiştir(Kasalak, 2015). Dünya Kaynakları Enstitüsü’ne göre de ekoturizmin büyümeye başladığı
1990 itibariyle ekoturizmin (doğa faaliyetlerinin) genel büyüme hızının yıllık ortalama yüzdeleri, turizmin
büyüme hızı yüzdelerinden fazladır.
Ekoturizm dünyada birçok ülkede önemli bir endüstri haline gelmiştir. Nepal, Meksika, Güney Afrika, Costa
Rica, Kenya, Belize, Yeni Zelanda, Avusturalya, Ekvator, Brezilya dünyada ekoturizmin gelişme gösterdiği
önemli bölgeler arasında yer almaktadır (Koçoğlu, 2008; aktaran Kasalak, 2015).
Tablo 1. Ekoturizme Dayalı Destinasyonların Ziyaretçi Sayıları
ÜLKE İSMİ

1990 Ziyaretçi Sayısı

2005 Yılı Ziyaretçi Sayısı

Güney Afrika

1.029.000 kişi

7.369.000 kişi

Costa Rica

435.000 kişi

1.679.000 kişi

Endonezya

2.178.000 kişi

Prof. Dr. Bülent EKER

Kenya Kurulu Üyesi
362.000 kişi
İBAD Yönetim

5.000.000 kişi

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

860.000
kişi Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD
Yönetim

Kaynak: ( Wood, 2002:20, UNWTO; aktaran: Kasalak, 2015)

75

Tablo 1. Ekoturizme Dayalı Destinasyonların Ziyaretçi Sayıları
ÜLKE İSMİ

1990 Ziyaretçi Sayısı

Güney Afrika
Costa Rica
Endonezya
Kenya

2005 Yılı Ziyaretçi Sayısı

1.029.000 kişi

7.369.000 kişi

435.000 kişi

1.679.000 kişi

2.178.000 kişi

5.000.000 kişi

DERNEK
YÖNETİMİ
SÖZEL SUNUMLAR
362.000 kişi

860.000 kişi

Kaynak: ( Wood, 2002:20, UNWTO; aktaran: Kasalak, 2015)

Dünyada gerçekleştirilen ekoturizm faaliyetleri Altan (2006) ‘a göre ; kullanılacak araç ve ge
(bisiklet vb.), gidilen yerin doğasına(dağ vb.) ve yapılan etkinliğin niteliğine ve amacına (tre
Dünyada gerçekleştirilen ekoturizm
faaliyetleri
Altan (2006) ‘a göre ; kullanılacak araç ve gereçlere (bisiklet
göre çeşitlilik
göstermektedir.
vb.), gidilen yerin doğasına(dağ vb.) ve yapılan etkinliğin niteliğine ve amacına (trekking) göre çeşitlilik göstermektedir.
Tablo 2 . Dünyada Yaygın Olarak Tercih Edilen Ekoturizm Çeşitleri

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

1-2. Meksika’da
Bir Ekoturizm
Çalışması
Tablo 2Şekil
. Dünyada
Yaygın Olarak
Tercih Edilen
Ekoturizm Çeşitleri

Kaynak:
http://www.ekoyapidergisi.org/3483-diyagonal-rastlantilarla-ekoturizm-evi.html
Şekil
1-2. Meksika’da Bir Ekoturizm Çalışması

Meksika sahil bölgelerinde ekoturizme uygun bölgeler saptanıp bir harita oluşturulmuştur. Bu h
Kaynak: http://www.ekoyapidergisi.org/3483-diyagonal-rastlantilarla-ekoturizm-evi.html
üzerinden uygun bir nokta teşkil eden Tabasco Eyaletinin Jalapita bölgesinde doğal dokunuşlarla
Meksika sahil bölgelerinde ekoturizme uygun bölgeler saptanıp bir harita oluşturulmuştur. Bu harita üzerinden
Jalapita adında bir ekoturizm mekanı inşa edilmiştir. Bumekanda kültürel etkinlikler, gastro
uygun bir nokta teşkil eden Tabasco Eyaletinin Jalapita bölgesinde doğal dokunuşlarla Casa Jalapita adında bir
yoga, astronomi, meditasyon, sağlıklı yaşam etkinlikleri gibi aktiviteler yapılmaktadır.
ekoturizm mekanı inşa edilmiştir. Bumekanda kültürel etkinlikler, gastronomi, yoga, astronomi, meditasyon,
sağlıklı yaşam etkinlikleriÜlkemizde
gibi aktiviteler
yapılmaktadır.
Ekoturizm

Ülkemizde Ekoturizm Ülkemiz, Avrupa-Sibirya, Akdeniz ve İran-Turan olarak isimlendirilen üç bitki coğrafyası bölg
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
sahiptir.
Asya
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Avrupa
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bir
köprü Yönetim
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Yardımcısı
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Yönetim Kurulu
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Ülkemiz,
Avrupa-Sibirya,
Akdeniz
ve İran-Turan olarak isimlendirilen
üç bitki
coğrafyası
bölgesine
sahiptir.
biyolojik çeşitliliğe
ev sahipliği
yapmaktadır(Çelik,
2017). varsıl
Ülkemizin doğal p
Asya ve Avrupa arasında oldukça
bir köprüvarsıl
işlevibir
gördüğünden,
klimatolojik
ve coğrafik
özellikleriyle oldukça
kadar kültürel faktörleri
oldukça zengindir.
İnsan
tarihi boyunca
bir biyolojik çeşitliliğe evoluşumları
sahipliği yapmaktadır(Çelik,
2017).deÜlkemizin
doğal peyzaj
oluşumları
kadar var
kül-olan bu coğra
çok cazip
karşımıza
çıkmaktadır.
ülke
türel faktörleri de oldukçaekoturizm
zengindir. bakımından
İnsan tarihi boyunca
varkültürel
olan bu değerler
coğrafyada
ekoturizm
bakımındanGünümüzde
çok
ekoturizm
potansiyelinin
değerlendirilmesi
hızlanmıştır.
Ülkenin
doğusudan en batısına
cazip kültürel değerler karşımıza
çıkmaktadır.
Günümüzde
ülkemizinfikirleri
ekoturizm
potansiyelinin
değerlendirilekoturizm ve ekolojik yaşam etkinlikleri için büyük adımlar atılmıştır.
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mesi fikirleri hızlanmıştır. Ülkenin doğusudan en batısına kadar ekoturizm ve ekolojik yaşam etkinlikleri için
büyük adımlar atılmıştır.
Üçyol Ekolojik Köy Projesi-Batman
Ekoturizmi canlandırmak adına Batman’ın Hasankeyf ilçesine bağlı Üçyol Köyünde, Hasankeyf Kaymakamlığı ve Dicle Kalkınma Ajansı destekleriyle “Üçyol Ekolojik Köy Projesi” yürütülmeye başlandı. Proje kapsamında Üçyol köyünde bulunan 9 adet mağara restore edilip butik otele dönüştürülerek ziyaretçilere açılacaktır.
HerbaFarm Çiftliği-Muğla
Muğla ilinin Bodrum ilçesine bağlı Yukarı Gökçebel Köyü’nde 17 dönümlük bir araziye kurulmuş olan bu
çiftlikte hem üretim yapılıyor, hem de ekolojik yaşam çerçevesinde eğitimler veriliyor. Yoga, Feng Shui, Aromaterapi gibi eğitimler veriliyor. Doğal kozmetik atölyesi, şifalı bitkiler atölyesi gibi atölyeler yapılıyor.
Ekoturizm Açısından Çanakkale

Prof. Dr. Ümran SEVİL

Çanakkale il yüzölçümünün %55’i ormanlıktır.
KalanKurulu
alanı iseBaşkanı
çayır, mera ve tarıma elverişli arazi oluşturİBAD Yönetim
maktadır (GMKA, 2013; TÜİK, 2013). Ekoturizm için önemli bir kıstas olan tarımsal faaliyetler kolay sulanabilir ve verimli arazi varlığı, iklimsel koşulların uygunluğu gibi sebeplerle verimli bir biçimde gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca ülkemiz için ve dünya için özel sayılabilecek meyve sebze çeşitleri (Çanakkale domatesi,
Bayramiç beyazı vb.) için Çanakkale’nin toprakları elverişli bir yatak oluşturmaktadır.
Çanakkale’de
gerçekleştirilen
ve bazı nitelikleri Şekil 3 deki gibidir.
Şekil 3. Çanakkale’ye
Aittarımsal
Tarımsalfaaliyetler
Ürün Çeşitliliği
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Kaynak: http://www.investincanakkale.com/tr/26895/CANAKKALEDE-TARIM-VE-HAYVANCILIK :TÜİK

Şekil 3. Çanakkale’ye Ait Tarımsal Ürün Çeşitliliği

Çanakkale’de
üretimi yapılan bazı tarımsal ürünlerin Türkiye’deki üretim sırası Tablo 3 ‘deki gibidir.
Kaynak:
http://www.investincanakkale.com/tr/26895/CANAKKALEDE-TARIM-VE-HAYVANCILIK
:TÜİK
Tablo 3. Çanakkale’de Üretimi Yapılan Bazı Tarımsal Ürün Çeşitleri
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Çanakkale’de üretimi yapılan bazı tarımsal ürünlerin Türkiye’deki üretim sırası Tablo 3 ‘deki gib
Çanakkale’de üretimi yapılan
bazı3.tarımsal
ürünlerin
Türkiye’deki
üretim
sırası Tablo
‘deki gibidir.
Tablo
Çanakkale’de
Üretimi
Yapılan Bazı
Tarımsal
Ürün3Çeşitleri
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Tablo 3. Çanakkale’de Üretimi Yapılan Bazı Tarımsal Ürün Çeşitleri

yapılan coğrafi
işaret
almışRaporu
olan bir tarımsal ürün çeşidi Ezine Peyniri
Tablo Kaynağı: Çanakkale Üretimi
İl TarımÇanakkale’de
ve Orman Müdürlüğü
2017 Yılı
Brifing
Çanakkalenin önemli ürünlerinden biridir. Üretimi yerel, kurumsal ve bireysel olarak
Üretimi Çanakkale’de yapılan
coğrafi işaret almış
bir tarımsal
ürün
Ezine
Peyniri
Çanakkalenin
sürdürülmektedir.
Yine olan
Çanakkaleye
özgü
olançeşidi
Peynir
Helvası
bir başka
tarımsal ürün çeşidi ola
önemli ürünlerinden biridir.karşımıza
Üretimi yerel,
kurumsal
ve
bireysel
olarak
sürdürülmektedir.
Yine
Çanakkaleye
çıkmaktadır.
özgü olan Peynir Helvası bir başka tarımsal ürün çeşidi olarak karşımıza çıkmaktadır.
Ayvacık’ta Ekoturizm Potansiyeli
Ayvacık’ta Ekoturizm Potansiyeli
Ayvacık’taki Tarımsal Faaliyetler
Ayvacık’taki Tarımsal Faaliyetler
Şekil 4. Ayvacık İlçesine Ait Tarımsal Ürün Durumu

Kaynak:
http://www.investincanakkale.com/tr/26895/CANAKKALEDE-TARIM-VE-HAYVANCILIK:TÜİK
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent
EKER
Şekil 4. Ayvacık İlçesine Ait Tarımsal Ürün Durumu
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Kaynak: http://www.investincanakkale.com/tr/26895/CANAKKALEDE-TARIM-VEAyvacıkta verimli bir biçimde üretimi gerçekleştirilen Çanakkale domatesi; kendine özgü lezzet
HAYVANCILIK:TÜİK
bir tarımsal ürün
çeşididir. Yetiştirildiği ortam ve yetiştirilme metodu ile özgün

düşünülmektedir.
Bu sebeple
Ezine Peynirine
alındığı
gibiözgü
coğrafi
işaret
tescili
ihti
Ayvacıkta verimli bir biçimde
üretimi gerçekleştirilen
Çanakkale
domatesi;
kendine
lezzete
sahip
bir alınabilmesi
tayüksek ortam
olduğuveöngörülmektedir.
Zeytin;
Ayvacık
ilçesinde
yetiştirilebilen
bir bitki çeşidi olup
rımsal ürün çeşididir. Yetiştirildiği
yetiştirilme metodu
ile özgün
olduğu
düşünülmektedir.
Bu sebeple
kozmetik sektörüne katkı sağlamaktadır.
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Ayvacık’taki Doğal Değerler

Ayvacık gerek su varlığı gerek bitki varlığı ile geniş ekosistemler içermektedir. Ayvacık ilçesini
olduğu bazı doğal değerler bulundukları konum ile birlikte Şekil 5 ‘te gösterilmiştir.

Kaynak: http://www.investincanakkale.com/tr/26895/CANAKKALEDE-TARIM-VE-HAYVANCILIK:TÜİK
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üretimi
gerçekleştirilen Çanakkale domatesi; kendine özgü lezzete sa
bir tarımsal ürün çeşididir. Yetiştirildiği ortam ve yetiştirilme metodu ile özgün old
düşünülmektedir. Bu sebeple Ezine Peynirine alındığı gibi coğrafi işaret tescili alınabilmesi ihtima
yüksek olduğu öngörülmektedir. Zeytin; Ayvacık ilçesinde yetiştirilebilen bir bitki çeşidi olup gıd
kozmetik sektörüne katkı sağlamaktadır.
Ezine Peynirine alındığı gibi coğrafi işaret tescili alınabilmesi ihtimalinin yüksek olduğu öngörülmektedir.
Zeytin; Ayvacık ilçesinde
yetiştirilebilen
birDeğerler
bitki çeşidi olup gıda ve kozmetik sektörüne katkı sağlamaktadır.
Ayvacık’taki
Doğal

Ayvacık’taki Doğal Değerler
Ayvacık gerek su varlığı gerek bitki varlığı ile geniş ekosistemler içermektedir. Ayvacık ilçesinin sa
bazı doğal
ile birlikte
Şekil ilçesinin
5 ‘te gösterilmiştir.
Ayvacık gerek su varlığıolduğu
gerek bitki
varlığıdeğerler
ile genişbulundukları
ekosistemlerkonum
içermektedir.
Ayvacık
sahip olduğu
bazı doğal değerler bulundukları
konum ile birlikte
Şekil 5 ‘te gösterilmiştir.
Şekil 5. Ayvacık’taki
Doğal Değerler
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5. Değerler
Ayvacık’taki Doğal Değerler
Ayvacık’takiŞekil
Tarihi

Birçok medeniyete, Antik kente ev sahipliği yapmış olan ilçe çeşitli kültürlerin oluşumla
Ayvacık’taki Tarihi Değerler
yansıtmaktadır. Ayvacık’ın sahip olduğu tarihi değerler bulundukları konumları ile birlikte Şekil 6
gösterilmiştir.
Birçok medeniyete, Antik
kente ev sahipliği yapmış olan ilçe çeşitli kültürlerin oluşumlarını yansıtmaktadır.
Ayvacık’ın sahip olduğu tarihi değerler bulundukları konumları ile birlikte Şekil 6’da gösterilmiştir.
Şekil 6. Ayvacık’taki Tarihi Değerler
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parametreler Ayvacık özeli için değerlendirilmiştir. Ayvacık özelinin; iyi ve organik tarım, kendine
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SONUÇ
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Çalışmada Ayvacık ilçesinin ekoturizm potansiyeli araştırılmış ve ekoturizm açısından önem taşı
Çalışmada Ayvacık ilçesinin ekoturizm potansiyeli araştırılmış ve ekoturizm açısından önem taşıparametreler Ayvacık özeli için değerlendirilmiştir. Ayvacık özelinin; iyi ve organik tarım, kendine
yan parametreler Ayvacık özeli için değerlendirilmiştir. Ayvacık özelinin; iyi ve organik tarım, kenditarım ürünleri (Çanakkale domatesi, Ezine peyniri), doğal peyzaj ve geniş ekolojik zenginlik, ta
ne has tarım ürünleri (Çanakkale domatesi, Ezine peyniri), doğal peyzaj ve geniş ekolojik zenginlik, tarikültürel değerler, gibi nitelikleri ile ekoturizm bağlamında yüksek potansiyele sahip old
hi kültürel değerler, gibi nitelikleri ile ekoturizm bağlamında yüksek potansiyele sahip olduğu saptanmıştır.
saptanmıştır.
Ayvacık için uygun olan ekoturizm aktiviteleri Tablo 4’te kırmızı renk ve kalın yazı ile belirtilmiştir.
Ayvacık için uygun olan ekoturizm aktiviteleri Tablo 4’te kırmızı renk ve kalın yazı ile belirtilmiştir.
Tablo 4 . Ayvacık İçin Uygun Bulunan Ekoturizm Aktiviteleri
Tablo 4 . Ayvacık İçin Uygun Bulunan Ekoturizm Aktiviteleri
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Yerel halka yeni alanlarda istihdam sağlamak adına Tablo 4’ten yararlanılarak bu yüksek potansiye
Yerel halka yeni alanlarda istihdam sağlamak adına Tablo 4’ten yararlanılarak bu yüksek potansiyel
değerlendirilebilir ve doğru bir ekoturizm planlaması ile turizm ağı kuvvetlendirilip yerlilere ekonom
değerlendirilebilir ve doğru bir ekoturizm planlaması ile turizm ağı kuvvetlendirilip yerlilere ekonomik kakazançlar elde edilecek ortamlar sağlanılabilir.
zançlar elde edilecek ortamlar sağlanılabilir.

Ekotuzim kapsamında bir çözüm önerisi: Ayvacık’a tüm detaylarıyla planlanarak katılımcıların
Ekotuzim kapsamında bir çözüm önerisi: Ayvacık’a tüm detaylarıyla planlanarak katılımcıların ve yerlileyerlilerin refahının sağlanacağı yöreye uygun bir şenlik programı uygulanabilir.
rin refahının sağlanacağı yöreye uygun bir şenlik programı uygulanabilir.
Adatepe
KöyüHasatı
Domates
ve Kültür
Şenliği (öneri programı)
Adatepe Köyü Domates
ve Kültür
Şenliği
(öneriHasatı
programı)

Birinci Gün:
Adatepe
olan bir mevkiiye
konuçlandırılmış
Birinci Gün: Adatepe Köyü’ne
yakın
olan birKöyü’ne
mevkiiyeyakın
konuçlandırılmış
domates
tarlalarına doğa domates
yürüyüşü tarlalarına d
yürüyüşü
ile ulaşılarak
festival tadında
domates
toplama etkinliği–
Tarlada Yoga
ile ulaşılarak festival tadında
domates
toplama etkinliği–
Tarlada Yoga
ve Meditasyon
Etkinliği–Adatepe
Zey- ve Meditas
tinyağı Müzesi ZiyaretiEtkinliği–Adatepe Zeytinyağı Müzesi Ziyareti
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AVŞAR
Prof.
Dr. Bülent
EKER
İkinci gün
: Domates
Tarlasında
Sabah Sporu –Doğa YürüyüşüDoç.
ile Zeus
Altarı
Ziyareti
– Doğa KARABAŞ
Yürüyüşü ile
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Kurulu
Başkan
Yardımcısı
Kurulu
Mıhlı İBAD
ŞelalesiYönetim
ve Mıhlı Taş
KöprüÜyesi
Ziyareti – Peynir Helvası Tadımı Eşliğinde Türkü Okuma
Etkinliği
Adatepe Köyü Domates ve Kültür Hasatı Şenliği çözüm önerisi ile; doğa yürüyüşü (trekking), doğa fotoğrafçılığı
(foto safari), yaban hayatı gözlemleme, tarım çiftlik turizmi, doğada spor ve dinlendirici aktiviteler, tabiata
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uyumlu kırsal kültürel miras gezileri gibi turizm çeşitleri kullanılarak toplumun ekolojik yaşam isteği karşılanmış olup yerel halkın ekonomik kazancına katkı sağlanmış olacaktır.
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FARKLI DEĞERLEME YÖNTEMLERİ KULLANILARAK SEÇİLEN PİLOT ALANDA
GAYRİMENKUL DEĞERLEME: ÇANAKKALE MERKEZ ÖRNEĞİ7
Melike DOĞAN1, Levent GENÇ2
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gayrimenkul Geliştirme Anabilim Dalı, Kırsal
Planlama ve CBS Laboratuvarı, Çanakkale / Türkiye
2
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü,
Kırsal Planlama ve CBS Laboratuvarı, Çanakkale / Türkiye

1

Öz: Çalışmada, taşınmaz değerleme yöntemlerinden nominal değerleme (istatistiksel) ve emsal karşılaştırma
(geleneksel) yöntemleri yardımıyla Çanakkale merkez ilçesi, Cevatpaşa Mahallesinde seçilen pilot uygulama
alanında 2018 yıllında 681 adaya ait 10 adet imar parseli kullanılmıştır. Konut piyasasına ait birim metre kare
değerleri hesaplanmış, seçilen iki farklıProf.
değerleme
elde edilen sonuçlar karşılaştırılmış ve veri taDr.yönteminden
Ümran SEVİL
banı oluşturularak alana ait ön görülerİBAD
tespitYönetim
edilmiştir. Kurulu
Emsal karşılaştırma
Başkanı yönteminden 30 adet emsal taşınmaz sınıflandırılarak her birinin birim değerine ulaşılmış ve bölge için ortalama birim değerin 2.366,50TL/m2
olduğu hesaplanmıştır. Nominal değerleme yönteminde ise her parsel için değere etki eden faktörlerin puan ve
ağırlıkları hesaplanmış ve bu şekilde parsel bazında nominal birim değeri ve ada bazında ortalama nominal birim değeri elde edilmiştir. Uygulama sonucunda ortalama nominal birim değeri 1.085,4 olarak hesaplanmıştır.
Bu yöntem yardımıyla taşınmaz değerleme işleminde kullanılan geleneksel ve istatistiksel yöntem sonuçları
analiz edilerek, taşınmaz değerlemesi açısından yöntemlerin avantaj ve dezavantajları belirlenmiştir. Örneğin
emsal karşılaştırma yönteminin avantajı bölge hakkında kolay ve hızlı şekilde sonuca ulaşmamızı sağlamasıdır. Ancak, yöntemin piyasa koşullarından çabuk etkileniyor oluşu sebebiyle değerlerin değişmesi halinde
güncellenmesi ve kontrol edilmesi iş gücü gerektiren bir yöntem olduğu bilinmektedir. Nominal değerleme
yönteminin ise ada bazında değil taşınmaz sayısının fazla olduğu bölgelerde uygulanmasının yaygın olduğu,
yöntemin özellikle yapısız parseller, arsa ya da tarla vasıflı taşınmazlar üzerinde uygulanmaya elverişli olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Gelecek çalışmalarda, gelişen teknolojiyle birlikte birçok alanda kullanılan Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) kullanılarak geliştirilen taşınmaz değerleme modeli, pilot alan ve çevresinde uygulanacaktır.
Ayrıca Çanakkale’nin farklı konum ve konut özelliklerine göre seçilecek bölgelerinde modelin geçerliliği test
edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Taşınmaz Değerleme, Taşınmaz Değerleme Yöntemleri, Emsal Karşılaştırma Yöntemi,
Nominal Değerleme Yöntemi
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GİRİŞ VE KURAMSAL ÇERÇEVE
Gayrimenkul değerleme işlemi bir taşınmaz malın değerlemesi istenen tarihte, uzman kişiler tarafından bağımsız ve tarafsız olarak o günkü piyasa koşullarındaki parasal karşılığının tespit edilmesi işlemidir.
Taşınmaz malların alım, satım, ipotek, vergi, sigorta gibi durumlarda tespit edilmesi önem arz eden bir konudur. Gün geçtikçe sermaye piyasasına bağlı taşınmaz piyasasının gelişmesi taşınmaz malların değerlerinin tarafsız ve bilimsel olarak belirlenmesinin gerektiği farklı araştırmacılar tarafından vurgulanmıştır (Yalın, 2005;
Döner, 2010: 5).
Taşınmazların değerlerinin belirlenmesinde birden fazla yöntem olmasına rağmen en çok kullanılan yöntemler; gelir, maliyet ve emsal karşılaştırma yöntemleridir. Değerlemede belirlenecek yöntem, değerlemesi istenen
taşınmazın niteliğine, konumuna, çevre özelliklerine, imar durumuna ve piyasa koşullarının o anki durumuna
göre seçilir (Deveci ve Yılmaz, 2009: 38). Emsal karşılaştırma ve Nominal değerleme yöntemlerinin yanında
piyasa koşullarında sık kullanılan bazı Prof.
taşınmaz
değerleme
hesaplamaları
Dr.
Ümran
SEVİL aşağıda açıklanmıştır.
Gelir Yöntemi

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Gelir yöntemi, taşınmazın değerinin getirdiği gelire göre hesaplandığı yöntemdir. Burada taşınmazın getirdiği
yıllık net gelirin taşınmazın değerine dönüşümü yapılır. Yöntem özellikle ticari amaçlı kullanılan taşınmazlar,
işyerleri ya da kira getirisi olan konutlar üzerinde uygulanır. Gelir yöntemi emsal karşılaştırma ve maliyet
yöntemlerinin yetersiz kaldığı, uygulanamadığı ve özellikle gelir getirisi olan taşınmazlar üzerinde uygulanan
bir yöntemdir.
Maliyet Yöntemi
Maliyet yönteminde kira getirisi kesin olarak getirmeyen ve otel, fabrika, sanayi tesisi, iş hanı veya müstakil ev
gibi taşınmazların değerlenmesinde yaygın olarak kullanılır. Burada arsa ve arsa üzerindeki yapı, yapıya bağlı
tesisler ve yıpranma payı dikkate alınır. Arsanın değeri emsal karşılaştırma yönteminden elde edilir. Ardından
arsa üzerindeki yapıların değeri o günkü koşullarda yapılması halindeki maliyet hesabından yola çıkarak hesaplanır. Yapının yaşlı olması, yıpranmış olmasından yıpranma payı da düşülerek, arsa ve üzerindeki yapıların
değerleri toplanarak taşınmazın değeri bulunur.
Emsal Karşılaştırma Yöntemi
Emsal Prof.
karşılaştırma
yöntemi, değerlemesi
ile aynı
konum
ve özellikDoç.
Dr.bölgede,
Pelin benzer
AVŞAR
KARABAŞ
Dr. Bülent
EKER yapılacak olan taşınmaz
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
İBAD
Yönetimiçin
Kurulu
lerde olan
taşınmazlar
parselÜyesi
yapısı, yapılaşma durumu, yapının yaşı, konutlar için oda sayısı, sosyal
donatılara olan uzaklık, taşınmazın il veya ilçe merkezine uzaklığı gibi benzer özellikleri karşılaştırarak taşınmazın
değerine ulaşır. Değerleme işleminde emsal taşınmazların o günkü satış fiyatlarına bağlı olarak değerlemesi
istenilen taşınmazın metre kare birim değerine ulaşıldığı bir değerleme yöntemidir. Bu yöntemde değerlemesi istenen taşınmazın yakın çevresinde seçilen emsal taşınmazlar kullanılır. Emsal taşınmazların özellikleri
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değerlendirilerek ortalama birim değer elde edilir. Değerlemesi istenen taşınmaz ile karşılaştırıldıktan sonra
değerlemeye konu taşınmazın o değerine ulaşılır.
Stokastik (İstatistiksel) Yöntemler
Taşınmazın değerinin tespit edilmesinde istatistik araştırmalarda aralarında bağımlılık olmayan tesadüfi değişkenler oluşur. Bu değişkenlerin birbirinden faydalanarak diğerleri için matematiksel bağlantılar oluşturma
ihtimali zayıftır. Fakat bir küme oluşturan taşınmaz değerleri arasında tesadüfi bağımlılıklar olabilir. Değerler
arasındaki bu tarz bağımlılıklara stokastik bağımlılık denir. Stokastik kelime anlamıyla olasılık ve istatistik
sözcüklerinin birleşiminden gelir. Stokastik değerleme yöntemleri veri kümelerinin farklı özellikleri yardımıyla çözümlenmesi ölçütüne dayalı olarak çalışmaktadır (Yalpır ve ark.,2002: 129-130; Deveci ve Yılmaz, 2009:
39-40). Bunlar;
• Nominal Değerlendirme Yöntemi,
• Regresyon Yöntemi,
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• Lineerleştirme
• Matris Yöntemidir.
Nominal Değerleme Yöntemi
Bir taşınmaz değerlemesinde taşınmaz değerine etki eden birden fazla faktör bulunmaktadır. Bu faktörlerin
sayısını sınırlandırmak, ya da birçok faktörü aynı anda değerlendirmek ise taşınmazın gerçek değerinden sapmamıza yol açabilir. Bunun yanında sokak ya da mahalle bazında taşınmazların birim değerleri birbirinden
farklılık göstermekte olup gerçekte her parselin değeri birbirinden farklıdır. Bölge bazında yapılan çalışmalarda taşınmazların değerine etki eden faktörlerin beraber değerlendirilmesiyle bir nominal değer elde edilebilir.
Böylece her faktörün taşınmaz üzerindeki etkisine bağlı olarak taşınmazın sayısal bir birim değer ile ifade
edilmesi mümkündür. Bu şekilde bölge bazlı yapılacak olan çalışmalarda taşınmazların değer dağılımları da
tespit edilebilir.
Nominal değerleme yöntemi taşınmaz sayısının fazla olduğu bölgelerde uygulanmaya elverişli bir yöntem
olup taşınmazlara etki eden faktörlerin etki değerlerinin hesaplanarak, değer dağılımının ortaya konulduğu bir
değerleme yöntemidir. Bu yöntemde taşınmazların değerine etki edecek faktörlerin etki değerleri hesaplanarak
puan veProf.
faktör Dr.
değerleri
hesaplanır
ve böylece her taşınmaz için
bir nominal
değereAVŞAR
ulaşılır. Formül
yöntem
Doç.
Dr. Pelin
KARABAŞ
Bülent
EKER
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
İBAD
Yönetim
Kurulu
kısmında
verilmiştir
(Eşitlik
1). Üyesi
AMAÇ
Geleneksel yöntemlerden emsal karşılaştırma ve istatistiksel yöntemlerden nominal değerlemen yöntemlerinin
seçilen uygulama alanında uygulanarak elde edilen birim değerlerin karşılaştırılması, yöntemlerin uygulanabi84
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lirliğinin test edilmesi, nominal değerleme yönteminin konut değerlemesinde kullanılabilirliğinin test edilmesi
ve uygulama sonucunda yöntemlerin avantaj ve dezavantajlarının ortaya konulmasıdır.
Uygulamanın bu yönleri ile seçilen alanda birim değerler hakkında bilgi verecek olması, yöntemlerden elde
edilen sonuçlardan veri tabanı oluşturulacak olması ve gelecek çalışmalarda altlık olarak kullanılabilir nitelikte olması ve Çanakkale ilinde daha önce böyle bir çalışmanın yapılmamış olması nedeniyle Çanakkale ili
açısından önem taşımaktadır.
Çalışma Çanakkale merkez ilçesinde, Cevatpaşa Mahallesinde seçilen 681 ada üzerinde 2018 yılına ait konut fiyatlarına bağlı olarak nominal değerleme ve emsal karşılaştırma yöntemleri kullanılarak seçilen ada ve
çevresindeki metre kare fiyat dağılımının iki farklı değerleme yöntemi kullanarak incelenmesi ve değerleme
işlemi sonrasında yöntemlerin sonuçlarının karşılaştırılması ve analiz edilmesi bu çalışmanın ana amacıdır.
Çalışmanın başarısı için aşağıdaki hedeflenenler gerçekleştirilmiştir:
1.

Nominal değerleme ve emsal karşılaştırma
yöntemleri
kullanılarak
Prof. Dr.
Ümran
SEVİL seçilen Cevatpaşa Mahallesi 681 imar
adasına ait birim metre kare fiyatlara
İBADulaşılması,
Yönetim Kurulu Başkanı

2.

Kullanılan her iki yöntemin sonuçlarına karşılaştırılması ve raporlanması.

KAPSAM
Çalışmanın konusu olarak bölgedeki konut piyasasına ait taşınmazların metre kare birim değerlerinin iki farklı
değerleme yöntemine göre elde edilmesi gayrimenkul değerleme alanının konusudur. Yöntemlerin uygulanabilirliğinin test edilmesi, elde edilen sonuçların karşılaştırılarak yöntemlerin avantaj ve dezavantajlarının
ortaya konulması ve sayısal verilerden elde edilen sonuçların grafik yardımıyla gösterilmesi geo-istatistik konusudur. Ayrıca çalışma bu yönüyle ileride yapılacak olan çalışmalar için altlık niteliği taşıması ve taşınmaz
değer haritası yapımında kullanılabilecek olması nedeniyle önem arz etmektedir.
YÖNTEM
Çalışmada kullanılacak değerleme yöntemleri nominal değerleme ve emsal karşılaştırma yöntemleridir. Taşınmaz değer tespiti amacıyla seçilen bir imar adasında nominal değerleme ve emsal karşılaştırma yöntemleri
uygulanmıştır. Bu çalışmada iki farklı yöntem kullanılmış ve çalışmanın sonunda bu yöntemlerden elde edilen
sonuçlar karşılaştırılmış ve yöntemlerin birbirlerine göre avantaj ve dezavantajları ortaya konulmuştur.
Emsal Prof.
karşılaştırma
yöntemi, değerlemesi
ile aynı
konum
ve özellikDoç.
Dr.bölgede,
Pelin benzer
AVŞAR
KARABAŞ
Dr. Bülent
EKER yapılacak olan taşınmaz
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
Kurulu
Üyesi
lerde, İBAD
benzer Yönetim
yaşlarda, aynı
tip oda
tertibinde olan benzer nitelikteki taşınmazların satış fiyatlarına bağlı
olarak
metre kare birim değerine ulaşıldığı değerleme yöntemidir. Bu yöntemde benzer nitelikteki gayrimenkullerin
satış fiyatları üzerinden, taşınmazın alanına bölünmesi halinde metre kare birim değerine ulaşılır. Ardından bu
işlem çevredeki diğer taşınmazlara uygulanır. Kaç adet emsal niteliğinde taşınmaz kullanılacaksa elde edilen
metre kare birim değerleri bu sayıya bölünür ve ortalama metre kare birim değere ulaşılır. Bu yöntem sayesinde
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değerlemesi yapılacak olan taşınmazın yakın çevresindeki, benzer niteliğe sahip emsal taşınmazlar yardımıyla
ortalama metrekare birim değeri tespit edilir. Buradan değerlemesi istenen taşınmazın gerçek değerine ulaşılır.
Kullanılacak yöntemlerden nominal değerleme yöntemi taşınmaz değerinin matematiksel formüle dayalı olarak hesaplandığı bir yöntemdir. Burada değere etki eden faktörlerin etki dereceleri, her taşınmaz için hesaplanarak sayısal bir değişken değer elde edilir. Bölgedeki her taşınmazın değerine etki eden birden fazla faktör bulunmakta olup, bu faktörlerin etki derecesine göre faktörler sayısal bir değişken ile gösterilir. Her taşınmaz için
değişkenler belirlenip değer kriterleri formüle edilir. Puan ve ağırlık değerleri hesaplanarak her taşınmaz için
nominal değer bulunur (Eşitlik 1) (Wyatt, 1997: 446; Yalpır ve ark.,2002: 129-130; Yomralıoğlu, 2007: 3-4).
k

V i = S i * ∑ ( f j i *w j )
j= 1

V

: Toplam nominal değer

S

: Parsel ya da piksel alanı

f

: Faktör değeri (Puan)

w

: Faktör ağırlığı

k

(Eşitlik 1)
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: Toplam faktör sayısı

Bu formül her taşınmazın toplam nominal değerini ifade eder. Formülde yer alan “f” değeri taşınmazların
değerlerine etki eden faktörleri ifade etmektedir. Faktörün “f” değeri bilinmesi halinde taşınmaz üzerindeki
etkisi de bilinmektedir. Piksel tabanlı bir değerleme işleminde her piksel bir “f” puan değerine sahiptir. “f” değeri 1–10 ya da 1–100 arasında alınarak hesap yapılabilir. Formüldeki “w” ise faktör ağılığı olup her faktörün
taşınmaz üzerindeki ağırlığını belirtmektedir (Yomralıoğlu, 2007: 3-4).
BULGULAR
Çalışmada Çanakkale Merkez ilçesi, Cevatpaşa Mahallesi, 681 ada üzerindeki toplam 10 adet parsel dikkate
alınarak nominal değerleme ve emsal karşılaştırma yöntemleri kullanılarak birim metre kare fiyata ulaşılmıştır.
Çalışma alanı şekil 1’ de gösterilmiştir.
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Bu formül her taşınmazın toplam nominal değerini ifade eder. Formülde yer alan “f” değeri
taşınmazların değerlerine etki eden faktörleri ifade etmektedir. Faktörün “f” değeri bilinmesi halinde
taşınmaz üzerindeki etkisi de bilinmektedir. Piksel tabanlı bir değerleme işleminde her piksel bir “f”
puan değerine sahiptir. “f” değeri 1–10 ya da 1–100 arasında alınarak hesap yapılabilir. Formüldeki
“w” ise faktör ağılığı olup her faktörün taşınmaz üzerindeki ağırlığını belirtmektedir (Yomralıoğlu,
2007: 3-4).
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BULGULAR

Çalışmada Çanakkale Merkez ilçesi, Cevatpaşa Mahallesi, 681 ada üzerindeki toplam 10 adet parsel
dikkate alınarak nominal değerleme ve emsal karşılaştırma yöntemleri kullanılarak birim metre kare
fiyata ulaşılmıştır. Çalışma alanı şekil 1’ de gösterilmiştir.
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Şekil 1: Çalışma alanı ( Google earth 19.03.2014 tarihli görüntüsü )
Şekil 1. Çalışma Alanı ( Google Earth 19.03.2014 Tarihli Görüntüsü )
Emsal karşılaştırma yönteminde internet ortamından alınan çalışma alanına ait 30 adet emlak
Emsal karşılaştırma yönteminde internet ortamından alınan çalışma alanına ait 30 adet emlak verisinden faydaverisinden
681kullanılan
ada ve çevresinde
kullanılan
30 adet
emsal
bina
odafiyat
lanılmıştır.
681faydalanılmıştır.
ada ve çevresinde
30 adet emsal
taşınmazlar
bina
yaşı,taşınmazlar
oda tipi, alan
ve yaşı,
istenen
tipi, alan vesınıflandırılarak
istenen fiyat ortalama
kategorilerinde
sınıflandırılarak
ortalama Ortalama
birim metre
değere
kategorilerinde
birim metre
kare değere ulaşılmıştır.
metrekare
kare birim
fiyat
ulaşılmıştır.
Ortalama
metre
kare
birim
fiyat
2.366,50TL/m2
olarak
hesaplanmıştır.
Sonuçlar
Şekil
2
ve
2.366,50TL/m2 olarak hesaplanmıştır. Sonuçlar Şekil 2 ve Şekil 3’ te verilmiştir.
Şekil 3’ te verilmiştir.
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Şekil 2. Oda Tipine Göre Sınıflandırılmış Taşınmazların Ortalama Birim Değere Göre Dağılımı
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Şekil 3. Bina Yaşına Göre Sınıflandırılmış
Taşınmazların
Ortalama Birim Değere Göre Dağılımı
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Nominal değerleme işleminde, ada içerisinde parsel bazında değerleme yöntemi uygulanmıştır. Öncelikli olarak değere etki edecek faktörler ve bu faktörlerin etki değeri yani puanları belirlenmiştir. Ardından her parsel
için faktörlerin etkileri hesaplanarak ağırlık kat sayıları bulunmuştur. Puan ve ağırlık değerleri hesaplandıktan
sonra her parselin nominal değeri ve ortalama nominal değer Şekil 4’ te hesaplanmıştır.
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Nominal değerin her parsel için hesaplanmasının ardından emsal karşılaştırma yönteminden elde
Nominal değerin her parsel için hesaplanmasının ardından emsal karşılaştırma yönteminden elde edilen soedilen sonuçlar ile karşılaştırılabilmesi amacıyla emsal karşılaştırma yönteminden elde edilen toplam
nuçlar
ile karşılaştırılabilmesi
emsal karşılaştırma
yönteminden
edilenelde
toplam
metre kare
birim
metre
kare birim değerin, amacıyla
toplam nominal
değere bölünmesiyle
“k” elde
katsayısı
edilmiştir.
Bu “k”
değerin,
toplam
nominal
bölünmesiyle
katsayısı
elde
edilmiştir.
Bu “k”vekatsayısı
parsel ile
katsayısı
her parsel
iledeğere
çarpılarak
parsellerin“k”
nominal
birim
metre
kare fiyatları
ortalamaher
nominal
çarpılarak
parsellerin
nominal
metreedilmiştir
kare fiyatları
ve ortalama
metre
birim fiyat Şekil
metre kare
birim fiyat
Şekilbirim
5’ te elde
(Deveci
ve Yılmaz,nominal
2009: 44).
Herkare
iki yöntemden
elde 5’
edilen ortalama birim fiyatlar karşılaştırıldığında sonuçların yüksek doğrulukla elde edildiği
88 görülmüştür. Emsal karşılaştırma yönteminden elde edilen ortalama metre kare birim fiyat
2.366,50TL/m2 bulunmuştur. Nominal değerleme yönteminden elde edilen ortalama nominal metre
kare birim fiyat 2.366,49TL/m2 olarak hesaplanmıştır. Dönüşüm için kullanılan k=2,180362457 olarak
bulunmuştur.
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te elde edilmiştir (Deveci ve Yılmaz, 2009: 44). Her iki yöntemden elde edilen ortalama birim fiyatlar karşılaştırıldığında sonuçların yüksek doğrulukla elde edildiği görülmüştür. Emsal karşılaştırma yönteminden elde
edilen ortalama metre kare birim fiyat 2.366,50TL/m2 bulunmuştur. Nominal değerleme yönteminden elde
edilen ortalama nominal metre kare birim fiyat 2.366,49TL/m2 olarak hesaplanmıştır. Dönüşüm için kullanılan
k=2,180362457 olarak bulunmuştur.
Ada /pa rs el
681/1
681/2
681/3
681/4
681/5
681/6
681/48
681/9
681/10
681/50
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Şekil 5. Parsel Bazında Hesaplanan Nominal ve Ortalama Nominal Değer ve Nominal Birim Fiyatlar
SONUÇ
Çanakkale ili yerleşim merkezinde konutlar ve etrafındaki alanlar için gayrimenkul değerleme çalışmaları
tarafsız bir gözle yapılma gerekliliği bu çalışma ile ortaya çıkmıştır. Özellikle yeni yapılaşmanın olduğu
bölgelerde hızlı ve tarafız bir değerleme haritası modeline ihtiyaç duyulduğu gözlenmiştir. Yapılan çalışmada
taşınmazların değerlenmesi emsal karşılaştırma ve nominal değerleme yöntemlerinin seçilen alan için ayrı ayrı
hesaplanması ile elde edilmiştir. Böylelikle Çanakkale merkez yerleşimi için görsel özellikli dinamik değerleme haritaları yapılabilmesi için veri tabanı oluşturulmuştur.
Emsal karşılaştırma yönteminde, çalışma bölgesinde emsal taşınmazlar bina yaşı ve oda tipine göre sınıflandırılmıştır. Değerlendirme aşamasında sonuçların aynı geldiği görülmüştür. Bu yönteme göre özeldeki uygulamalar için değerlemesi istenen taşınmazın nitelik ve özniteliklerine uygun emsallerin veriler içinden sorgulanarak seçilebilmesi değerleme uzmanlarının hızlı ve doğru karar vermelerini sağlayacaktır.
Nominal değerleme yönteminde birçok faktörün bir arada değerlendirilmesi parsellerin birim değerleri hakkında daha güvenilir veriler elde etmemize yardımcı olur. Bu çalışmada, Nominal değerleme yönteminden elde
edilen değerin birim fiyata dönüştürülmesi ile yöntemin konutların değerlemesinde kullanılabileceği belirlenmiştir. Prof.
Bir başka
nominal
değerleme yöntemi konut niteliğindeki
üzerinde KARABAŞ
ilk kez uyguDoç. Dr.taşınmazlar
Pelin AVŞAR
Dr.deyişle,
Bülent
EKER
lanmışİBAD
ve herYönetim
parsel içerisinde
alan konutlar için ortalama İBAD
nominalYönetim
metre kare
birim değerine
Kurulu
Başkanulaşılmıştır.
Yardımcısı
Kuruluyer
Üyesi
Böylece nominal değerleme yönteminin gelecek çalışmalarda Çanakkale ilinde konut piyasasına ait dinamik
taşınmaz değer haritası oluşturulmasında kullanılabilir bir yöntem olduğu görülmüştür.
Çalışma devam eden şekliyle Çanakkale ilinde veri tabanı oluşturulmasında altlık olarak kullanılacak ve CBS
veri tabanlarına dönüştürülecek hesaplamalar yardımıyla görsel özellikli dinamik değerleme haritaları emsal
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karşılaştırma ve nominal değerleme yöntemi için ayrı ayrı oluşturularak değerleme uzmanlarına seçenek olarak sunulacaktır.
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Abstract: Forests are considered as one
of theDr.
mostÜmran
importantSEVİL
elements for environmental studies due to the
Prof.
fact that they represent valuable sources
habitats, Kurulu
biodiversity
and natural reserves, and thus, have long
İBADforYönetim
Başkanı
been an interest for many researchers from various disciplines in relation with atmospheric carbon release or
climate change. In present study it was aimed to determine long term forest cover change in pilot areas located
in Aegean-Mediterranean coast of Turkey using the available past (1987) and present (2017) Landsat imageries, and ancillary data. The study area was limited with a buffer zone of 50 km distance from coastal line and
subset images of seven pilot areas with equal perimeters were separately classified via supervised classification
maximum likelihood algorithm. Since the main goal of the study is to determine the changes in forest areas,
three classes were considered as Forest (F), Other (O), and Water (W). According to the results it was seen that
forest areas obviously increased in past 30 years in selected areas. Moreover, visual interpretation of past and
present high-resolution imageries showed that same trend occurs in whole buffer area. In this context, ongoing study is focusing on the forest cover change in closer time intervals to investigate short-term changes that
might have been caused from fires and reforestation activities. The results are expected to present facilities for
planners and decision makers in processes of planning future strategies.
Key Words: Aegean-Mediterranean coast, Forest cover, LULC, Landsat
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sential for sustainable management of environment. As in cited in Aguilar et. al. (2016: 1), 80% of earth’s
total
biomass is arisen from forest environments whereas they only cover an area of 30% of terrestrial areas (Dixon
et. al, 1994; Barker et., al., 2007). With the increase of population all over the world, forest areas are face with
severe pressure in different ways (Panigrahy et. al., 2010: 657). In addition to the pressure sourced from the
needs of growing population, forest fires are also considered as one of the main disasters that threat habitats,
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biodiversity, natural reserves, atmosphere, climate, and financial of governments and thus, precautions should
be taken before the events occurs since the rehabilitation processes takes longer time and higher cost (Sokut
Acar et al., 2018; 10). Therefore, monitoring of sensitive regions is highly important.
Change in forest cover is reported to be dynamic process and mostly driven by natural and anthropogenic processes, and understanding the reasons, amounts, and directions of changes is vital for management and conservation of forest environments (Yismaw et. al., 2014: 354). In this context, remote sensing tools and techniques
provide rapid, reliable, up-to-date, and relatively economical outcomes (Albalawi and Kumar, 2013: 791).
OBJECTIVE
The study is conducted in the fire sensitive zone of Turkey, Aegean-Mediterranean coast. Even though the objective of the whole project includes determination of changes in an 50 km buffer zone in shorter term, present
paper focuses on the long term forest cover change in pilot areas located in Aegean-Mediterranean coast of
Turkey using the available past (1987) and present (2017) Landsat imageries, and ancillary data.
SCOPE

Prof. Dr. Ümran SEVİL
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The study focuses on mapping of LULC changes in limited change matrices within pilot areas, and remote
sensing procedures together with standard commercial processing equipments and change-free satellite images
were utilized in the study.
MATERIALS and METHODS
The ongoing study is still conducting through Aegean-Mediterranean coast of Turkey, with a length of approximately 4000 km. A buffer zone with 50 km width is selected to be investigated. However, the main study has
three steps including; determination of forest LULC type changes in test areas, determination of forest LULC
type changes in whole buffer zone, and last, detailed evaluation of LULC conversions in whole buffer zone. As
a general knowledge, it is known that the most sensitive fire zone of Turkey locates in this cost. The main study
area was chosen depending on this fact, and test areas were selected nearly equal intervals within the buffer
zone. Although there are seven test locations in the area, two of them were decided to be given in results as pilot areas since the changes in almost all test zones were given similar responses. Figure 1 represents the extent
of main study, seven test zones, and the pilot studies A and B, whereas A is located around Akyaka, Mugla and
B is located around Kas, Antalya.
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Figure 1. Extent of Study, Test Zones, and Pilot Areas
Landsat Thematic Mapper (TM) and Operational Land Imager (OLI) images with moderate spatial resolution
(30 m) were used to achieve the preliminary objective of the study. The Landsat scenes path/row numbers were
180/34 and 178/35 for Akyaka and Kas district pilot areas, respectively. The other detailed informations are
given in Table 1. The respective band numbers represents blue (B), green (G), red (R), near-infrared (NIR) and
two shortwave-infrared (SWIR) bands of each sensors (Table 1).
Table 1. Properties of Used Landsat Scenes
Area/Properties

Code

Path/Row

Date

Number of Bands

Used Bands

Akyaka, Mugla

A

180/34

23 July, 1987

7

1,2,3,4,5, and 7

25 July, 2017

11

2,3,4,5,6, and 7

25 July, 1987

7

1,2,3,4,5, and 7

11 July, 2017

11

2,3,4,5,6, and 7

Kas, Antalya

B

178/35

The above mentioned bands are considered as the main sources in LULC mapping and monitoring studies.
The siz-band
of each date
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usingAVŞAR
subset function
of image
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Figure 2. Landsat Imageries of Akyaka, Mugla in July 1987 and 2017
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Figure 3. Landsat Imageries of Kas, Antalya in July 1987 and 2017
The standard procedures for LULC classification were applied to the subset images. Since the preliminary
study focuses on the changes in forest cover, the main LULC classes were selected as forest, water surface (in
these areas, the class only covers sea surfaces), and other class which includes the rest of LULC types stands
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within the areas. In consequent to image classification, the changes in amounts of forest and other areas were
evaluated. Accuracies of each LULC maps were determined via 150 randomized checkpoints that have positioned onto GE application.
RESULTS
The results showed that forest cover in both locations are increased remarkably while the other class areas are
reduced within the 30 years study period. Most of the increments in forest cover assumed as the actual increases in forest areas. On the other hand, it is well known that small forest trees can spectrally behave like grazing
land or bare soil in rehabilitation/reforestation process or in composing of new forest areas since their reflections are similar. With the time elapse, the small forest trees may start to grow and cover the below surfaces,
and can classify in their belonged class; forest. However, visual interpretation of higher resolution imageries
demonstrated that, such situation occurred in limited pixels in present study.
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Figure 4. The LULC Maps of July 1987 and 2017 Akyaka, Mugla
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Figure 5. The LULC Maps of July 1987 and 2017 Kas, Antalya
The changes in forest cover, and other areas for Akyaka and Kas pilot areas are given in Table 2 and Table 3,
respectively. The changes in water class were negligible, and the percentage areas were not changed since they
were observed only in a few pixels. It was seen that the % increase in forest cover for Kas pilot area was 6.1%
higher than Akyaka pilot area. It was seen that the forest cover increased 4.3% in Akyaka pilot area within 30
years period, whereas the increase in forest cover in Kas pilot zone was found to be 10.4 for the same time interval. Depending on the less number of main classes, the loss in other LULC types are equal to gains in forest
cover area due to the fact that one LULC type gains pixel from the other ones, and in this situation the losses
of other class were converted to only forest.
Table 2. The Areas of Forest and Other Classes in Percentage (%) for Akyaka, Mugla
CLASS/
AREA

1987

2017

CHANGE DIRECTION

CHANGE AMOUNT

Forest

48.2

52.5

+

4.3

Other

45.6

41.3

-
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6.2
6.2
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TOTAL
100.0
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Table 3. The Areas of Forest and Other Classes in Percentage (%) for Kas, Antalya
CLASS/
AREA

1987

2017

CHANGE DIRECTION

CHANGE AMOUNT

Forest

34.8

45.2

+

10.4

Other

48.2

37.8

-

10.4

Water

17.0

17.0

No change

0.0

TOTAL

100.0

100.0

Stable

Stable

CONCLUSIONS
In general, forest areas obviously increased in the past 30 years in investigated pilot areas. In addition, visual
interpretation of past and present imageries with high resolution showed that, same trend occurred in the
Prof.
Ümran
whole area between 1987 and 2017 years.
On Dr.
the other
hand, SEVİL
to achieve all the goals of main study, ongoing
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkanı50 km buffer zone in terms of 5 main
works afford to evaluate; a) long-term changes of Aegean-Mediterranean
classes including forest, grazing-other vegetation, agriculture, water, residential-bare soil classes, b) the shortterm changes such as pre/post fire status and effects of reforestation attempts depending on dates of forest fires
via higher resolution imagery. The findings of the complete study may help planners and decision makers in
processes of planning future strategies for conservation of not only the forest covers but also the nature itself.
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Abstract: Osmangazi Bridge, which combines Yalova and Kocaeli provinces, is known to be one of the important projects for transportation facilities due to its key role of condensing the travel durations between
many cities such as Istanbul and Izmir. On the other hand, as it is mentioned in various studies, it is essential to
determine impacts of such projects on environment since they reach to considerably extents. This study aims
to provide an overlook to LULC changes
occurred
last decade.
Landsat Thematic Mapper (TM) and OperaProf.
Dr. inÜmran
SEVİL
tional Land Imager (OLI) imageries İBAD
of 2009Yönetim
(TM), 2013
(OLI) Başkanı
and 2016 (OLI) were used in the study. Along
Kurulu
with six-band original images, different image enhancement techniques such as principal components analysis
were applied to obtain new images. All images were exposed to supervised classification to obtain LULC maps
consisted of 8 classes. Neighborhood analysis was applied to overcome salt and pepper effects. Accuracies of
LULC maps were determined by controlling equalized random points through Google Earth (GE) application.
The results showed that areas (ha, %) of roads, industrial areas and settlements were increased while agriculture, grazing land and forest areas were decreased during the complete time interval. The initial changes (20092013) have been considered to be arisen from ongoing natural tendencies whereas the final-term changes have
impacted by bridge construction. Future study will be focused on the detailed changes and change simulations
using high resolution images and ancillary data.
Key Words: Landsat, LULC, Supervised classification, Osmangazi Bridge

INTRODUCTION and THEORETICAL FRAMEWORK
In general point of view, political decisions and socio-economical improvements are known to have a trigger
effect on rapid LULC changes in various terrestrial areas, especially that have higher population (Gadrani ve
ark., 2018: 163). Some of the main reasons for these changes can be considered as the expansion in industrial
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AVŞAR
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Bülent
EKER
areas, residential
and developments
in transportation systems.
al. (2013:
123-124)KARABAŞ
has reported
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
İBAD
Yönetim
Kurulu
Üyesi
that ground transportation has a key role in urbanization and industrialization processes. Moreover,Yardımcısı
developments in these systems provide shorter and safer travels with less energy requirement (Kim and Han, 2016:
227; Shahtahmassebi et. al, 2018: 480). It is well documented that such projects have impacts on mainly agriculture and biodiversity. However, the changes in other LULC types are also important since increased accessibility of markets and trade initiatives brings along many other attempts.
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In the lights of above mentioned progresses, effects of one of the recently activated transportation attempts in
Turkey, Osmangazi Bridge that combines Yalova and Kocaeli provinces, on narrow-space surrounding area is
investigated to understand the changes prompted by the implemented project.
OBJECTIVE
The objective of the study is to determine the effects of Osmangazi Bridge together with related projects on
Land Use Land Cover (LULC) using multi temporal Landsat data, and test the use of different image enhancement techniques for the certain area.
SCOPE
The present paper focused on the short-term changes between 2009 and 2013, and 2013 and 2016 time intervals, within detailed LULC scheme, whereas ongoing and planned studies are also interested in land fragmentations and future simulations that present less detailed LULC maps including five main classes depending on
the findings of the presented study.
Prof. Dr. Ümran SEVİL
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The study was carried out around Osmangazi Bridge that stands between Yalova and Kocaeli provinces of
Turkey (Figure 1).
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Figure 1. Location of Study Area, Landsat Scene and GE Application View
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The steps of the study are given in Figure 2. Landsat Thematic Mapper (TM) and Operational Land Imager
(OLI) imageries of July 19, 2009 (TM); July 30, 2013 (OLI) and July 22, 2016 (OLI) were used to generate
LULC maps of the area. Visible, Near-Infrared (NIR), and Shortwave-Infrared (SWIR) bands of TM and OLI
images were utilized in the study. The six-band imageries for all dates were obtained by layer stacking function
of image processing software. Subsequently, Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) (Equation 1)
and Principal Component Analysis (PCA) (Equation 2) images of each date were created using the formulas
below. Subset images of 19 km North-South and 14 km East-West were used to delineate LULC status of all
selected years. The 6-band subset images of 2009, 2013, and 2016 are given in Figure 3. The NDVI and PCA
images of the sequential years can be seen on Figure 4 and Figure 5, respectively. Supervised classification
method, and Maximum Likelihood Algorithm was applied to 6-band, NDVI, and PCA images of all dates
for obtaining LULC maps. Each map was consisted of eight classes: Water surface (W), road (R), forest (F),
greenhouse (GH), grazing land – other (G-O), settlement (S), and industrial (I). Accuracy assessments were
conducted by controlling the reference (Google Earth) status of 240 randomized points.
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Figure 2. The Steps Followed in the Study
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Figure 3. Six-Band Imageries of 2009, 2013, and 2016

Figure 4. NDVI Imageries of 2009, 2013, and 2016
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Figure 5. PCA Imageries of 2009, 2013, and 2016
RESULTS
Even though there are studies which have demonstrated that PCA gives more accurate results (e.g. Kafadar
and Genc, 2015: 908) since almost the same information loaded into less bands without correlation between
each other, unexpectedly, the most accurate LULC maps were obtained from six-band imageries according to
the results of accuracy assessments, and they were followed by PCA and NDVI imageries respectively. This
situation is thought to be sourced from detailed LULC classification scheme and the specificity of the study
area. The overall accuracy and overall kappa values are calculated as 84.68% and 0.8098, 83.44% and 0.7964,
82.50% and 0.8176 for 6-band 2009, 2013, and 2016 LULC maps, respectively. The overall accuracy and
kappa values of all PCA and NDVI images were calculated below 75% and 0.7500. Therefore, NDVI and PCA
LULC maps were not used and only 6-band LULC maps were considered for the further stages of the study.
Figure 6 represents LULC maps obtained from 6-band imageries.
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Figure 6. The Most Accurate LULC Maps of 2009, 2013, and 2016
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The LULC maps showed that there are a relative decreases in the area of water surface class in both time intervals. These situations were not assumed as actual changes, and expected to be occurred due to the fact that
new constructions above the sea would present an obstacle to capture the water surface from the satellites field
of view. As a second expected situation, there were obvious increases in areas of road class in both 2009-2013
and 2013-2016 terms with hectares of 503.16 and 156.63, respectively. Moreover, it was seen that forests are
slightly decreased by 95.67 and 66.45 ha, respectively. Greenhouses seemed to increase in negligible amounts.
However, the reductions in agricultural lands were more distinctive, and 186.66 ha of agricultural lands were
converted to another LULC type in the first term, whereas 93.43 ha converted in second term. In comparison
with gradual increases or decreases, there is a fluctuation in the areas of grazing land and other vegetation class.
This is due to the fact that in the road construction process, the materials and methods used in preparation steps
of incomplete parts of highway project, leads to spectral similarities especially with grazing lands and soils
that may increase the misclassified areas in grazing class. Besides, the completion of construction processes asphalt, cement or concrete materials takes places instead of bare soil and these areas could be classified in their
actual classes. On the other hand, the increase in settlement areas is under 10 ha in total (2009-2016). Lastly, it
Prof. Dr. Ümran SEVİL
was seen that industrial areas have increased in both terms with hectares of 115.65 and 162.81 for 2009-2013
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and 2013-2016, respectively.
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Figure 7. The Temporal Changes in Areas of Each LULC Classes
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CONCLUSIONS
Depending on the results of the study it was concluded that, less detailed schemes may give better classification
performance for similar areas due to the spectral complexity in the limited area. Considering all the artificial
surfaces as one comprehensive class may help to increase classification accuracies of original and different
enhanced images. On the other hand, according to the most accurate LULC maps were obtained from 6-band
imageries for all years. The year-based comparisons showed that there are obvious reductions in areas of in forest, agriculture, and relatively grazing classes whereas roads and industrial areas are clearly increased. These
changes are assumed to impact many biological and environmental processes in long-terms, and wider spaces.
However, as well as the change amounts, the directions of changes and the conversions of classes between each
other are highly important indicators of the process-based alternations in the area. Thus, the ongoing study is
investigating the landscape fragmentations, changes in patch sizes and densities together with conversion matrices. Once the ongoing study would lead to conclude step, the further study will be focused on the near-future
simulations.
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SERT PEYZAJ TASARIM ELEMANLARINDA GÜNCEL KULLANIM YAKLAŞIMLARI8
Esra ŞENTÜRK1, T. Hakan ALTINÇEKİÇ2
1-2

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Orman Fakültesi, İstanbul / Türkiye

Öz: 21. yüzyıl bilgi çağı olarak bilinmektedir. Sürekli ve hızla gelişen teknoloji, ulaşım sistemi ve internet
artışı dünyanın her yerinde insanlar arasındaki iletişimi arttırmaktadır. Ayrıca bu etkenler, sayısı ve ölçeği
artan şehirler ile kentleşmeyi hızlandırmaktadır. Yaşam standartlarının da artmasıyla, toplumun hedeflerinde,
beklentilerinde, standartlarında, ilgilerinde hatta ve hatta çevreyi algılayış biçimlerinde bile değişimler gözlenmektedir. Örneğin, geçmiş yıllarda sert peyzaj tasarım elemanları sadece temel kullanım işlevlerinden ibaret
iken, günümüzde ise sert peyzaj tasarım elemanlarının temel kullanım işlevlerinin yanı sıra estetik, fonksiyonel, ekolojik, kültürleri ve kent kimliğini yansıtma gibi bir çok işlevi ile karşı karşıyayız. Sert Peyzaj Tasarım
Elemanlarında Güncel Kullanım Yaklaşımları adlı bu çalışmada öncelikle sert peyzaj tasarım elemanlarının
Prof. Dr.
Ümran
SEVİL elde edilen bilgiler sunulmuştur. Daha
sınıflandırılması yapılmış, literatür araştırması
ile çeşitli
kaynaklardan
İBAD
Yönetim
Başkanı
sonra arazi çalışması ile yurt içinde ve
dışında
alanlar Kurulu
incelenmiş,
yerinde çekilmiş fotoğraflarla tespitler yapılmıştır. Sonuç olarak da ülkemizde yapılacak sert peyzaj tasarım uygulamalarına ilişkin öneriler getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sert Peyzaj, Sert Peyzaj Tasarımı, Sert Peyzaj Tasarım Elemanları

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Sert peyzaj tasarım elemanları kullanıcıların tarihi geçmişi, kültür, estetik ve değer yargıları, yaşamış oldukları
çevre koşullarına bağlı olarak gelişme gösterir. Sert peyzaj tasarım elemanları görsel çevre kalitesinin arttırılması, daha yaşanabilir mekanlar oluşturulmasında ve kent kimliğinin gelişmesine olumlu katkı sağlaması
açısından önemli bir yere sahiptir.
Peyzaj mimarlığında kullanılan tasarım elemanları sert ve yumuşak peyzaj elemanları olarak iki ana gruba ayrılmaktadır ve sert peyzajı cansız elemanların kullanılması olarak tanımlayabiliriz. Sert peyzaj elemanlarının
sınıflandırılmasına baktığımız da ise çeşitli sınıflandırmalar görmekteyiz. Bunlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır.
Yıldızcı’ya (2001) göre kent mobilyaları işlevlerine göre şu şekilde sınıflandırılmıştır:
1. Zemin
kaplamaları
(beton, taş,
ahşap, asfalt, tuğla vb.)
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof.
Dr. Bülent
EKER
İBAD
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
2. Oturma birimleri (banklar, sandalyeler, grup oturma elemanları)
8

Bu çalışma, “SERT PEYZAJ TASARIM ELAMANLARI ve KULLANIMLARINDAKİ YENİ YAKLAŞIMLAR” başlığıyla Prof.
Dr. Hakan ALTINÇEKİÇ danışmanlığında, Esra ŞENTÜRK tarafından 2016 yılında tamamlanmış olan yüksek lisans tezinden
üretilmiştir.
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3. Aydınlatma elemanları (yol aydınlatıcıları, alan aydınlatıcıları)
4. İşaret ve bilgi levhaları (yönlendiriciler, yer belirleyiciler, bilgi iletişim panoları)
5. Sınırlandırıcılar (caydırıcılar, sınırlayıcılar, yaya bariyerleri, trafik bariyerleri vb.)
6. Su öğesi (süs havuzları, çeşmeler, tulumbalar, kanallar, yangın musluğu vb.)
7. Üst örtü öğeleri (duraklar, gölgelikler, pergolalar)
8. Satış birimleri (kiosklar, sergi pavyonları, büfeler vb.)
9. Sanatsal objeler (heykeller)
10. Diğer öğeler (bayrak direkleri, çöp kutuları, posta kutuları, umumi tuvaletler, çiçeklikler, bilet otomatları,
bisiklet park yerleri, parkmetreler, bitkisel öğeler)

Prof. Dr. Ümran SEVİL

Genç’e (2006) göre sert peyzaj elemanları (yapay peyzaj tasarım elemanları); taban elemanları, sınırlama ve
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
çevreleme elemanları, su elemanları, donatı elemanları (kent mobilyaları) olarak sınıflandırılmıştır.
Shakouri’ye (2010) göre sert peyzaj elemanları (Peyzaj’da Kullanılan Yapısal Elemanlar); zemin elemanları,
düşey elemanlar, örtü elemanları ve donatı elemanları olarak sınıflandırmıştır.
Bird’ e (2014) göre ise sert peyzaj tasarım elemanları; yatay elemanlar ve düşey elemanlar olarak sınıflandırılmıştır.
Görüldüğü üzere sert peyzaj tasarım elemanları için yapılan tüm sınıflandırmalar tamamen kent mobilyalarını
kapsamakta olduğundan; Bird’ün (2014) yaptığı sınıflandırmaya dayanarak sert peyzaj tasarım elemanlarını;
yatay elemanlar ve düşey elemanlar olarak sınıflandırmanın daha uygun olacağı kabul ederek, son yıllarda
yapılan çalışmalara da uygunluk sağlayacağı kanaatine varılmıştır.
Yatay elemanlar döşeme elemanları; düşey elemanlar ise oturma birimleri, aydınlatma birimleri, işaret ve bilgi
levhaları, sınırlandırıcılar, su ögesi, üst örtü ögeleri, satış birimleri, sanatsal objeler, oyun alanı elemanları ve
diğer ögeler olarak sınıflandırılmıştır.
AMAÇ
Bu çalışmanın amacı, sert peyzaj tasarım elemanlarının sınıflandırılması ve kullanımlarındaki yeni yaklaşımDoç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
ları ortaya koymaktır. Sert peyzaj elemanları, peyzaj mimarisinde estetik veya temel yapı işlevleri ile önemli
İBAD
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
bir rol oynamasına rağmen tasarım süreçlerinde çoğunlukla sonradan dahil edilebilecek bir düşünceymiş gibi
davranılır ve gereken önem verilmemektedir. Bu bağlamda yurt içi ve yurt dışı örnekler üzerinden sert peyzaj
tasarım elemanlarının güncel kullanım yaklaşımları, önemi vurgulanmaya çalışılmıştır.
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KAPSAM
Çalışma kapsamında sert peyzaj tasarım elemanlarının sınıflandırılmasını yapabilmek için öncelikle konuya
ilişkin yapılmış çalışmalar incelenmiştir. Sonrasında da güncel kullanımlarındaki yeni yaklaşımları belirlemek
amacıyla Avrupa ve Amerika’dan değişik kentlerde görsel saptamalar yapılmıştır. Bu saptamalarda incelenen
örnekler, fotoğraf altlarında da belirtildiği üzere ağırlıklı olarak kendimin gördüğü kentler ve yerinde çektiğim
fotoğraflar ile Danışmanım Prof. Dr. Hakan Altınçekiç’in çektiği fotoğraflardan oluşmaktadır.
Sert peyzaj tasarım elemanlarının fonksiyonel, estetik ve ekolojik kullanımları açısından belirtilen yurt dışı
kentleri ve ülkemizin değişik kentlerindeki örneklerinden malzeme olarak yararlanılmıştır.
YÖNTEM
Çalışma yönteminin ilk aşamasını araştırma konusunun ve alanlarının belirlenmesi oluşturmaktadır. Ardından
literatür araştırması yapılmış, konu ile ilgili yurt içinde ve dışında yapılan çalışmalar incelenmiştir. Yeterli
bilgiler elde edildikten sonra arazi çalışmasına
geçilmiştir.
aşamada yurt dışı Viyana (Avusturya), Prag
Prof. Dr.
ÜmranBu
SEVİL
(Çek Cumhuriyeti), Budapeşte (Macaristan),
Bratislava
(Slovakya),
Chicago (Amerika Birleşik Devletleri),
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Southampton (İngiltere), Bournemouth (İngiltere), Brighton (İngiltere), Bristol (İngiltere), Londra (İngiltere),
New Forest (İngiltere), Oxford (İngiltere), Portsmouth (İngiltere), Salisbury (İngiltere), Winchester (İngiltere), Amsterdam (Hollanda), Den Haag (Hollanda), Wageningen (Hollanda), s-Hertogenbosch (Hollanda),
Liége (Belçika), Floransa (İtalya), Nessebar (Bulgaristan), Varna (Bulgaristan) yurt içinden değişik kentlerden
( İstanbul, Hatay, Eskişehir, Bozcaada) sert peyzaj tasarım elemanları incelenmiş ve fotoğraflanmıştır. Tüm
bu veriler ışığında da araştırma amaçları doğrultusunda sert peyzaj tasarım elemanlarının nitelik ve kullanım
olarak değerlendirilmesi yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda da yurdumuzda yapılacak peyzaj tasarım çalışmalarında sert peyzaj tasarım elemanlarının kullanımına yönelik olarak dünyadaki yaklaşımlar doğrultusunda
yeni öneriler getirilmeye çalışılmıştır.
BULGULAR
SERT PEYZAJ TASARIM ELEMANLARININ KULLANIMLARINDAKİ YENİ YAKLAŞIMLAR
Sert peyzaj tasarım elemanlarının güncel kullanımlarını incelediğimizde, geçmişten çok farklı olduğunu görmekteyiz. Bundan 50 yıl önce sert peyzaj tasarım elemanları sınırlı malzemelerle duvar, döşeme, havuz ve
heykellerden ibaret iken günümüzde ekonomik, çevreci, modern vb. özelliklere sahip yapısal malzeme çeşitliliğinin getirdiği avantajla sert peyzaj tasarım elemanları kimi zaman bir odak noktası kimi zaman da sanatsal
birer obje ya da tasarımlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Çoğu zaman
bildiğimiz
farklı rollerde
Doç.daDr.
Pelinmalzemeleri
AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
görmekteyiz.
Sert peyzajKurulu
tasarımÜyesi
elemanlarının dünyada ve Türkiye’de
güncel kullanım
bazı
İBAD Yönetim
Kuruluyaklaşımlarından
Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim
örnekler aşağıda sıralanmıştır.
-Sert peyzaj tasarım elemanlarının kullanımında öncelikle dikkat edilmesi gereken konu fonksiyonel olmalarıdır. Fonksiyonellik kavramı hem sert peyzaj tasarım elemanlarının içinde bulunduğu ya da kullanıldığı mekanlara uygun olmasına hem de kullanıcıların ergonomik ölçülerine dikkat edilmesi konularını kapsamaktadır.
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Bu temel koşul sonrasında dikkat edilmesi gereken önemli bir konu da sert peyzaj tasarım elemanlarının aynı
zamanda estetik olmalarıdır (Şekil 1). Buradaki temel düşünce fonksiyonellikleriyle birlikte iyi bir estetik görünüm içermelerinin sağlanması, kullanılmadıklarında bile estetik bir obje olarak mekanda yer almaları, aynı
zamanda kentsel kimliğe katkıda bulunmalarıdır.

Prof. Estetik
Dr. Ümran
SEVİLAmaçlı Kamu Sanatı Olarak Servis
Şekil 1. Hipopotam Heykelleri Bir Yandan
ve Dekorasyon
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Edilirken Bir Yandan da Oyun ve Dinlenme Faaliyetlerine Olanak Sağlamaktadır, Taipei (Wan, 2007)
-Peyzaj uygulamalarında organik ve inorganik malç uygulamaları ile hem yüzeyde renk ve desen açısından estetik görüntüler elde etmek hem de su tasarrufu ve bakım kolaylığı açısından malç uygulamalarının yapılması,
- Sert peyzaj elemanlarının tümünde engelli bireylerin de kolaylıkla erişebilirliklerini sağlamak amaçlı donatı
elemanlarının kullanımı,
-Sert peyzaj tasarım elemanlarının fonksiyonel ve estetik olmalarının yanı sıra özellikle gelişmiş ülkelerdeki
örnekler incelendiğinde göze çarpan önemli bir konu ekolojik olarak da değerlendirildikleridir. Küresel ısınma, susuzluk ve enerji gibi sorunların küresel bir şekilde hissedildiği günümüzde bu tür yaklaşımlar büyük
önem kazanmıştır (Şekil 2),

Prof. Dr. Bülent EKER
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Şekil 2. Almanya’da Eski Bir Tren Bakım İstasyonu Olan Zollhallen Plaza Suya Duyarlı Tasarım ve
Planlama Olarak İyi Bir Örnektir. Plaza, Kanalizasyon Sistemine Bağlı Olmayıp, Döşemeler Su Geçirimlidir ve Çiçeklikler Birer İnfiltrasyon Noktasını Oluşturur. Suyun Kanalizasyon Sistemi Yerine Yer
Altı Sularını Zenginleştirilmesi Amaçlanmıştır9
-Kentlerdeki ısı adası etkisinin, yüksek
yansıma
(albedosu
yüksek) döşeme yüzeyleri ve minimize
Prof.
Dr.değerli
Ümran
SEVİL
İBAD3),
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edilmiş sert yüzeyler ile azaltılması (Şekil

Şekil 3. İlk olarak Phoenix Arizona’da Uygulmış Örneklerini Gördüğümüz Emerald Cities ™ Güneş
Yansıtıcı “Cool Pavement Coatings” Soğuk Döşeme Kaplamaları ve “Cold Slurry Seal” Soğuk Bitümlü Harç Kaplamaları Asfaltın Yüzey Isısını -6˚ ile 4˚ ye Kadar Düşürmekte ve Yüksek Isı Seviyesinde
CO2 Oranını Azaltmaktadır10
-Yerleşim alanlarında yol genişliklerinin azaltılması, aralarında bitkilendirilmiş adacıkların yerleştirilmiş, minimum otopark ölçülerinin kullanılması ve geçirimli yüzeylerin artırılması gibi stratejiler,
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9 http://www.landezine.com/index.php/2015/04/flood-zone-on-public-plaza-design-atelier-dreiseitllandscape-architecture/
10 http://www.coolrooftoolkit.org/wp-conten/uploads/2012/07/Cool-Schoolyard-Manufacturer-Info-Sheets-pdf
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Şekil 4. 2010 yılında New York’daki tek yönlü 1st Avenue’da Bisiklet Yolunda, Seçili Otobüs Servislerinde ve Yaya Adalarında Yeniden Düzenlemeler Yapılmıştır. Yapılan bu Düzenleme Şehrin Tüm Büyük
Bulvarlarına Başarılı Bir Model Olmuştur (National Association of City Transportation Officials, 2013)
-Aydınlatma elemanları ve üst örtü elemanlarında güneş panellerinin kullanılması,

Prof. Dr. Ümran SEVİL
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- Yağış sonrası oluşan yüzeysel suların
otoparklardan
yollardan
yeşil alanlara ulaşımını sağlayacak alçak
bordür yapım uygulamaları,
- Suyun hem drenajının sağlanması hem de taban suyuna ulaşımının sağlanması için geçirimli döşeme malzemelerinin kullanılması (Şekil 5),

Şekil 5. Karın Erimesiyle Sokakta Oluşan Su Birikintileri ve Sonrasında Geçirimli Döşeme ile Yeniden
Yapılanma (The Chicago Green Alley Handbook, 2010)
-Araç otoparklarında yaygın olarak kullanılan asfalt yerine sürdürebilir peyzaj yapı elemanları ile yapılmaya
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof.
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başlanan
uygulamalar
(şekil 6),EKER
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Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
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Şekil 6. Yenikapı Şehir Parkı Miting Alanı Ekogrid Çim Koruyucu Izgara Çim Otopark Yapımı11
- Sert peyzaj tasarım elemanlarının kent kimliğine katkısı (Şekil 7),

Prof. Dr. Ümran SEVİL
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Şekil 7. Rijksmuseum’ un Önünde Bulunan ve Amsterdam’ın Sembolü Haline Gelen “I Amsterdam”
Harfleri Önünde Resim Çektirmek Amsterdam’a Gelen Turistler İçin Bir Gelenek Saylıyor (Foto: Şentürk, 2015)
- Geri dönüşümlü malzemelerin sert peyzaj tasarım elemanları olarak kullanılması,
- Teknolojik gelişmelerin kent mobilyalarına entegrasyonu,
- Alanın tarihi geçmişini vurgulayan döşeme malzemelerinin ve kent mobilyalarının kullanılması,
-Peyzajın görsel değerini arttıran, tasarımı daha etkili ve algılanabilir yapan, kullanıcıların psikolojik ve sosyolojik ihtiyaçları cevap veren, sert peyzaj tasarım elemanı olarak kullanılan sanatsal obje uygulamaları (Şekil 8),

Prof. Dr. Bülent EKER
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11 https://www.ekoplas.com/urunler/cim-koruyucu-izgaralar/eko-grid%C2%AE
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Şekil 8. Odunpazarı ve Eskişehir Sokaklarından Örnekler (Foto: Şentürk, 2018)
-Sert peyzaj tasarım elemanlarının tasarımında kendi ihtiyaçlarını daha iyi bilen hedef kullanıcı grubunun
toplumsal katılımının göz ardı edilmediği, toplumsal katılım ile elemanların uygulanacağı yer hakkında daha
çok bilgi sahibi olan yerel halkın hem sert peyzaj elemanlarına sahip çıktığı hem de orda bir kent kimliğinin
Prof. Dr. Ümran SEVİL
oluşturulduğu tasarımlar,
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
-Ağırlıklı olarak Avrupa kentlerinin meydanlarında pandomim sanatçılarının bir heykel niteliğinde gösteri
yapmaları,
-Toprağın bitki yetişmesine olanak sağlamadığı veya yeterli olmadığı meydanlarda veya kaldırımlarda döşeme
elemanlarının hem estetik hem de bitki köklerini içene alabileceği adeta birer dev saksı gibi kullanıldığı durumlar (şekil 9),

Şekil 9.Prof.
Solda Dr.
Çok Bülent
Turist Çeken
Hundertwasser Evi Yayalaştırılmış
Sokağından
Örnek, Viyana,
Sağda
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İse London
Wall
Bölgesinde
Yaya
Trafiğinin
ve
Turist
Sayısının
Oldukça
Yoğun
Olduğu
Bir
KaldırımİBAD Yönetim Kurulu Üyesi
da Benzer Bir Uygulama Örneği, Londra (Foto: Şentürk, 2014)
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-Büyük şehirlerde yaşayan tatile gidemeyen insanların plaj özlemlerini giderebilmek için Avrupa’ da Milano,
Paris gibi önemli şehir merkezlerinde başlayan gerçek deniz kumu kullanılarak yapay plaj oluşturma fikri
Türkiye’de de 2008 yılından beri Eskişehir Kentpark’ta hizmet vermektedir (şekil 10).

Şekil 10. Gerçek Deniz Kumu Kullanılarak Oluşturulan Türkiye’nin İlk Yapay Plajından Görünüm,
Prof. Dr.
Ümran
SEVİL
Eskişehir
(Foto:
Altınçekiç,
2015)
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
-Özellikle çocuk oyun yerleri ve alanlarında doğal malzemelerin kullanımı ve bu alanlarda kullanılacak oyun
elemanlarının, çocukların yalnızca bedensel gelişimi değil, bununla birlikte zihinsel ve duygusal gelişimlerini
de sağlayacak elemanların sağlanması,
-Moss graffiti ya da yeşil graffiti olarak adlandırılan sokak sanatı ile kent ortamında bulunan bitkileri çoğu
zaman zarar vermeden sert peyzaj tasarım elemanları ile birleştirerek daha göz önüne getiren uygulamalar
(Şekil 11),

Prof. Dr. Bülent EKER

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
Şekil 11. Bozcaada’da Moss Graffiti ile Duvar Örneği (Foto: Altınçekiç, 2015)
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SONUÇ
Geçmişten aktarılan bilgi, tasarımlar ve deneyimlerin sonucu günümüze ulaşan ve son yıllarda yaşam standartlarının yükselmesiyle, çevre düzenlemelerine bakış açısı da değişmiş ve bu durum sert peyzaj tasarım
elemanlarından beklentileri de değiştirmeye başlamıştır. Bir yandan da betonlaşan şehirlerle birlikte azalan
yeşillikler, iklim değişiklikleri gibi etkenler sert yapı elemanlarına kentin ekosistemine katkıda bulunabilecek
ekolojik ve sürdürülebilir tasarım yaklaşımları doğurmuştur. Gelişen teknolojiye bağlı olarak ortaya çıkan yeni
malzemeler veya bildiğimiz malzemelerin farklı kullanımlarını görmekteyiz.
Günümüzde sert peyzaj tasarım elemanlarının malzeme seçim kriterlerinde; Güvenlik, kalite, hava koşullarına
karşı dayanıklılık, Ekolojik ve geri kazanılmış malzeme olması, bütçe ile uyumluluk, estetik görünüşü, kullanım süresi ve bulunduğu mekana uygunluğu ön plana çıkmıştır.
Sürdürülebilir peyzaj tasarımı kapsamında sert peyzaj tasarım elemanı olarak yaygın olarak kullanılmaya başlanan malzemeler ise; betonlarda kullanılan uçucu kül, geri dönüşümlü ahşap kompozit, plastik, kauçuk veya
Prof. Dr.
Ümran
cam, ezilmiş beton veya asfalt, geri dönüşümlü
lastikler,
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Sert peyzaj tasarım elemanları ve kullanımlarındaki yeni yaklaşımlarına yönelik genel sonuçları ise şu şekilde
sıralayabiliriz:
-Yeni yaklaşımlardan biri olan enerji etkin peyzaj tasarımında yağmur suyu yönetimi, kentsel alanlarda geçirimsiz sert yüzeylerin aşırı bir şekilde artması sebebiyle yatay sert peyzaj tasarım elemanlarına da adapte
edilmeye başlanmıştır. Birçok şehirde geçirimli döşemelerin tercih edildiğini, yağmur bahçelerinin yapıldığını,
çim plak taşı, bordürlerle kombine edilmiş drenaj sistemleri uygulamalarının yapıldığını görmekteyiz.
-Araç yollarından yerleşim yerlerine giriş ve çıkışlarda, trafik işareti olmayan kavşaklarda, yaya geçiş zonlarında, trafik hız kesicileri uygulamalarında, yayalaştırılmış yollarda, otoparklarda, görme engelliler için kılavuz yollarda değişik renk ve dokulu döşemelerle farklılıklar oluşturulmuştur. Ayrıca kabartmalı taşların engelli
bireyler için kılavuz yol olarak kullanılmasının yanında tüm kullanıcılara yönelik tehlike arz eden yerlerde
tehlike uyarıcı olarak kullanımına başlanmıştır.
-Geçmişe baktığımızda sokakların çoğunlukla araçlara ait olduğu düşünülerek yapılan tasarımların yerini
yayalar, çocuklar, fiziksel engelli ve bisikletli gibi kullanıcıların da güvenliğinin, konforunun sağlanabildiği
tasarımlara bıraktığını, bu bağlamda düşey sert peyzaj tasarım elemanlarının da uygun ve gereken yerlerde
işlevsellik, canlılık ve önemli kolaylıklar sağladığını söyleyebiliriz.
-Tasarımdaki
sürdürülebilir
evrensel
ve Pelin
engelli tasarımları
ve halkın kaDr.
AVŞAR KARABAŞ
Prof.esneklikler,
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EKER ve ekolojik tasarımlar,Doç.
tılımıyla
oluşan
tasarım Kurulu
anlayışlarının
kullanıcıyaKurulu
göre adapte
edildiği,
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Üyesibenimsenmesi ile tasarımların
odaklı tasarımların uygulanmaya başlanmış olması.
-Sert peyzaj tasarım elemanlarının birbirleriyle ve çevreyle uyumlu olduğu uygulamalar. Örnek olarak; tarihi
mekanlarda var olan tarihi bina ve yapılarla uyumlu, tarihi, kültür ve gelenekleri, alanın geçmişini yansıtan sert
peyzaj tasarım elemanlarının tercih edildiği uygulamalar.
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-Enerji tüketimi azaltmak için düşük enerjili aydınlatma (LED) ya da solar fotovoltaik sistemlerin kullanılması
ve bunun yanında daha az altyapı gerektirmesi ve kötü görüntünün önüne geçilmiş trafik işaretleri, aydınlatma,
çiçeklik, reklam gibi ihtiyaçların aynı direk üzerinde kombine edildiği uygulamalar.
-Kimi zaman tarihi kimliği ya da mevcut kullanıcıları yansıtan sokak sanatlarının, sert peyzaj tasarım projelerinde bölge halkını desteklemesi ve yaşanabilirliği arttırması bakımından önemli bir yeri olduğu ve profesyonel
sanatçıların ya da halkın katılımıyla yapılan tasarımların kent kimliğine olumlu katkılar sağladığı görülmüştür.
-Günümüz tasarımlarda dikkat çeken diğer bir nokta ise sert peyzaj tasarım elemanları ile wireless sağlayıcılarının entegre edilmesidir.
Sonuç olarak günümüz sert peyzaj tasarım elemanlarının tasarımına;
•

Coğrafya ve iklim koşulları,

•

Tarih, kültür, gelenekler,

•

İnsanların yaşam tarzı ve davranışları,

•

Gelişen teknoloji ve bununla birlikte değişen kültürler,

•

Dünyanın içinde bulunduğu ekolojik durum gibi faktörler önemli ölçüde etki etmektedir.

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Son söz olarak söylenebilecek ise; Gelişmiş ülke kentlerinde görülen sert peyzaj tasarım elemanlarının kullanımlarındaki yeni yaklaşımların, özellikle İstanbul ve Eskişehir kentlerinde olduğu gibi daha da yaygınlaştırılarak tüm ülkemizde uygulanmasıdır. Ancak bu sayede sert peyzaj tasarım elemanları fonksiyonel, estetik
ve ekolojik olmayı, kullanıcıların konforunu sağlamayı, kent kimliğine katkıda bulunmayı ve doğaya saygılı
olmayı gerçekleştirebilir.
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TÜRKİYE’DEKİ CAMİ MİMARİSİNDE TAKLİT SORUNSALI12
Elif SAĞIR1, Gül Deniz DOKGÖZ2
1

Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık, İzmir / Türkiye
2

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İzmir / Türkiye

Öz: Türkiye’deki kamu yapı stoğu incelendiğinde, en fazla inşa edilen yapı tipolojilerinden bir tanesinin cami
yapıları olduğu görülmektedir. Bu üretim pratiği içerisinde göze çarpan en önemli nokta ise cami mimarisinde
yenilikçi söylem ve fikirlerin bu yapıların mimarisine yansımamış olmasıdır. Buna koşut olarak da Türkiye’de
üretilen cami mimarisi, kendini sürekli tarihselci bir üslupla tekrar ve taklit eden, “tasarımcı” nüansı barındırmayan niteliksiz yapı yığınlarına dönüşmektedir. Cami mimarisinde taklide neden olan ve tasarım anlamında
mevcut kurgunun dışına çıkılmasını zorlaştıran taklit öğeleri incelendiğinde mekansal ve biçimsel öğelerin
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İBAD
Yönetim
Kurulu
kaplayan bir kubbe, minare ve alabildiğine geniş bir hacimde Başkanı
ibadet edenlerden oluşmaktadır. İnananlar ya
da inanmayanlar İslam dininin ibadethanesini bu kurguda canlandırmaktadır. Kutsal kitaba göre herhangi bir
sınırlama veya koşul olmadığı halde ibadethanenin bu şekilde algılanması şüphesiz ki, yıllardır süre gelen
mimari üsluptan kaynaklanmaktadır. Bu üslubun insanların hafızalarında yer etmesindeki en önemli etkenler;
Osmanlı döneminde yapılmış olan, bir imparatorluğun ifadesini ortaya koyan dini yapılar ve dünyada adını
duyurmuş Mimar Sinan’ın cami mimarisine olan katkılarından oluşmaktadır. Günümüzdeki mevcut tipolojiyi
ortaya koyan bu yapıların cami mimarisi üzerindeki etkisi taklit öğelerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
Oysa ki bu yapılar dönemin bir ifadesi ile teknolojinin gerektirdiklerinin harmanlanmasının sonuçlarıdır.
Türkiye’deki cami mimarisinin mevcut bir kurguyla özdeşleştirilmesi sorunundan yola çıkarak bazı kalıp ve
biçimlerin dışına çıkılamaması durumu, bu duruma neden olan “taklit” kavramı ile birlikte ele alınması cami
mimarisi özelinde yenilikçi yaklaşımların önünü açacaktır.
Anahtar Kelimeler: Cami Mimarisi, Mimaride Taklit, Tasarım Problemleri

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Mimarlık üzerine söylenecek her söz belki de dini yapı mimarisinin sahip olduğu veya olmasının arzu edildiği
unsurlar olacaktır. Hangi dine yönelik olursa olsun kendine özgü ritüelleri çerçevesinde, huzur ve dinginlik
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değişse de, yapıların manevi olarak kapsayıcı ve kucaklayıcı olması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda ise be12 Yazar Notu: Bu çalışma, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Bina Bilgisi Programı’nda;
Doç. Dr. Gül Deniz DOKGÖZ tarafından danışmanlığı yapılan Elif SAĞIR’ın “Mevcut Cami Kurgusunun Reddi Söylemi Üzerine
Cami İnşa Etme Eyleminin İncelenmesi” konu başlıklı Yüksek Lisans tez çalışmasından türetilmiştir.
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lirlenen hedef, ancak her yapının kullanıcı üzerinde yarattığı hisler ve mimari özellikleri ile özgün bir kurgusu
olmasına bağlıdır. Mevcut cami tipolojilerine bakıldığında 622 yılında yapılan ilk camiden sonra yaklaşık
yüz yıllık periyotlar ile tipolojide, inşa edilen zaman ve mekanın gereksinimleri ile paralel olan değişiklikler
gözlenmektedir. Cami mimarisi açısından etkili değişimlerin son bulduğu, belirli bir kalıp içerisine sıkışıp kalındığı dönem ise Osmanlı döneminden sonraki periyodu göstermektedir. Cami mimarisi, Osmanlı dönemine
varana dek yaklaşık on asır tamamlamıştır. Geçen zaman içerisinde biçimsel ve simgesel özellikleri bakımından değişen bu yapılar, belirli bir amaca bağlı kalmaktadır. Günümüzde Osmanlı döneminde inşa edilen ve imparatorluğun ifade biçimi olarakta görülebilecek olan yapıların kurgusunu tekrar eden yapılar; cami mimarisi
özelinde taklit sorunsalının doğmasına ortam hazırlamaktadır.
AMAÇ ve KAPSAM
Bu çalışma ile günümüz şartlarının öngördüğü mimari değişimlerin, camiler üzerinde etkin bir rol oynamayıp; cami mimarisinde kalıplaşan tasarım ve mekan kurgusunu ele alarak ülkemizdeki camiler özelinde taklit
sorunsalına ışık tutma hedeflenmektedir.
Çalışma
cami mimarisindeki gelişim ilk camiden kurgu
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taklit öğeleri incelenmektedir.
YÖNTEM
Bu çalışma ile cami kavramından ve İslam dinin ilk camisinden yola çıkılarak; cami mimarisindeki değişim
ve gelişim incelenmektedir. Mimarlıkta taklit kavramı ile birlikte cami mimarisinde taklit unsurlarının yeri
araştırılarak; biçimsel ve mekansal taklit öğeleri olarak ele alınan iki ayrı grupta cami mimarisi özelinde taklit
kavramı incelenmektedir. Mimari üretim olarak camiler üzerinde durulup; cami inşa etme eyleminin aktörleri
belirtilmektedir. Bu sayede elde edilen bilgiler ışığında mevcut kurgunun dışına çıkılmamasının nedenleri
anlaşılmaktadır.
CAMİ KAVRAMI
İslamiyetin kutsal kitabı Kur’an’da cami ve mescitlerle ilgili herhangi bir kural, hesaplama ve hatta bir binadan
dahi bahsedilmemektedir. Bu ibadethane hakkındaki esas nokta namaz ibadeti olmakla beraber; yeryüzündeki tüm müslümanlar namazlarını, kıbleye dönerek kılmaktadır. İslam dininin toplayıcı, bir araya getirici ve
kucaklayıcı bir din olduğu savından hareketle cemaat ile birlikte ibadet etmenin gereksinimi olarak bir yapıya
ihtiyaç duyulmaktadır. Bütün dünyayı büyük bir cami olarak tanımlayan Hz. Muhammed’in evinin kerpiçten
duvarlarla çevrili avlusu ilk cami sayılmaktadır. Camilerin biçimlenişine bir örnek oluşturan ve ilerideki cami
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(Hasol, 1975). Mescid-i Nebevi adındaki bu yapı, 622 yılında Hz. Muhammed’in inananlara daha
iyi seslenebilmek amacıyla; Medine’de bulunan kendi evinde, toplanmak ve ibadet alanı oluşturmak için avlusuna yaptığı sade mekansal düzenlemedir.(Stierlin, 2006:15) İlk cami Mescid-i Nebevi zamanında kıble yönü
Kudüs doğrultusunda iken, 624 yılından sonra Kabe’nin kıble oluşu Mekke’nin geri alınış tarihini izlemektedir. Mihrap nişi oldukça geç dönemlerde belirmekte olup ilk camilerde mihrap nişine rastlanmamaktadır. Tany120
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eli (1986)’ye göre caminin gelişim çizgisi; mihrap, minber, minare gibi öğelerin 8.yy’da tamamlanmasından
sonra, ülkeler ve toplumlara göre değişen ve oldukça büyük farklılıklar gösteren sürekli bir arayış çabası olarak
tanımlanmaktadır. Dolayısı ile dini yapılar arasında kilisenin durağan denebilecek planlanmasına karşın, cami
planlaması tarih içinde geniş bir çeşitlilik sunmaktadır (s.65). Yazar tarafından bu çeşitlilik, Türkiye’de 19.
yy’ın sonlarına kadar süren bir evrim çizgisi olarak nitelendirilmektedir. Camilerin tarihsel gelişim sürecinin
aşamaları Celal Esad Arseven tarafından hazırlanan çizimler ile aşağıda gösterilmektedir.
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Şekil 1. Cami Mimarisi Gelişim Aşamaları, Celal Esad Arseven
Camilerin bu gelişim süreci incelenirken, Osmanlı dönemi yapılarının yeri yadsınamamaktadır. Bu dönemde
inşa edilen yapıların gelişim süreci, uygulanması ve kullanımı günümüzde simgeleşmiş bir mimari olarak
okunmaktadır. Ataman(2000)’a göre Osmanlı camisi; temelde kıbleye bakan tek ya da çok kubbeli bir mekan
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Günümüz
MİMARİ ÜRETİM PRATİĞİNDE CAMİ
Ülkemizdeki cami sayısı Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre; 1963’ten beri her yıl ortalama 2.000 adet
artmakta olup, 2017 yılı itibari ile yaklaşık 90.000 adet cami bulunduğu öngörülmektedir. Cami inşası ile bele-
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diyelere bağlı cami yaptırma dernekleri ilgilenmektedir. Bu derneklerde hazır bulunan birbirine çok benzeyen
projeler arsaya göre şekillendirilip kimi zaman bir mimara ihtiyaç bile duymaksızın inşa edilmektedir. Öte
yandan cami yaptırmak isteyen kişiler, kurum veya kuruluşlar bir mimara başvurarak özgün nitelikli bir ibadethane projesi ortaya koymak için tasarım sürecini yönlendirmektedir. Söz konusu olan bu durumda işverenin
beklentileri ve tasarımcının üslubunun ortak paydada buluşması mevcut kurgunun dışında özgün yapılar ortaya koymaktadır. Diğer bir yöntem olan yarışmalar; Türkiye’de ortaya konulan cami mimarilerini anlamak ve
tartışmaya yönelik nitelikli seçimleri sentezleyen bir platform olarak değerini korumaktadır. Ülkemizde belirli
aralıklarla açılan cami yarışmaları; üslup, biçim ve mekan kurgusunu katılımcılar ve ödül alanlar üzerinden
okumaya olanak sağlamaktadır. Cami yaptırma eyleminin aktörleri arasında yer alan belediyeler ve Diyanet
İşleri Başkanlığı zaman zaman mevcut cami kurgusunu reddeden yenilikçi projeler ile ilgili caydırıcı söylemlerde bulunsalar dahi, ortaya çıkan projeler üzerinden ülkemizdeki mimari anlayış tartışılmaktadır. 1975
yılında kurulan Türkiye Diyanet Vakfı cami inşaatları alanında Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı çalışmaktadır. Cami yaptırma sürecinde bağışta bulunmak isteyenlerden internet üzerinden ya da kurumlar aracılığı ile
bağışlar toplanarak inşaat yapımı için belli bir fon oluşturulmaktadır. Özel teşebbüs yöntemi ve cami mimarisi
Prof. Dr. Ümran SEVİL
üzerine açılan yarışmalar haricinde süreç benzer işlemektedir. Bağışta bulunmak isteyenler ile toplanan bütçe
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
cami inşaatlarında kullanılmaktadır. Sadece para olarak değil gayrimenkul bağışı da kabul eden bu dernek ve
vakıflar bağışlanan arsa üzerine cami yaptırma eylemini gerçekleştirmektedir.
MİMARİDE TAKLİT KAVRAMININ CAMİ MİMARİSİ ÖZELİNDE İNCELENMESİ
Cami denildiğinde genellikle göz önünde canlanan imge; yapının örtüsünü kaplayan bir kubbe, minare ve
alabildiğine geniş bir hacimde ibadet edenlerden oluşmaktadır. İnananlar ya da inanmayanlar İslam dininin
ibadethanesini bu kurguda canlandırmaktadır. Kutsal kitaba göre herhangi bir sınırlama veya koşul olmadığı
halde ibadethanenin bu şekilde algılanması şüphesiz ki, yıllardır süre gelen mimari üsluptan kaynaklanmaktadır. Bu üslubun insanların hafızalarında yer etmesindeki en önemli etkenler; Osmanlı döneminde yapılmış
olan, bir imparatorluğun ifadesini ortaya koyan dini yapılar ve dünyada adını duyurmuş Mimar Sinan’ın cami
mimarisine olan katkılarından oluşmaktadır. Doğan Kuban’a göre Mimar Sinan Ayasofya Camii’nin mimarisinden etkilenerek daha büyük ve görkemli bir kubbe strüktürünü Şehzade Camii için uygularken, bu yapıyı
bir taklit unsuru olarak değil farklı bir tipoloji ile gerçekleştirmektedir. Yıllar içerisinde süregelen bu “kubbeli”
mimari üslup uygulanan dönemin ilk örneklerinin kalitesinden mahrum kalsa dahi sürdürülmeye devam etmektedir. Bu da cami mimarisinde bir taklit sorunsalını doğurmaktadır.
Cami mimarisinde taklit öğeleri
Gelenekselleşen yapı elemanları ile günümüz teknolojisi birleştiğinde ortaya birbirinden farklı örnekler çıkDoç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
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şartlarında bir yapı görülmemektedir. “İşlevi bu denli sade ve tek yönlü olan bir yapının mimari tasarımında
karşılaşılan güçlük, açıkça simgesel niteliğinin kültürel içeriğinden ve bunun yorumunun güçlüğünden kaynaklanmaktadır.” (Kuban, 2015:167)
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Mekansal Taklit Öğeleri
Osmanlı dönemi cami mimarisinin en etkili yapı elemanı olan kubbe; günümüzde oluşturulan mekan kurgularının en çok tekrarlanan ve bir kenara bırakılamayan öğesi olarak görülmektedir. “Kubbe 16. yy.’da bir
simge olmaktan çok bir strüktürel öğedir. Mimar Sinan’ın Ayasofya’nınkinden geniş kubbe yapma çabası bir
ideolojikleştirme eylemi değil, somut bir amaçtır. Fakat, 20. yy.’da kubbeli bir cami yapmak yalnızca ideolojik bir amaç taşır ve böylesi amaçlarla inşa edilmiş bir kubbe ise, artık yalnızca bir mimari biçim olmayıp,
bir simgedir.” (Tanyeli, 1988:63). Tanyeli’nin belirttiği gibi, Osmanlı merkezi kubbesi bütün teknolojik, toplumsal, kültürel koşullara karşın, hala varlığını sürdürmektedir. O halde, günümüzde kubbe “ideolojik” bir
değer olarak görülmektedir. Kubbe artık bir mimari biçim olmanın ötesinde, başka anlamlar yüklenmiş ve
mimarlığın dışındaki alanlarda çağrışımlar yaratma görevini üstlenmektedir.
Biçimsel Taklit Öğeleri
Minare, pencereler ve revaklar cami mimarisinde biçimsel taklit öğelerini oluşturmaktadır. Geçmişten güProf.
Dr. Ümran
SEVİL bir sava varılmaktadır. Uğur Tanyeli
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taklidi üzerinden
Yönetim
Kurulu
Başkanı
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biçimleri
tarihseldir.”
sözleriye
aslında nitelikli bir kullanım ile geçmişten yararlanmanın önemini vurgulamaktadır. Geçmişten yararlanma ile taklit etme arasında ciddi bir farklılık
bulunmaktadır. Günümüzde ise taklit edilen yapılarda minare, pencereler ve revaklar simgeselleşmiş bir biçimin tekrarıdır. Buna sebep olan ise geçmişte sıklıkla kullanılan ve belirli bir tatmin duygusunu yaratmış olan
biçimlerin kullanımına dikkat etmeksizin, sadece yapıda varolmasını önemsemekten kaynaklanmaktadır.
SONUÇ
Ülkemizde dini yapı mimarisi incelendiğinde, mimarlığın geçmişten günümüze teknolojik gelişmeler, sosyokültürel değişimler, tasarım anlayışları gibi bağlamlara ayak uydurarak değişmiş ve gelişmiş olmasına rağmen,
dini yapı mimarisinde bazı kalıpların ve biçimlerin dışına çıkılamadığı görülmektedir. Dini yapı imgelerinin
toplum tarafından benimsenmesi adına yapılan tasarımların mimari özelliklerindeki değişiklikler sınırlı kalmaktadır. İslam dininin ibadethanesi olan cami için durum benzer olmakla beraber, form ve planlama bakımından geçmişe bağlı kalınması durumu açıkça gözlemlenmektedir. Her köşe başında görülen dini yapılar,
cami kurgusunun nitelik ve kimliğinden yoksun, birbirinin kopyası olan ve çoğu zaman mimarının olmadığı
veya bilinmediği yapılardır. Bu yapıların her birinin ayrı bir tasarım hikâyesi ve kimliği olmaması sıkıntısından dolayı, son dönem camileri geçmişte yapılan camiler kadar nitelikli değildir. Cansever (2013), “Kubbeyi Yere Koyamamak” adlı kitabında; toplum içinde kendiliğinden ortaya çıkan cami mimarlığının, koşut
bir tavırla, tüm Cumhuriyet dönemi mimarlığına sırtını çevirdiğinden bahsetmektedir. Bugün cami mimarlığı
Doç.görüldüğünü
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AVŞAR KARABAŞ
Prof.oldukça
Dr. Bülent
denildiğinde
düzensizEKER
örneklerden oluşan tatsız bir manzara
Hemen heİBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
İBAD
Yönetim
Kurulu
Üyesi
men her
sokakta
inşa edilen
camiler,
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mimarisine ait taklit unsurları ile niteliksiz yapılara dönüşmektedir. Tarihi ve geçmişi ön planda tutarak uygulandığı
öne sürülen bu yapılar, oldukça büyük bir yanılgı içerisinde tasarlanmaktadır. Osmanlı Dönemi camileri taklit
edilerek tasarlanan ve çoğu zaman mimarı bulunmayan cami projeleri ile ibadet edenlere bu hislerin geçmesini
sağlamak pek mümkün olmamaktadır.
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TARTIŞMALI BİR KONU: ÜNİVERSİTE CAMİLERİ
Nurcan GÜNEŞ1, Figen IŞIKER2
1-2

Mardin Artuklu Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mardin / Türkiye

Öz: Türkiye’de 1955’den sonra üniversite yerleşkelerinin, kentin gelişim aksını belirlemek, daha geniş araziye
sahip olmak gibi nedenler ile kent merkezlerine belirli mesafelerde, kentin çeperlerine doğru konumlandığı görülmektedir. Bu tercihin kente ait birçok öğenin de (alışveriş, barınma ya da eğlence mekânları gibi) kent dışına
taşınmasına ön ayak olmuş ve kent dışında bir kamusallık oluşturmuştur. Bunlardan biri de ibadet mekânlarıdır.
Bugün yerleşkelerin bünyesinde bir, iki hatta üç camiye rastlanılmak mümkündür. Yerleşke içindeki camilerin
inşa kararları, ilk kurulan üniversitelerde gereksinimler nedeni ile sonradan verilirken, yeni kurulan yerleşkelerde projenin ilk aşamalarında verilmektedir. Karar süreçlerindeki bu değişim üniversite kullanıcılarının
cami ile olan ilişkisinin de bir göstergesidir.
çalışma
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camilerinin genel özelliklerini araştırarak
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bir büyük anlatı ve tartışma konusu olan
camiler
üst başlığının
özgün bir alan açmayı hedeflemektedir.
Çalışma 1955’ten sonra Anadolu’da kurulan ilk üniversitelerin yerleşkelerine yapılan camilerin inşa süreçlerini inceleyerek başlayacaktır. Daha sonra 1980’lerde, 1990’larda ve günümüzde kurulan üniversite camileri
incelenecektir. Genel bir yaklaşımla yerleşke içindeki konumları, kullanıcı profili, öğrenci kullanım pratikleri
ve yoğunluğu dikkate alınarak bir karşılaştırma yapılacaktır. Böylelikle camiyi oluşturan mimari elemanların,
durumların ve aktörlerin birlikteliği ve ilişkiselliği incelenebilecektir. Bu inceleme ile genel cami tartışmalarının güzergâhı değiştirilerek “alternatif bir düşünme alanı oluşturulabilir mi” sorusuna cevap aranmaktadır. Birçok farklı akademik alanda yapılan “cami tartışmaları” mimari bir mesele olarak ele aldığında, sürekli göz ardı
edilen bazı girdilerin ancak bu sayede konuşulabilir bir veriye dönüşeceği düşünülmektedir. Çünkü bu çalışma,
“reel olanı” şu anki cami kullanıcıların deneyimi olarak görür ve bunun üzerine bilgisini kurmayı hedefler.
Anahtar Kelimeler: Mimarlık, Üniversite, Yerleşke Cami, Kullanıcı, Mekân

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Üniversite kampüslerinde cami tesis edilip edilmemesi, güncel tartışma konuları içerisinde sıklıkla gündeme
gelmektedir. Kimi zaman mekânsal yetersizliğinden şikâyet edilirken kimi zaman gerekli olmadığından ya
da temsil ettiği değerler ile üniversitenin uyum içinde olamayacağından güçlü tartışmalar yürütülür. Bu gibi
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sinde yapımına karar verilen herhangi bir tesisi için bu denli tartışmalar oluşmaz iken söz konusu cami yapımı
olduğunda farklı mecralardan yükselen pek çok ses duyulur.
1955’den sonra Türkiye’nin üniversite geçmişine bakıldığında önce bir iki fakültenin kurulması ile başlayan
süreçlerin üniversiteye tahsis edilen kent dışı devasa büyüklüklerdeki arsalara yerleşme ile devam ettiği gö125
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rülmektedir. 1955 öncesi üniversiteler ise -ki bunlar üç üniversitenin ilk kurulan fakültelerini oluşturur- kent
içinde dağılmaktadır (Sargın, 2007). Kent içinde olup olması birçok açıdan değerlendirilebilir iken bu çalışma
için ayrı bir önem taşımaktadır.
Bugün mevcut durum üzerinden bakıldığında neredeyse her üniversitede o ya da bu şekilde bir cami yapısına
rastlamak mümkün gözükmektedir. Bunların kimisi mescit ölçeğinde kalırken kimisi selâtin camilerini anımsatan büyüklüklerdedir. Camilerin büyüklükleri, şekilleri veya sayısı ise bu tartışmalarda en çok kullanılan
niceliksel araçlarıdır. Oysaki mimari bir yaklaşımda bulunarak birçok değerlendirme kriterine değinilmelidir.
Söz gelimi öğrencilerin veya personelin cami kullanım biçimleri düşünülmeli ve işlevselliği ön plana çıkarılmalıdır.
AMAÇ
Bu çalışma gündelik yaşam pratikleri arasında yer alan ibadet etme gereksinimini, tartışmalara boğulmadan
süreçleri tarafsız bir mimari gözle inceleyerek kullanıcı merkezli bir araştırmayı hedeflemektedir. Amaç, ibaProf. Dr.ötesinde,
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maya açmaktır.
KAPSAM
Türkiye’de 1950’den sonra cami yapımındaki iştirakin arttığı çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir (Özel, 2013).
Aynı şekilde bu dönemde diğer inşa faaliyetler gibi farklı şehirlerde üniversiteler kurulması ile ilgili de çeşitli
süreçlerin yaşandığı bilinmektedir. Bu iki farklı inşa sürecinin birbirleri ile kesişmesinden oluşan alanı okumaya çalışmak araştırmanın başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Bu çerçeveden bakıldığında kampüslerin
oluşum süreçleri ile cami yapımına karar verme süreçleri üniversitelere göre farklılık göstermektedir. Türkiye’deki bütün kampüs camilerini incelemek daha kapsamlı bir çalışmayı gerektirdiği için şimdilik sadece bazı
örnek camiler incelenmiştir.
Kent içindeki cami kullanıcılarının pratikleri ile üniversite camilerinin kullanıcı patrikleri ve kullanım sıklıkları farklılık göstermektedir. Kampus camileri ibadet etmenin yanı sıra bir araya gelme, dinlenme, serbest zaman geçirme gibi aktiviteler için kullanılmaktadır. İbadet etmenin (namaz kılmanın) vazgeçilemez günlük bir
pratik olduğunu düşünen ve bu pratiği yerine getirmeye çalışan kullanıcılar için cami, yeri, uzaklığı, kullanım
olanakları, fiziksel şartları ve mimari tasarım kriterleri bakımından değerlendirilmelidir.
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gibi parametreleri mimarlık zeminine çekerek yeniden tartışmaya açmaktır. Bunun için de mevcut camiler,
medyadaki gündeme geliş biçimleri de ele alınarak gerek haritalar üzerinden gerek kullanıcı deneyimleri referanslarıyla karşılaştırmalı bir şekilde incelenmiştir.
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BULGULAR
Kullanıcıların camide ibadet etmenin yanı sıra dinlendikleri, ders çalıştıkları, uyudukları ya da sohbet ettikleri,
bazı kurslar13 düzenledikleri görülmektedir. Camilerin tıpkı diğer sosyal mekânlar gibi bir çeşit alternatif sosyalleşme alanı oluşturduğu açıktır.
Üniversite camilerinin en yoğun kullanımının cuma günleri cuma saatinde olduğu gözlenmektedir. Genellikle
cami içine sığmayan cemaat cami çevresindeki alanları da kullanmaktadır. Hatta bazı üniversite camilerinde
bu sebeple büyütmeler yapılmaktadır. Örneğin Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü’ndeki caminin kapasitesi bu nedenle arttırılmıştır(şekil 1).

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Şekil 1. Solda Selçuk Üniversitesi Kampüs Cami 2004, sağda 2018 yılındaki hava fotoğrafı; cami avlu
kısmından büyütülerek ek minareler yapılmıştır
Cuma kullanımının dışında da camilerin daha çok öğle namazlarında kullanıldığı görülmektedir. İkindi ve akşam namazlarını kılmak isteyen öğrenciler ise mesafelerin uzak olması ve vaktin darlığından dolayı genellikle
fakülte içindeki (mevcut olması halinde) mescitleri tercih etmektedirler. Fakat fakülte içindeki mekânların
abdest alma gibi eylemleri gerçekleştirmek için yetersiz olduğu gözlemlenmiştir. Sonuç olarak namaz kılma
pratiğinin bir ön hazırlık gerektirdiği ve bunların süreyi uzattığı açıktır.
Kullanıcı profiline bakıldığında ise caminin cuma günleri dışında kadın ve erkek kullanıcı sayılarının neredeyse eşit olduğunu söylemek mümkündür. Cuma günü öğlen vakti kullanımlarında ise erkek kullanıcıların sayıca
çok olmasından ve fiziksel olarak mekânı domine etmesi nedeni ile kadın kullanıcılarının bu vakit içinde camiyi kullanamadığı görülmüştür. Her iki kullanıcı grubunun ibadet etmesi için sahip olduğu serbest vakit aynı
zaman diliminde (yaklaşık 12.00-13.00 arası) olduğu için kullanımda öncelik problemi yaşanmaktadır.
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incelenmiştir.

13 https://camiakademi.com/category/atolye/ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Camiinde gerçekleştirilen atölye ve kurslar.
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Yaptıran/Bani:
İncelenen camilerin yapılış süreçlerine ve bu süreçlerde etkin olan aktörlere bakıldığında ağırlıklı olarak üniversite idaresi izni ile kurulan vakıflar aracılığıyla yapıldığı görülür. Camiye ihtiyaç hissedilmesi, bu ihtiyaçtan
hareketle bir caminin yapılmasına karar verilmesi, caminin inşa edileceği yerin belirlenmesi gibi ana kalem
karalar üniversite yönetimi tarafından verilmektedir. Yine aynı şekilde cami tasarımı genellikle herhangi bir
mimarı karar gözetmeksizin üniversite yönetiminin istekleri doğrultusunda şekillenmektedir. Bu da genellikle
cami tipolojisi üretim süreçlerine bağlı olarak geleneksel cami mimarisi diye adlandırılan fizikselliğin taklidi
olarak gelişmiştir. Bazı nadir örneklerde ise tasarım süreçlerinde mimari kaygıların ağırlıkta olması nedeniyle
özgün camilere rastlamak mümkündür14. Doğramacızade Ali Paşa Cami’inde camiyi yaptıran baninin “örnek
cami istiyorum”15 beyanı camiyi tasarlayan mimara tasarımda yeni yöntemler denemesi için alan açmıştır.
Yer Seçimi:
Kampüs içinde caminin nereye yapılacağına karar verme süreleri farklılıklar göstermektedir. Söz gelimi yeni
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Ümran bu
SEVİL
yapılan ve tamamı tasarlanmış olan üniversite
kampüslerinde
kararlar ilk plan aşamasında verilirken daha
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkanı
eski kurulmuş olan üniversitelerde daha
sonradan
arazide
boş kalmış
uygun olduğu düşünülen bir yere yapılmasına karar verilmektedir. İTÜ Ayazağa kampüsünde yapılan cami böyle bir sürecin ürünüdür. Kampüsün
ilk tasarlandığı 1970 yıllarda cami ile ilgili herhangi bir karar alınmamışken 2015 de cami inşaatının başladığı
görülmektedir(şekil 2-3-4).

Prof. Dr. Bülent EKER

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
Şekil 2. İTÜ Ayazağa Kampusu maket fotoğrafı, 197016.
14 Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Cami, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami (Hassa Mimarlık), Mardin Artuklu
Üniversitesi için tasarlanan fakat inşa edilmeyen ibadet kompleksi (EAA).
15 http://www.arkitera.com/soylesi/529/modern-cagda-boyle-absurd-bir-caminin-yapilmasi-talihsizliktir
16 http://www.doganhasol.net/kemal-ahmet-aruyu-anarken.html
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Şekil 3. İTÜ Ayazağa Kampusu hava fotoğrafı, 2015
							

Şekil 4. İTÜ Ayazağa Kampusu hava
fotoğrafı, 201817

Camilerin üniversite yerleşkelerindeki Prof.
konumları
birkaç ortak özellik dikkat çekmektedir. İlki
Dr.incelendiğinde
Ümran SEVİL
Yönetim
Başkanı
cami yapılarının nizamiye kapılarınaİBAD
çok yakın
olması.Kurulu
Girişte olan
bu camiler yerleşkenin daha iç taraflarında
kalan fakültelere oldukça uzak konumlanmışlardır. Bu da bir öğrencinin ortalama 15 dakikalık ders arasında
namazını kılıp tekrar derse yetişebilmesini olanaksızlaştırır. Bkz. Bozok ve Artuklu üniversiteleri (şekil 5).
Bir diğer konumlanma da yerleşkeye hakim bir tepede inşa edilen camilerdir. Bu camiler eğimli araziye sahip
oldukları ve fakülte yapılarından farklı bir tepede bulundukları için yaya ulaşımını imkânsız hale getirmektedirler. Genellikle de cuma günleri dışında pek kullanılamazlar(şekil 6). Bunca zorlayıcı kullanıma rağmen
Düzce Üniversitesi yönetimi tarafından böyle bir yerleşim övgüyle anlatılmaktadır18.

Prof. Dr. Bülent EKER

Şekil İBAD
5. Mardin
Artuklu
Üniversitesi
Yönetim
Kurulu
Üyesi Kampüsü

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

Şekil
6. Dicle
Üniversitesi
Kampüsü
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan Yardımcısı

17 http://ozguvenmimarlik.com/tr/mimari-proje/dini-tesis/itu-camii/
18 “..... batı yakasının en yüksek rakımlı tepesine ise Camii yaptıklarını ifade eden Rektörümüz, böylelikle anlamlı ve önemli bir
mesaj verdiklerini de sözlerine ekledi.”
https://www.duzce.edu.tr/13746-duyurus-universitemiz-camii’nin-yapim-ve-tamamlanma-surecleri-degerlendirildi
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Üçüncü konumlanma türü ise caminin daha çok kampüsün merkezinde olması durumudur(şekil 7). Bu türden
camilere daha çok büyük kampüslerde rastlamak mümkündür. Fakülte sayılarının ve sosyal alanların giderek
artması nedeni ile camiler merkezde kalmıştır. Buna rağmen çeperde kalan yapılara uzak kaldığı ve kullanımın
zorlaştığı görülmektedir. Ancak sosyal alanlara yakın olması nedeni ile diğer konumlanma türlerine kıyasla
cami kullan oranını arttırdığı gözlemlenmiştir.

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Şekil 7. Fırat Üniversitesi Kampüsü
Başka bir konumlanma ise yerleşkelerdeki tıp fakültelerine yakın konumlanmış camiler. Bu camiler sadece
üniversite öğrencileri ya da personelin kullandığı camiler olmanın ötesinde gün içinde halkın yoğun olarak
gelip gittiği ve sürekli bir sirkülâsyonun olduğu tıp fakültelerine yakın camilerdir. Kampüs camilerindeki
kullanım pratiklerine ek olarak bu camiler hasta yakınlarının refakat süresince vakit geçirdikleri mekânlara
dönüşmektedir.19
program ve fiziksel nitelik:
Bir yapıyı incelemek için gerekli iki ana unsur yapının programı ve bu programın hayat bulacağı fizikselliktir.
Bu nedenle cami programları ve oluşturan fiziksellik aynı başlık altında incelenmiştir. Kampüs camileri, kent
içinde kullanılan camilere göre kullanım pratikleri bakımından farklılıklar göstermektedir. Bu mekânlar ibadet
işlevi dışında özellikle dinlenme, kısa uyuma, toplanma, ders çalışma gibi işlevleri de bünyesinde barındırmaktadır. Bu nedenle kimi kampüs camileri çevresine doğru büyüyerek bir çeşit kültür merkezine dönüşmektedir.
Ondokuz Mayıs Üniversite Camisi bu cami tiplerine örnek verilebilir. Caminin avlusu, çevresinde toplanılan
şadırvanı, 30.000 adet esere sahip kütüphanesi, araştırma görevlisi odaları, camii dernek odası, öğrencilerin
istirahat ettiği, kitap ve okuduğu tam bir kültür merkezi olarak işlev görmektedir20. Yine aynı şekilde Marmara
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
İlahiyat Cami içinde birçok kültürel birim bulundurmaktadır.
İBAD
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

19 Erciyes Üniversitesi Cami ve Gaziantep Üniversitesi Cami
20 https://camiakademi.com/cami-bolumleri/
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Şekil 8. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Cami
						

Şekil 9. Marmara İlahiyat Cami içinde yer alan
kütüphane Kandil Programı, 21–22 Haz 201721

Camilerde göze çarpan bir diğer program
ve fiziksel
uygunlukSEVİL
kriteri ibadet için gerekli olan abdestin alınaProf.
Dr. Ümran
İBAD Yönetim
Kurulu
Başkanı
cağı ve camiyi destekleyen ıslak hacimlerin
planlanmasıdır.
Abdest
alma yerleri cami tasarımlarında özenle
çözülmesi gereken en önemli alanlardan biridir. Islak alanın hemen ardından kullanılacak kuru bir alana geçiş
problemi tüm camiler için en temel problemlerden biridir.
Ana mekân ise kadın ve erkek kullanıcılar için farklı şekillerde bölünmüştür. Kadınlar bölümü kimi zaman caminin altındaki genişçe salonlardan oluşurken, kimi zaman uzun ve dik merdivenlerle ulaşılan ve ana mekânın
üstünde yer olan bölümlerde oluşturulmuştur. Kimi zaman ise caminin ana yapısına takılmış gibi gözüken
küçük oda birimlerinden oluşmaktadır. Mekânın alışagelmiş bölümlenme biçimleri hem kadın kullanıcılar için
hem de erkek kullanıcılar için camiye girişi zorlaştırabilmektedir. Bu problem kent içi camilerde de sıklıkla
karşılaşılan genel bir problemdir. Fakat kadın ve erkek kullanıcıların Cuma günleri haricinde eşit olduğu kampüs camilerinde daha çok dikkat çekmektedir.
Kapasite:
2010 yılı sonunda Türkiye İstatistik Kurumu tarafından tutulan istatistiklere ait verilere göre ülke nüfusu yaklaşık 73 milyon iken, cami sayısı 81.844 olup her 899 kişiye bir cami düşmektedir (Gürsoy, 2013). Bu genel oran üniversiteler söz konusu olduğunda ciddi şekilde değişiklik göstermekte ve “on binlerce kişiye bir
cami”ye dönüşmektedir. Fakat konu ile ilgili resmi bir istatistikî bilgi şimdilik mevcut değildir. Bu nedenle
hangi kampüse ne kadar ve ne büyüklükte cami gerektiği niceliksel bir bilgiye dayandırılamamaktadır.

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
SONUÇ
İBAD
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
Cami kelime anlamı itibari ile insanları bir araya getiren, toplayan demektir. Mescit ise secde edilen yer anlamında kullanılır. Camiler mescitlere göre daha geç dönemlerde inşa edilmeye başlanmış ve tarih boyunca önemli
21 https://photos.google.com/share/AF1QipNmzC2T_S1Q8DjpShbOBCcsE3FWN76uam4V6nQL0Em4C9eESPG36HSl9_EJD4X
B_A?key=dU9PY094TGlhcl9KSDI5VFFua0E1UmZhTVdTTl9R
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bir yere sahip olmuş yapılardır. Elbette bu tarihsel referanslar büyük bir tartışmanın konusu olarak ele alınabilir.
Dünyanın çeşitli yerlerinde farklı kültürlerde başka tartışmalarla ve mimari türlerde inşa edilmiş birçok camiye
rastlanabilir. Bu metnin konusu olan kampüs camileri ise temelde bu referanslar göz önünde bulundurularak
mevcut durumların doğurduğu gereksinimler doğrultusunda, gündelik yaşamın bir parçası olarak ibadet etme
pratiklerinin ihtiyaç duyduğu mekânlar ve bu mekânların nitelikleri bağlamında ele alınmıştır. Buna göre kampüs
camileri ders aralarında hızla ulaşılabilecek, namaza hazırlık sürecinin de pratik bir şekilde gerçekleştirilebileceği, ibadet etme durumları dışında çeşitli sosyal kullanımlara cevap verebilecek ve en önemlisi kadın ve erkek
kullanıcılar için eşit erişim sunan bir mekân olacak şekilde tasarlanmalıdır. Ayrıca fiziksel olarak fakültelere
yakın, soğuk-sıcak hava koşullarında ulaşımı kolay ve herkes için erişilebilir olmalıdır.
Mekân üretiminin karmaşık doğası ciddi bir çalışma gerektirir. Bu süreç, kampüste yer seçiminden başlayıp
ileriki projeksiyonlara varana kadar geniş bir tasarım aralığıdır. Birçok girdisi olan bu sürecin hızlı kararlarla,
iyi analiz edilmeden gerçekleştirilmesi hem ekonomik hem mimari hem de kullanılabilirlik açısından verimsiz
mekânların üretilmesine, zamanla atıllaşan sürdürülemeyen yapıların çoğalmasına neden olur. Oysaki üniversitelerin diğer yapıları gibi camiler de ciddi
birDr.
kullanıcı
kitlesine
hitap ettiğinden kampüslerin vazgeçilemez
Prof.
Ümran
SEVİL
İBAD
Yönetim
Başkanı
bir parçasını oluşturduğu unutulmamalı
ve cami
üretimKurulu
süreçlerinin
daha özenli bir mimari tutum gerektirdiği
benimsenmelidir.
KAYNAKÇA
Gürsoy, E., (2013). Günümüz Cami Mimarisinde ‘ilkesiz Yaklaşım’. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal
Bilimler Dergisi (28): 239-253.
Özel, M.K., (2013). İstanbul’da Mimarsız Cami Mimarlığı. İstanbul Araştırmaları Yıllığı (2): 297-318.
Sargın, S., (2007). Türkiye’de Üniversitelerin Gelişim Süreci Ve Bölgesel Dağılımı. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (5): 133-150.
İNTERNET KAYNAKLAR
https://camiakademi.com/category/atolye/ e.t:30.0.2018
http://www.arkitera.com/soylesi/529/modern-cagda-boyle-absurd-bir-caminin-yapilmasi-talihsizliktir
e.t:30.0.2018
http://www.doganhasol.net/kemal-ahmet-aruyu-anarken.html e.t:30.0.2018
http://ozguvenmimarlik.com/tr/mimari-proje/dini-tesis/itu-camii/ e.t:30.0.2018
https://www.duzce.edu.tr/13746-duyurus-universitemiz-camii’nin-yapim-ve-tamamlanma-surecleriDoç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
İBAD
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim
Kurulu
degerlendirildi
erişim
tarihi: Üyesi
30.10.2018
https://camiakademi.com/cami-bolumleri/ e.t:30.0.2018
https://photos.google.com/share/AF1QipNmzC2T_S1Q8DjpShbOBCcsE3FWN76uam4V6nQL0Em4C9eESPG36HSl9_EJD4XB_A?key=dU9PY094TGlhcl9KSDI5VFFua0E1UmZhTVdTTl9R e.t:30.0.2018

132

DERNEK
YÖNETİMİ
SÖZEL SUNUMLAR

KENTLERDEKİ YAPI TİPLERİNİN MİKRO İKLİME ETKİSİ: ERZURUM KENTİ ÖRNEĞİ
Başak ERTEM MUTLU1, Sevgi YILMAZ1, Hasan YILMAZ1, Emral MUTLU1
1

Atatürk Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Erzurum / Türkiye

Öz: Artan kentleşme ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan ısı adalarına bağlı kentsel iklim değişiklikleri önemli çevre sorunlarından birisidir. Gittikçe büyüyen kentlerde bu çevre sorunları kırsal alanlara göre daha çok
hissedilmektedir. Kentsel alanlarda dış mekan termal konforu, kentli sağlığı açısından oldukça önemlidir.
Kentlerde mikroiklim; coğrafi konuma ve kentin bulunduğu yerdeki iklime bağlı olarak değişmektedir. Mikro
ölçekli atmosferik modeller, kentsel ısı azaltım stratejilerinin (örneğin, ağaç dikme programları veya yüksek
albedo malzemelerinin kullanımı) termal faydalarını yansıtmak için günümüzde giderek daha fazla kullanılmaktadır. Yapılan bu çalışmada kent merkezindeki yapıların yerleşim tipolojileri dikkate alınarak, yaz ve kış
Prof. Dr. Ümran SEVİL
ayları için oluşturdukları termal konfor
tespit
edilmesiKurulu
amaçlanmaktadır.
İBAD
Yönetim
Başkanı Çalışma alanı olarak Erzurum kent
merkezinde bulunan Şükrüpaşa Mahallesi’ndeki binaların ayrık nizam, bitişik nizam ve avlu şeklinde olan
3 farklı tipolojisi esas alınmıştır. Binaların ayrık nizam alındığı analiz 80m×60m boyutunda, bitişik nizam
alındığı analiz 70m×80m boyutunda, avlu olarak alınan analiz 70m×90m boyutunda alınmıştır. Analizler için
Şükrüpaşa Mahallesi’nden 24 saatlik sıcaklık ve nem verileri alınmıştır. 3 farklı şekilde konumlanmış binaların
2018 Ocak ve Ağustos ayları için Envi-met 4.3.2 programında analizler yapılmıştır. Çalışma için 15 Ağustos
2018 ve 15 Ocak 2018 günleri analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda termal konfor açısından bina tipolojilerinin yaz aylarında sıcaklık bakımından ayrık nizam yerleşim tipinin daha serin, kış ayları için ise bina
tipolojilerinden avlu tipinin daha sıcak sonuçlar verdiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Mikroiklim, Yerleşim Tipolojileri, ENVİ-Met, Erzurum

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Artan kentleşme ve fosil yakıtların yoğun tüketimi, şehirlerdeki termal çevre üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Kentsel yüzeylerin nispeten düşük yansıtıcılığı şehirlerdeki yüksek yoğunluklu yapı ile birleştiğinde kentsel ortamda ısı birikimi ortaya çıkmaktadır. Yeşil (bitki örtüsü) alanların ve yüzey suyunun genel eksikliği de
şehirleri
daha da
sıcak
kılmaktadır.
Bunun sonucunda da yaz ayları
için,Dr.
kent Pelin
sakinlerinin
soğutma
talebi artar (
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Başkan
Yardımcısı
Yönetim 2004;
Kurulu
Üyesi
AkbariİBAD
and Konopacki,
Kolokotroni
et al., 2012) ve yayalar üzerindeki ısı stresi artar ( Oke, 1987;
Pantavou et al., 2011). Bu amaçla kentsel mekanları serinletmek için stratejiler geliştirilmiştir ve çalışmalar günümüzde bu yönde devam etmektedir. Bu stratejiler, temel olarak, (uygun olmayan) güneş ışıması, kullanılan
inşaat malzemeleri, su ve kentteki bitki örtüsünün mevcudiyetine göre inşa edilen çevrenin yapılandırılması
ile ilgilidir (Akbari and Matthews, 2012; Moody and Sailor, 2013; Santamouris, 2013; Taleghani et al., 2013)
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Sürdürülebilir bir toplum ve mikroiklime sahip bir çevre toplumumuzun bugünlerde karşı karşıya kaldığı zorluklardan birisidir. Enerji tüketiminin azaltılmasının gerekli olacağı iklim değişikliğinin geleceği de düşünüldüğünde, enerji tasarrufu yollarının araştırılması günümüzde önemli bir yer tutmaktadır. 2030 Avrupa çerçevesi içinde, sürdürülebilir şehirler ve topluluklar sürdürülebilir kalkınmanın 17 hedefinden birisidir (Cabeza
et al., 2018).
Hem enerji tasarrufu hem de termal konfor nedeniyle, kentsel çevreyi mikro iklimin sayısal simülasyonları
yoluyla araştırmak çok daha faydalı olmaktadır. İnsanların çevreyi termal açıdan nasıl değerlendirdiğini incelemek ve değerlendirmek, uygun bir kentsel planlama yoluyla (La Roche and Berardi, 2014; Salata et al., 2016
) termal yaşam ortamını iyileştirmek ve doğru malzemeleri seçmek için kullanılabilmektedir (Salata et al.,
2015; Santamouris et al., 2012 ). Uygun şekilde planlanan dış mekanlar olası termal stresi azaltır (Nikolopoulou et al., 2011 ). Bu, kirletici emisyonlarının azaltılması, klima enerji tüketiminin ve kentsel ısı adası etkisinin
azaltılmasıyla daha iyi yaşam koşulları sağlayacaktır. Kentlerdeki binaların yerleşimi de bu kapsamda, yapısı
ve konumu açısından önemli bir yer tutmaktadır.
AMAÇ

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Yapılan bu çalışmada Türkiye’deki kış kentlerinden birisi olan Erzurum kentinde, termal konfor açısından kış
ve yaz aylarında hangi bina tipolojisinin daha olumlu sonuç verdiği araştırılmıştır. Amaç yaz ayları için kentsel
ısı adası etkisini azaltmak, kışın ise enerji kullanımını azaltarak daha verimli kullanımı sağlamaktır.
KAPSAM
Çalışma kapsamında Erzurum kentinde bulunan eski yapılaşmaların yoğun olduğu Şükrüpaşa Mahallesi çalışma alanı olarak seçilmiştir (Şekil 1).

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Şekil 1. Erzurum Şükrüpaşa Mahallesi Konumu
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YÖNTEM
3 farklı yerleşim tipolojisinde alan Şükrüpaşa Mahallesi içerisinden seçilmiştir. Çalışma alanı analizi için
öncelikle kış aylarından 15 Ocak 2018, yaz aylarından ise 15 Ağustos 2018 günlerinin 24 saatlik sıcaklık ve
nem ölçümü 1,5 m yükseklikten alınmıştır. Çalışma analizi için Envi-met 4.3.2 paketi kullanılmıştır. Alanın
mevcut durumları yaz ve kış ayları için analiz edilmiştir. Analiz ölçüleri binaların ayrık nizam şeklinde olanı
için 80m×60m, bitişik nizam olanı için 70m×80m ve avlu tipi için 70m×90m ölçülerinde alınmıştır (Şekil 2).

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Şekil 2. Bitişik Nizam (a), Ayrık Nizam (b) ve Avlu (c) Yerleşim Tipi ENVI-Met Analizleri
BULGULAR
Çalışma alanı analizleri yaz ve kış ayları olmak üzere 6 farklı şekilde yapılmıştır. Kış ayları için yapılan analizlerdeProf.
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analizinde avlu tipi yerleşim ise -0,9 ile 1,1 ºC arasında tespit edilmiştir (Şekil 5).
Yaz ayları için yapılan analizlerde ise bitişik nizam 25,4 ile 30,1 ºC arasında (Şekil 6), ayrık nizam 25,3 ile 26,5
ºC arasında (Şekil 7), avlu tipi yerleşim ise 25,1 ile 27,0 ºC arasında (Şekil 8) tespit edilmiştir.
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Şekil 3. Bitişik Nizam Yerleşim Şeklinin Kış Ayı Analizi
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Şekil 4. Ayrık Nizam Yerleşim Şeklinin Kış Ayı Analizi
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Şekil 5. Avlu Tipi Yerleşim Şeklinin Kış Ayı Analizi
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Şekil 6. Bitişik Nizam Yerleşim Şeklinin Yaz Ayı Analizi
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Şekil 7. Ayrık Nizam Yerleşim Şeklinin Yaz Ayı Analizi
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Şekil 8. Avlu Tipi Yerleşim Şeklinin Yaz Ayı Analizi
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SONUÇ
Yapılan analizler sonucunda, soğuk kış kentleri için kış aylarındaki en uygun ortamı sağlayan yerleşim tipinin avlu tipi yerleşim olduğu tespit edilmiştir. Çıkan sıcaklık sonuçları minimum değerde değişiklik olarak
diğerleri ile çok fark etmese de maksimum değerinde ayrık nizama göre 0,7 ºC sıcaklığın arttığı, bitişik nizam
yerleşim şekline göre ise 0,2 ºC ortam sıcaklığını arttırdığı tespit edilmiştir (Şekil 9).
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Şekil 9. Kış Ayı Analizleri
Yaz ayları için yapılan çalışma sonuçlarına göre ise, avlu tipi yerleşim şeklinin minimum sıcaklık değerini
ayrık nizama göre 0,2 ºC, bitişik nizama göre ise 0,3 ºC sıcaklığı azalttığı tespit edilmiştir. Fakat maksimum sıcaklıkta ise en uygun ortamı ayrık nizam yerleşim tipinin sağladığı görülmüştür. Bitişik nizam yerleşim tipine
göre ortamı 3,6 ºC, avlu tipine göre ise ortamı 0,5 ºC daha serinlettiği görülmüştür (Şekil 10).
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Şekil 10. Yaz Ayı Analizleri
Yapılan bu çalışma kış kentlerinde daha çok kış ayları için mikroiklimin daha çok sağlanacağı yerleşim tipinin
avlu tipi yerleşim olduğunu göstermiştir.
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OKUL TASARIMLARINDA MEKANSAL OLASILIKLAR
Figen IŞIKER1, Mehmet Fatih BÖLÜK2
1-2

Mardin Artuklu Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mardin / Türkiye

Öz: Türkiye’de doğup büyüyen herkes 13 yıllık zorunlu eğitim programına tabi tutulur. Bu da; insan ömrünün ortalama 14000 saatinin okulda geçtiği anlamına gelir. Eğitim reformları, değişen sınav sistemleri, artan-azalan eğitim süreleri bitimsizce konuşulurken, 17 milyon 449 bin 876 öğrencinin her gününü geçirdiği
okul yapılarının niteliği, mekan kalitesi, çevre ile ilişkisi, kendine has içerik oluşturabilme potansiyelleri gibi
konular en az tartışılan meselelerdir. Ülkemizdeki eğitim sistemi tartışmalarında eğitimciler, pedagoglar ve
politikacılar en fazla söz hakkına sahipken; bu mekanları tasarlayan mimarlar ve ortak çalışma üreten diğer
disiplinlerden uzmanların sesi oldukça zayıf kalmaktadır. Okullar için yapılması gereken temel tartışmaların
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ve iklim SEVİL
koşulları gözetilmeyen, uygun yapı malzemesi
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
kullanılmayan, yakın çevresi ile ilişki kurmayan tip projeler üretildiğini görmekteyiz. Türkiye’de kamu yapıları için ayrılan bütçede eğitim yapıları önemli bir yere sahiptir. Eğitim yapıları gibi her kullanıcının (öğrencinin)
farklı ihtiyaçlarının olabileceği binalarda sadece gerekli teknik donanımları sağlayabilmek yeterli değildir. Hareketli ve birbirine dönüşen mekanlar, öğrencinin gün içinde tek bir sınıfta eğitim görmesinin önüne geçer ve
katılımcılı, hep birlikte keşfedilen bir öğrenim sürecinin oluşmasına imkan sağlar. Bu metnin amacı; okulları
mekansal açıdan ele alarak özgün yapı programlarına ulaşmak ve tasarım olasılıklarını tartışmaya açmaktır.
Bununla birlikte sadece fiziksel mekanın oluşumunu değil aynı zamanda öğrencinin gelişiminin bu mekanlarla
birlikte nasıl şekillenebileceğini uygulanmış projeler üzerinden ortaya koymaktır.
Anahtar Kelimeler: Okul Tasarımı, Fiziksel Mekan, Tipoloji, Öğrenci, Mimari Nitelik, Dönüşen Birimler

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
“Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı” PISA’nın üç yıl aralıklarla yaptığı eğitim değerlendirme sonuçlarına göre Türkiye 70 ülke içinde 50. sırada yer almaktadır. Türkiye’nin 2003 yılında katılmaya başladığı
değerlendirme programındaki sıralaması tabloda da görülebileceği üzere ne yazık ki yıllar içinde ilerleme
gösterememiştir. (Şekil 1) Son yıllarda eğitim için önemli bir bütçe ayrılmasına ve üzerine ciddi çalışmalar
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
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yapılmasına rağmen sürekli olarak değişimle sonuçlanan ve yeni sorunlar üreten bir durumla karşı karşıya kaİBAD
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
lınmaktadır. Bundan dolayı tartışma zemini değiştirmek, bunu etkileyen faktörleri gözden geçirmek ve kolektif
çözülebilecek bu problemin asıl aktörleri ile bir araya gelmek gerekir.
Eğitim üzerine yapılan çalışmalarda bir araya gelen aktörler arasında alanında uzmanlaşmış mimarların sesinin
zayıf kaldığı gözükmektedir. Çoğu zaman göz ardı edilen ve eğitimin iyi ya da kötü yönde şekillenmesinde
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büyük katkısı olan mekanları, eğitim sisteminin önemli bir parçası olarak görmemek bu başarısızlığın önemli
etkenlerindendir.
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Okul sadece eğitim modellerine göre şekillenen müfredatlardan oluşmaz. Öğrencilerin yalnızca öğrenme
amaçlı bulundukları bir yer değil, aynı zamanda orada yaşadığı ve onunla birlikte öğrendiği bir yer olarak
tasarlanmalıdır. Okul yaşamın, yerel hayatın, sosyal ve kültürel gerçeklerin bir parçası olarak görülmelidir.
Bu nedenle yere bağlı olarak farklılık üreten tasarımlar olmalıdır. Aynı zamanda farklı öğretim biçimine sahip
okullar farklı mekanlara ihtiyaç duyar. Bu farklılıklar gözetilmediği için, tasarımında coğrafi ve iklim koşulları
gözetilmeyen, uygun yapı malzemesi kullanılmayan, kullanıcı profili iyi analiz edilmemiş, yakın çevresi ile
ilişki kurmayan tip projeler üretildiğini görmekteyiz.
AMAÇ
Bu metnin amacı; okulları mekansal açıdan ele alarak özgün yapı programlarına ulaşmak ve tasarım olasılıklarını tartışmaya açmaktır. Bununla birlikte sadece fiziksel mekanın oluşumunu değil aynı zamanda öğrencinin
gelişiminin bu mekanlarla birlikte nasıl şekillenebileceğini uygulanmış projeler üzerinden ortaya koymaktır.
KAPSAM
Bu amaç doğrultusunda eğitim yapılarının tarihsel sürecine bakılmış, günümüz örneklerindeki süreklilikleri
gözlemlenmiş, bununla birlikte tasarım olasılıkları kritik edilmiştir. Bu değerlendirmelerde okul yapım sürecinde dahil
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YÖNTEM
Yakın dönemde farklı bölgelerde inşa edilmiş bazı örnek projeler üzerinden mekan organizasyonları irdelenerek mevcut durum değerlendirmesi yapılmış ve öneriler üzerinde durulmuştur. Türkiye’deki eğitim yapılarının
üretiminde aktörlerin katılımcı olmaması, tip projelerin tekrar edilmesi, günümüz fiziksel kullanım ihtiyaçlarını karşılamayan mekanların oluştuğuna değinilmiş ve çözüm önerileri sunulmuştur.
BULGULAR
Eğitim yapılarının tarihsel süreçlerine bakıldığında bugün anladığımız biçimdeki okul binalarının 19. yüzyıldan itibaren geliştiğini görürüz. Elbette okul binaları daha önce de inşa edilmekteydi. Birkaç yüz yıl önce inşa
edilmiş olan ve Avrupa’da hala eski kasabalarda bulunan, kilise-okul tarzındaki Latin okulları bunlara örnek
olarak verilebilir. Sanayi Devrimi’nden sonraki on yıllarda, eğitim reformcuları okulları ve sınıf ortamlarını
modernize etme çabalarına öncülük etti ve her yerde bulunan tek odalı okul binası giderek daha büyük ve daha
sofistike tasarımlara dönüşmeye başladı. Standart sınıf için erken bir modelin, öğrencilerin sıralı bir oturma
Prof.olduğu,
Dr. Ümran
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odanın ikiSEVİL
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olarak adlandırılan Horace Mann tarafından hazırlandığı görülmektedir. (Baker, 2012: 4) (Şekil 2) Bu okullar 20. yüzyıldaki okul binalarının önceli
olarak görülebilecek, koridorlar boyunca sınıfların düzenlendiği simetrik planlamaya sahip kat planlarından
oluşmaktadır. (Lederer, 2011: 15)
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Şekil 2 . Horace Mann tarafından önerilen sınıf düzeni, 1840 (Baker, 2012:4)
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20.yy’a bakıldığında ise tipik bir okulun uzun koridorlar ve kapalı sınıflara sahip, sınıfların yine benzer düzende olduğu bir kurgunun yüzyılın ortalarına kadar sürdüğü görülmektedir. Bu mekan öğretmenin aktif, öğrencinin pasif olduğu hiyerarşik bir ilişki kurar. (Şekil 3)
Bu dönemlerden itibaren ısı, ışık, temiz hava kontrolü gibi enerji korunumuna yönelik çalışmaların da yönlendirmesi ile daha açık düzende mekanların tasarlandığı ve standartların dışına çıkan eğitim yapıları denemeleri
yapıldığı görülmektedir. Fiziksel olarak zayıf çocukların güneş ve temiz hava ile desteklenerek güç kazanmasına yardımcı olmak için açık alan kullanımını ön plana çıkaran, günümüzde de halen işlevini sürdüren, Jan
Duiker tarafından tasarlanmış “Amsterdam Open Air School” bir örnek olarak verilebilir.
21. yüzyıla gelindiğinde ise teknoloji ile birlikte fiziksel gereksinimler değişikliğe uğramış ve yeni mekansal ihtiyaçları doğurmuştur. Çocukların kendini başkaları ile birlikte yeniden keşfedebileceği, kendi beceri
ve ilgi dünyasını geliştirebileceği, keşfe ve farklı kullanımlara izin veren ortamlar üretmenin, bugünün okul
mimarisindeki en önemli hedeflerden biri haline gelmiş olduğu görülmektedir. Okul binasındaki “boşluklar”;
koridorlar, teraslar, avlular, bir şehrin sokaklarına ve meydanlarına benzer bir işlevi olmasının yanı sıra çoklu
kullanıma açık, esnek planlama ile öğrenmenin bir parçası haline gelmeye başlamıştır.
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durağanlıkların oluşturduğu ardışık periyotlarla gruplar tarafından
kullanılır. Bununla birlikte rutin kullanımların dışında sürpriz kullanımlara açık olan, potansiyelleri çoğaltılabilen
mekanlar öğrenme sürecini de zenginleştireceğinden, tasarımda mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Bu
nedenle okul yapısını oluşturan bütün mekanlar farklı kullanım durumlarını karşılayacak nitelikte olmalıdır.
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Eğitim mekanlarının nitelikli olabilmesi için uygun aktörlerin tasarım süreçlerine dahil edilmesi gerekir. Bu
aktörler; karar vericiler, öğretmenler, öğrenciler, okul çalışanları, mimarlar, politikacılar, yerel yöneticiler,
kent sakinlerinden oluşabilir. Katılımcı sayısının artması, yere özgü tasarlanan yapıların üretilmesine katkı
sağlar. Sözgelimi mimar aktörlerin bu yapıyı tasarlayabilmeleri için, bina kullanıcılarının ne yaptığını ve bunu
nasıl yaptığını önemli ölçüde bilmesi gerekmektedir. Bu nedenle öğrenciler, öğretmenler, okul yöneticileri ve
yardımcı bütün personelin tüm gününü geçirdiği ve öğrenme sürecinin en önemli aktörlerinden biri olan mekanların titizlikle çalışılması, analiz edilmesi ve revize edilmesi gerekmektedir. Tasarım sürecindeki aktörlerin
dışında mekanların kullanılmaya başlanmasıyla birlikte yapının kendisinin de okul yaşamını şekillendiren bir
aktör olduğu göz ardı edilmemelidir. Mekanların öğrenci performanslarına etkisi eğitim sistemi tartışmalarının
da bir parçası olmalı ve yeni modeller buna göre şekillenmelidir. Pedagojik çalışmalar yapan ve yeni okul
modelleri üzerine kafa yoran kişiler, çocuğun gelişiminin mekandan bağımsız olamayacağını vurgularlar. Bu
sebeple mekanı da bir eğitimci olarak sistemi belirleyen bir aktör gibi sürece dahil ederler ve eğitim modellerini mekanlar üzerinden tariflemeyi seçerler. Örneğin Reggio modelinin kurucusu psikolog Loris Malaguzzi
herkesin toplanabileceği ortak merkezi olmayan bir okulun “kendi işlerini örgütleyemeyeceğini” söyler.(SeyProf. Dr. Ümran SEVİL
del, 2011: 19)
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Okul, çocuklar ve gençler için öğrenme ve yaşam alanıdır. Yani sadece çalışma alanı değil, bireysel öğrenme
ve sosyal buluşma yeridir. Arkadaş bulmak, dünyanın keşfi kadar önemlidir. Eğlenmeyi, kendine özel alanlar
bulmayı, birlikte oynamayı, tartışmayı ve aynı zamanda modern zamanlarda tamamen unutulma tehlikesi olan
“ durmayı, ara vermeyi ve huzur bulmayı” da sağlamalıdır. (Seydel, 2011: 26) Yerleşim bölgelerine entegre
edilen okul binaları, nesiller arası eğitim, kültür ve boş zaman merkezleridir. Dolayısıyla, orijinal kullanım
fikrinin çok ötesine geçen harika bir sosyal işleve sahiptirler. Bir anlamda kentin ayrılmaz bir parçası olarak
şekillenir ve kentte “sosyal odak noktalar” olarak nitelendirilebilirler. (Lederer, Pampe, 2011: 35) Kendini toplumun her kesimine açan ve kültürel bir çekim merkezi olarak değerlendirilebilecek okul binaları, uygun ulaşım bağlantılarına, otoparklara, yönlendirmeyi sağlayan işaret sistemlerine sahip olmalıdır. Bu bağlamda okul
binalarında bahçe kullanımı ve giriş alanları önemli bir yere sahiptir. Çünkü diğer tüm kullanıcılarının yanı sıra
çocuğun kamusal alanla ilk karşılaştığı alan okul, okulla ilk iletişim kurulan mekan ise yapının giriş kısmıdır.
İlk izlenim çok önemlidir. Okulun kentin bir parçası olması isteniyorsa, giriş kendini belli etmeli ve davetkar
olmalıdır. Yapının ana sirkülasyonun başlangıcı olan bu noktalar aslında bir taraftan bitişi olma özelliği de
taşır. Dersler sonrasında gruplar halinde çıkmaya, özellikle küçük yaştaki öğrencilerin aileleri ile rahatlıkla
buluşmalarına imkan sağlamalı ve kendilerini güvende hissettirecek nitelikte olmalıdır. Görünürlük ve aydınlatma burada önemli bir rol oynamaktadır. (Lederer, Pampe, 2011: 35)
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İBAD
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Yardımcısı
İBAD Yönetim
Kurulu sonra
Üyesibirimlere dağılım noktasında iyi bir şekilde kurgulanmış olan bu alan
alan yaratıyor.
Yapıya girdikten
aynı zamanda buluşma yeri, etkinlik alanı işlevini de karşılamaktadır. Hava şartları uygun olduğunda kapılar
tamamen açılabilmekte, iç ve dış mekan birlikte kullanılarak esnek kullanım olanağı sağlayabilmektedir. Burada merdivenler, öğrencilerin ders aralarında buluşma noktası olarak kullanılmasının yanı sıra, alan etkinlik
için kullanıldığında tribün görevi görmektedir. (Şekil 4,5)
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Şekil 4. Markt Indersdorf
OkuluSEVİL
giriş kapısı, 2002
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Şekil 5. Markt Indersdorf Ortaokulu giriş alanı, 2002 (Lederer, Pampe, 2011:37)
Mimarların tasarım yaparken en çok zorlandığı birimlerden olan merdivenler, genellikle katların birbirine bağlantısını sağlayan unsur olarak görülür. Ama bu işlevinin yanı sıra iyi organize edilmiş bir merdiven istendiğinde buluşma, dinlenme, etkinlik yapma fonksiyonlarına da hizmet ederek bir anlamda sosyal etkileşim alanları
haline gelebilir. Basamak yükseklikleri ve eğimi uygun hale getirilmiş, iyi aydınlatılmış merdivenler özellikle
öğrencilerin ders aralarında dersliklerinden fazla uzaklaşmadan dinlenebildikleri bir alan işlevi görebilir. Daha
geniş aralarda
çalışma
yapabildikleri
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bir parçası
gelmişKurulu
olacaktır.
İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBADhaline
Yönetim
Üyesi

147

DERNEK
YÖNETİMİ
SÖZEL SUNUMLAR

Şekil 6. Hellerup İlkokulu, 2002

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Şekil 7. Hellerup İlkokulu, 2002
Danimarka Kopenhag’da bulunan “Hellerup İlkokulu”’nda açık ve ferah biçimde düzenlenmiş merdiven alanı
katlara erişim fonksiyonunun yanında bir iç dinlenme ve işlev alanı olarak hizmet verir. Yapının merkezinde
konumlanmış olmasından ötürü derslikler, yönetim bölümü, laboratuvarlar gibi diğer birimlere de kolay ulaşım sağlanmaktadır. Geniş oturma alanları, öğrencileri arkadaşları ile buluşmaya davet eder, orada bir şeyler
yapmalarına, çalışmalarına, yemek yemelerine ve dinlenmelerine imkan verir. Daha büyük etkinliklerde mekan kullanımı katlardaki iç koridorlara da taşar ve böylece yapının açık alanları bütünlüklü olarak kullanılabilir. (Şekil 6,7)
Önceki dönemlerde planlanan okul yapılarında genellikle koridorlar da merdivenler gibi sadece ulaşım görevini karşılaması gerektiği düşünüldüğü için küçük boyutlarda tasarlanıyordu. Genelde ekonomik kaygılardan
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günümüzde artık sirkülasyon göreviyle birlikte bu birimlerin tasarımında farklı çözümler üretilmiş ve öğrenmenin bir parçası haline gelmişlerdir.
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Şekil 8. Gesamtschule In der Höh, 2003 ((Lederer, Pampe, 2011:37)

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Şekil 9. Gesamtschule In der Höh, 2003
İsviçre Volketswil’deki “Gesamtschule In der Höh” binasında koridor alanı sirkülasyondan çok yönlü bir perde
ile ayrılabilir ve etkinlikler için bir oditoryum veya salon olarak kullanılabilir. Ayrıca koridorlar, bireysel veya
grup çalışma alanları, okuma alanları ve yemek yeme alanları olarak kullanıma uygun büyüklüktedir. (Şekil
8,9)

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
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Şekil 10. Minami Yamashiro İlkokulu, 2003

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Şekil 11. Minami Yamashiro İlkokulu, 2003 (Lederer, Pampe, 2011:165)
Koridor ve ara mekanların sosyal bir alan olarak kullanımının yanı sıra öğrenimin ana mekanı olan ve genelde
frontal eğitimin gerçekleştiği sınıfların da bu mekanlara taşması, öğrenimin çeşitlenmesi anlamında önemlidir.
Japonya Kyoto’daki Minami Yamashiro İlköğretim Okulu’nun sınıfları, çok işlevli bir mekana sürgülü kapıların sağladığı bir esneklikle akmaktadır ve bu oluşan yeni mekan koridordan sadece parapet yüksekliğindeki
öğrenci dolapları ile ayrılmaktadır. (Şekil 10,11)
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Bununla
birlikte
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Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
rına da rastlamak mümkündür. Bu okullar genellikle bireysel girişimlerle ve bazı projeler kapsamında hayata
geçirilmiştir. 2010-2015 yılları arasında İSMEP (İstanbul’un Sismik Riskten Arındırılması Projesi) kapsamında yıkılıp yeniden yapılmasına karar verilen okullar, “İstanbul’da 44 okul” ismiyle Uygur Mimarlık tarafından
uygulanarak hayata geçirilmiştir. Bu okullar tip eğitim mekanlarına karşı çıkan ve yere ait olmayı önemseyen
tasarımlarla şekillenmiştir. Bu türden okulların sayısı genelle kıyaslandığında oldukça azdır.
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Milli Eğitim Bakanlığı fiziki koşulların iyileştirilmesi, eğitim kalitesinin arttırılması, öğrencilerin öğrenme
potansiyellerinin olumlu yönde gelişmesi ve öğretmenlerin motivasyonunu artıracağı düşüncesiyle, mottosu
“kaliteli eğitim, kaliteli okul” olan yeni tip projeler üretmiştir. Tip proje üretimi daha çok ekonomik kaygılarla,
inşaat süresinin kısa olması ve standart üretimin sağladığı avantajlarla olumlu olarak algılanabilir. Ancak uygulanmış okul yapılarının işlerliği üzerine düşünüldüğünde dezavantajlarının daha çok olduğu gözlemlenmiştir.
Tip projelerin; birbirinden farklı özelliklere sahip her kentin tikel durumlarını ve bunların yaratacağı zenginlikleri görmezden geldiğini söyleyebiliriz. Sözgelimi; iklim koşullarının getirdiği farklılıkların yalnızca malzeme
önerileri ve alternatif cephe tasarımları ile çözülemeyeceğini, bunların bütün tasarımı şekillendiren parametreler olduğunu görmek gerekir.
SONUÇ
Türkiye’de okul binaları, kamu yapılarının büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Bu yapı grubu genellikle mevcut eğitim sisteminin bir uzantısı olarak kurumsal, resmi ve belli bir programı karşılayacak biçimde tip projeler
Prof.
Dr.
Ümran
SEVİL
olarak tasarlanmaktadır. Bununla birlikte
eğitim
sistemine
getirilen
yeni gelişmeler mevcut mekanlara ekleneYönetim
rek uygulanmaya çalışılmaktadır. BuİBAD
da esnek
tasarım Kurulu
kriterleriBaşkanı
göz önünde bulundurulmadan tasarlanmış tip
projeler için zorlayıcı ve çoğu zaman verimsiz mekanların oluşmasına neden olmaktadır.
Ülkemizdeki eğitim yapıları çoğu etrafı duvarlarla çevrili, beton zeminli bahçelere sahip, aynı sınıf ve koridor
plan tipinde okullardan oluşur. Farklı iklim ve coğrafi koşullara cevap veremeyen, kentle ilişki kuramayan ve
benzerlikler üreten yapılardır. Bu benzerlikler birbirinden farklı olan her öğrencinin kendi bireyselliğini keşfedebilmek için yardımcı olacak mekanları sağlayamamaktadır.
Nitelikli bir okul; zorunlu gidilmesi gereken bir mekan olarak algılanması yerine gençlerin ve yetişkinlerin
öğrenmek ve çalışmaktan “zevk aldığı” bir yer olarak tasarlanmalıdır. Bireysel ve ortak öğrenim, sınıf dışı
öğrenim (kütüphane, sınıf bahçeleri vb..), geleneksel bir öğretim programını tamamlayan veya hatta kısmen
değiştiren, yaratıcı, sportif, teknik ve sanatsal etkinlikleri organize edebilmeleri ve ayrıca “hiçbir şey yapmama” (öğretmensiz alanlar, teneffüs alanları) için yeterli alan sağlamalıdır.
Ayrıca çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin “yaşadığı bir yer olarak” tasarlanmalıdır. Öğrencinin okulu gündelik hayatının bir devamı gibi gördüğü, arkadaşlarıyla buluştuğu, dinlendiği, istediğinde köşesine çekilme
imkanını bulabildiği, kendini güvende hissettiği mekanlar olmalıdır. Bu aitliği hissettikleri mekânlarda kendilerine özgü tasarımları için verilen çeşitli öğrenme düzenlemeleri ve fırsatları sağlaması, öğrencinin sosyal
hayata açılmasına olanak sağlar.
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MİMAR VE MÜHENDİSLERİN TEKNOLOJİ TASARIMLARINDA MALZEMENİN ROLÜ
Zeki ÇİZMECİOĞLU
İstanbul Ticaret Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Mücevherat Mühendisliği Bölümü İstanbul / Türkiye

Öz: Mimar ve mühendisler, teknoloji tasarımlarında üretim kolaylığı sağlayan ve kullanıcının servis şartlarındaki ihtiyaçlarına cevap veren, en uygun ekonomik malzemeyi seçmek zorundadırlar. Bir ürünün üretim
teknolojisi, seçilen malzemenin özelliklerine ile sınırlıdır. Malzeme seçimi yapılırken malzemelerin mukavemet, iletkenlik, yoğunluk, diğer fiziksel ve kimyasal özellikleri göz önünde tutulur. Buna ilaveten üretim ve
kullanma süresince malzemenin durumu, şekillenme, talaş kaldırma özelliği, elektriksel kararlılığı, kimyasal
dayanıklılığı ve radyasyon özellikleri ile fiyat ve piyasada bulunuşu gibi ekonomik faktörler göz önüne alınır.
Ülkemiz, genç nüfus potansiyeline, doğal hammadde, enerji kaynakları, tarih ve kültür zenginliklerine sahiptir.
Nüfusumuzu iyi eğiterek, “Çanakkale Ruhu”
yenilikçi
ve girişimci
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SEVİLprojeler yapmaya yönlendirmeli, “Yerli
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ürünler
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tasarlarsak tasarlayalım, ne üretmek istersek
İBAD
Yönetim
KuruluNe
Başkanı
isteyelim malzemeye ihtiyaç vardır. Bütün üretim sektörlerinin ortak ihtiyacı malzemedir. Ülkemizin hammadde zenginliği değerlendirilerek, üretimin lokomotifi olan teknoloji tasarımında malzemeye bağlı faktörler göz
önüne alınmalı ve yüksek teknolojinin ihtiyacı olan malzemeler üretilmelidir. Üniversitelerimiz, bilimi bilim
için değil, bilimi endüstri için, ekonomi için, teknoloji için ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda yapmalıdır.
“Milli Bilim Politikası” ile bütün sektörlerde Üniversite-Sanayi İşbirliğinin kurulmasına önem verilmelidir.
“Ekonomik Savaş”ın yaşandığı günümüzde teknoloji üretmeye yönelik Ar-Ge çalışmaları ile istihdam, yatırım
ve üretimi arttırarak ekonomik savaşı kazanmalıyız.
Anahtar Kelimeler: Mimar ve Mühendis, Teknoloji Tasarımı, Malzeme Bilimi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Mücevherat Mühendisliği

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Bir otomobil yapımında kullanılan on binlerce parçanın metal, seramik, polimer ve kompozit gibi farklı malzemelerden olduğu göz önüne alındığında belli bir parça için en uygun malzeme seçimi önem arz etmektedir.
Üretim endüstrilerinin talepleri doğrultusunda belirli özelliklere sahip malzeme geliştirmek ve seçmek başlı
başına bir uzmanlık alanıdır. Malzeme Bilimi, malzemelerin içyapı-özellik ilişkilerini araştıran ve malzemelerin içProf.
yapısınıDr.
değiştirerek
Günümüzde
bütünAVŞAR
mimarlık KARABAŞ
ve mühendisDoç.
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Bülentözelliklerini
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lik alanlarının
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gibi, muhtelif
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geliştirilmesi ile ilgili olarak Metalurji ve Malzeme, Seramik, Polimer, Süreç, Mücevherat gibi özel uzmanlık
konularını kapsayan Mühendislik alanları da ortaya çıkmıştır. Ülkemizde yaklaşık yarım asırdan fazla bir
geçmişi olan Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, doğal hammaddelerden metal, plastik, seramik, kompozit
v.b. her türlü malzeme üretimini gerçekleştiren ve malzemelerin içyapısını değiştirerek özelliklerini geliştiren,
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metalik ve metalik olmayan diğer malzemelerin kullanıldığı sektörlere hizmet veren oldukça gelişmiş bir mühendislik alanıdır. Ancak “Seramik”, “Polimer”, “Süreç” ve “ Mücevherat” Mühendisliği alanları ülkemizde
sınırlı ölçüde gelişmiştir.
Ülkemizde beş bin yıllık geçmişi olan kuyumculuk sektörü son yıllarda çok büyük gelişmeler kaydetmiş ve
ekonomideki payı oldukça büyümüştür. Sektörün taleplerine binaen mühendis yetiştirmek amacı ile İstanbul Ticaret Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi’nde dünyada ilk defa 2011-2012 Akademik yılından itibaren
“Mücevherat Mühendisliği” Bölümü açılmıştır. Mücevherat Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Metalürji
ve Malzeme Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Yer Bilimleri Mühendisliği (Maden ve Jeoloji) alanlarının
karışımından oluşan yeni bir disiplindir. Eğitimin kapsamı, mücevherat ve değerli metallerin üretimi ve işlenmesi, değerli taşların tanımlanması, atölye ve fabrika yönetimi, proses geliştirme ve Ar-Ge çalışmaları,
bilgisayar destekli tasarım ve üretim, ekonomi, dış ticaret, hukuk, pazarlama, satış ve markalaşmadır. Eğitim,
hazırlık sınıfını müteakip, tamamen İngilizce olup, dört yıllık temel mühendislik eğitimini kapsamaktadır.
Bölüm üç yıldan beri mezun vermeye başlamıştır. Ayrıca aynı üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsünde “MüProf.Yüksek
Dr. Ümran
cevherat Mühendisliği Anabilim Dalı”nda
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Doktora Programları da açılmıştır. Sektörün
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Kalbi Kuyumcukent’te kurulan MAGEM (Mücevherat Araştırma- Geliştirme ve Eğitim Merkezi)nde yapılan
eğitim, araştırma ve proje çalışmaları ile Türkiye’de üniversitelerle iş dünyası arasında işbirliği için bir model
oluşturulmaya çalışılmaktadır. (Çizmecioğlu-2016)
AMAÇ
Bu çalışmanın amacı, mimarlık ve mühendislik mesleğinde yapılan teknoloji tasarımlarında malzeme yapı ve
özelliklerinin rolünü ele almaktır.
KAPSAM
Bu çalışmanın kapsamında, tasarım ve tasarım süreci, teknoloji tasarımının ve üretiminin mahiyeti hakkında bilgi verilmekte; daha sonra malzemelerin yapı ve özellikleri atomlar arası bağ türüne göre açıklanmakta, teknoloji tasarımında malzemenin ne kadar önemli olduğu konusu ise günümüzde kentsel dönüşüm ile
İstanbul’da bizi çoğu binalarımızı yenilemek zorunda bırakan temel donatı malzemesindeki korozyon hasarı
örneği ile açıklanmaktadır. .
TASARIM ve TASARIM SÜRECİ
Tasarım, bir şeyi zihinde düşünerek biçimlendirme, planlama, kurma, tasavvur etmektir. Tasarımda, zihinde
kavramlar
ile algılar
arasında bağ
kurularak ya bir ürün biçimlendirilir
tasarımı)
veya bir ürünün
üretilDoç. (ürün
Dr. Pelin
AVŞAR
KARABAŞ
Prof.
Dr. Bülent
EKER
mesi için
gerekli
üretim Kurulu
bilgileri Üyesi
belirlenir (teknoloji tasarımı).
Tasarımda,
farklılıkları
hayal
kurma,
İBAD
Yönetim
Kurulubulma,
Başkan
Yardımcısı
İBAD
Yönetim
sorgulama, yenilikçi ve tenkitçi düşünme, akıl yürütme gibi üst düzey zihinsel süreçlerin önemli bir yeri vardır.
Tasarım, bir planın ya da nesnenin, inşa sürecindeki mimari ve mühendislik çizimlerinin meydana getirilmesine denir. Bütün mesleklerin temelinde bir tasarım olgusu yatar. Tasarlama, elde edilecek ürünün ve yapının
organizasyonu ile ilgili her türlü faaliyeti içine almaktadır. Endüstri tasarımı, makineler, teknolojik ürünler,
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mutfak malzemeleri, beyaz eşyalar ve diğer benzer ürünlerin üç boyutlu olarak tasarlanması ve geliştirilmesidir. Çevre tasarımı, bina, peyzaj ve iç mekan tasarımını kapsayan oldukça geniş bir çalışma alanıdır. Grafik
tasarım ise broşür, afiş, kitap, dergi vb. okunan ve izlenen görüntülerin tasarımını yapmaktır. Grafik tasarımın
amacı da gerek iletişim, gerekse estetik kaliteyi en üst düzeye çıkarmaktır. Tasarım oluşturulurken kullanılacak
alan ve beklentiler ile çağın gerekleri göz önüne alınır. Müşteri talebine göre şekillenen tasarımlarda görsel
zenginliğin bütün öğeleri kullanılır. Tasarım Süreci, Şekil 1’ de görüldüğü gibi aşamaları olan geri çevrimli
bir süreçtir.

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Şekil 1. Tasarım Süreci22
TEKNOLOJİ TASARIMI ve ÜRETİMİ
Teknoloji, kısaca bir ürünü üretme bilgisidir. Bilginin, sanayideki işlemlerde sistematik olarak uygulamaya
alınması demek olan teknoloji, geniş anlamda, araştırma- geliştirme, üretim, pazarlama, satış ve satış sonrası
hizmeti kapsayan bir sanayi sürecinin, etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirilmesi için kullanılabilecek
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Dr. tümüdür.
Bülent EKER
bilgi veProf.
becerilerin
İBAD
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

22 http://www.gelisenbeyin.net/tasarim-sureci.html

155

DERNEK
YÖNETİMİ
SÖZEL SUNUMLAR

Teknoloji Tasarımı, teknolojinin zihinde canlandırılan biçimidir. Teknoloji Tasarımı, insan hayatının kalitesini
arttırmak amacıyla temel ve uygulamalı bilimlerin ışığında yenilikçi süreçlerle herhangi bir şeyi daha iyi, daha
hızlı, daha kolay daha ekonomik ve daha verimli üretme girişimidir. (Şekil 2)

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Şekil 2. Teknoloji Tasarımı ve Üretimi23
Bir ülkede teknoloji tasarımının ve üretiminin artması, o ülkenin gelişmişliğinin bir ölçüsüdür. Üniversitelerin
eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanında en önemli bir görevi de teknoloji tasarımı ve üretimidir.
MALZEMELERİN SINIFLANDIRILMASI
Bir mimar ve mühendisin mevcut binlerce malzeme özelliklerini bilmesi ve gelişmeleri izlemesi imkansız olduğundan bütün malzeme özelliklerini etkileyen ve oluşturan genel prensipleri özümsemesi gerekir. İnsanların
davranışları ile ruh dünyaları arasında bir ilişki olduğu gibi malzemelerin davranışları ile içyapıları arasında
da bir ilişki vardır ve malzemelerin özellikleri içyapılarının bir sonucudur. Malzeme Bilimi, malzemelerin
içyapı-özellik ilişkilerini ve malzemelerin içyapılarının değiştirilerek özelliklerinin nasıl geliştirilebileceğini
araştırır. Malzemeler, metaller, plastikler ve seramikler olmak üzere üç temel gruba ayrılırlar. Günümüzde
metal, seramik ve plastik malzemelerin ortak özelliklerini elde etmek amacı ile bunların birden fazlasının bir
araya getirilmesi ile geliştirilen bir malzeme grubu daha vardır ki bunlara kompozit malzeme adı verilmektedir. Kompozitler, günümüz modern üretim teknolojilerinin talepleri doğrultusunda bir çok malzemenin ortak
özelliklerini bir arada gösteren, malzeme bilimcilerin geliştirdikleri yeni ve kompleks bir malzeme türüdür.
Her malzeme grubunun davranışı içyapısının ve atomlar arası bağlarının bir sonucu olarak farklılık arz eder.
Metaller
metalik
bağlı,
seramikler
iyonik bağlı, plastikler ise zincir
molekül
molekül
içerisinde
kovalent
Doç.
Dr.yapılı,
Pelin
AVŞAR
KARABAŞ
Prof.
Dr.
Bülent
EKER
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
İBAD
Yönetim
Üyesi
bağlı ve
moleküller
arasıKurulu
çapraz zayıf
bağlı malzemelerdir.(Vlack-1964)

23 http://www.bilgefil.net/baslik/664/bilim-ve-teknoloji-arasindaki-iliski-nedir
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METALİK BAĞLI MALZEMELER
Metalik bağ, metal atomlarının en dış kabuktaki valans elektronlarının nötr atomdan ayrılarak kristalde elektron bulutu oluşturması, elektronlarını veren ve pozitif iyon haline gelmiş atomları çevrelemesi ile oluşur.
Elektron bulutu, pozitif iyonları her yönde çekerek adeta harç gibi bir arada tutar. Metalik bağ, metal ve
alaşımlarda Şekil 3. de görüldüğü gibi pozitif iyonlar ile negatif elektron bulutu arasında her yönde etkiyen
fleksibil bir bağ olup, Tablo 1.’de özetlenen metalik malzeme özelliklerinin sebebidir.

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim
Kurulu Başkanı
Şekil 3. Pozitif İyonlar ile Negatif Elektron
Bulutu Arasındaki
Çekim Kuvvetinden Oluşan Metalik Bağ
Metalik Malzemelerin Özellikleri
1.Yüksek İletkenlik

Sebebleri
Serbest Elektron Hareketi

2. Kimyasal Dayanıksızlık (korozyon)

Elektron Verme Eğilimi

3. Yüksek Şekil Verme Özelliği

Metalik Bağın Her Yönde Fleksibil Etkisi

4.Yüksek Yoğunluk
Paketlenmesi

Yüksek Atom Kütlesi ve Atomların Sıkı

5.Orta Seviyede Ergime Sıcaklığı

Orta Şiddette Atom Bağı

Tablo 1. Metallerin Metalik Bağa Dayalı Olan Özellikleri
İYONİK BAĞLI SERAMİK MALZEMELER
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 eğilimindedir.
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. Şekil 4 ‘de seramik
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
malzemelerin iyonik bağlı yapısı ve Tablo 2’de bu yapıdan dolayı
ortaya
çıkan Kurulu
seramik Başkan
malzeme Yardımcısı
özellikleri
İBAD
Yönetim
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
görülmektedir.
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Şekil 4. İyonik Bağlı Seramik Malzeme Örneği: NaCl
Seramik Malzemelerin Özellikleri
Prof. Dr. ÜmranSebepleri
SEVİL
İBAD Yönetim
Kurulu
Başkanı
1.Düşük İletkenlik
Elektron
Akımı
Yok
2. Yüksek Kimyasal Dayanıklılık

Elektron Alma veya Verme Yok

3. Sert ve Kırılgan

Rijit Bağ

4. Düşük Yoğunluk

Ametal Atomunun Hafif Olması

5. Yüksek Ergime Sıcaklığı

Kuvvetli Bağ

Tablo 2. Seramiklerin İyonik Bağa Dayalı Özellikleri
KOVALENT BAĞLI PLASTİK MALZEMELER
Polimer malzeme, molekül içerisinde kovalent bağlı, moleküller arasında zayıf bağlı bir malzemedir. Kovalent bağ, komşu atomlar arasında bir çift elektron ortaklığına dayanan bir bağdır. Bu ortaklık, belli atomlar
arasında olduğundan genellikle malzeme molekül yapısı gösterir. Moleküllerde pozitif ve negatif yük merkezlerinin farklılaşması ve moleküller arasında zıt kutupların birbirini çekmesi ile de moleküller arası çapraz
zayıf bağlar oluşur. Polimer malzemede, Şekil 5’da görülen molekül içi kuvvetli, moleküller arası zayıf bağın
etkisi ile Tablo 3’deki malzeme özellikleri ortaya çıkar.

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
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Şekil 5. Polimer Malzemede Kovalent ve Çapraz Bağlar
Plastik Malzemelerin Özellikleri

Sebebi

1.Düşük İletkenlik

Elektron Akımı Yok

Prof. Dr. Ümran
SEVİL
2.Yüksek Kimyasal Dayanıklılık
Elektron
Alma/Verme Yok
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
3. Düşük Mukavemet
Moleküller Arası Zayıf Bağ
4.DüşükYoğunluk
5. Düşük Ergime Sıcaklığı

Sıkı Olmayan Paketleme
Moleküller Arası Zayıf Bağ

Tablo 3. Plastik Malzemelerin Molekül İçi Kovalent ve Moleküller Arası Zayıf Bağa Dayalı Özellikleri
1.1.

KUR’AN VE ÇİFTLER MANZUMESİ

Malzemenin bütün davranışlarını ortaya koyan atomlar arası bağlardaki çiftler gibi evrende sayısız çiftler
mevcuttur. Çift, birbirine benzer, birbirine zıt, birbirini tamamlayan veya birbiri ile ilişkili 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. Kainatın
her zerresinde çift dengesinin olduğu bugün bilimsel olarak anlaşılmıştır. Kendi varlığımızda ve etrafımızdaki
bütün varlıklarda çiftler manzumesini görmekteyiz. Hayatımızda gerçekleşen bütün olaylar, reaksiyonlar ve
ilişkiler yine çiftler arasındadır. Tek gibi zannettiğimiz bir varlığın iç dünyasına girdiğimizde hayrette kalacağımız şekilde yine çiftlerle karşılaşmaktayız. Modern fiziğin temel gerçeklerinden biri Parite Kuralıdır. Tüm
varlıkların zıt eşler halinde birlikte yaratılışını ifade eden bu kural, tüm fizik olayların temelinde yatan bir gerçektir. Prof.
Bitki veDr.
hayvanlardaki
ve malzemelerdeki
çiftler, toprakta
ölüm ve
Doç.
Dr. Pelin AVŞAR
KARABAŞ
Bülent erkek-dişi
EKER türleri, ham maddelerdeki
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
hayatıİBAD
iç içe değiştiren
diğer varlıklardaki sentez ve İBAD
analiz olayları,
fiziksel
açıdan
elektrikteki
artıYönetimbakteri
KuruluveÜyesi
eksi, manyetik alandaki kuzey-güney gibi çiftler tipik çift örnekleridir. Evrendeki bu çiftler manzumesi, bilimin keşfettiği Kur’an’ın 14 Asır önce haber verdiği bir gerçektir. Evrendeki çiftler, “Arzın bitirdiklerinden,
kendi nefislerinden ve daha bilmeyecekleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah çok yücedir.” (Yasin
Suresi, 36/36) Ayetinde olduğu gibi Kur’an’ın bir çok ayetinde haber verilmiştir. Bu Kur’an’ın Bilimsel Bir
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Mucizesidir, yani Kur’an’ın insan sözü olmadığının kanıtıdır. Kainatın tek olan Yüce Yaratıcısı Allah (C.C.),
her şeyi çift çift yaratmış ve bunu Kur’an’da haber vermiştir.(Çizmecioğlu-2017)
YÖNTEM: TASARIMDA MALZEMENİN ROLÜ
Tasarımı yapılan ürün için malzeme seçimi çok önemlidir. Şekil 6’da tasarımda malzemenin rolü görülmektedir.

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Şekil 6. Tasarımda Malzemenin Rolü24
BULGULAR: BİNALARIN TEMELLERİNDEKİ KOROZYON HASARI
Şekil 7., İstanbul’da beş ilçeden alınan 83 871 adet betonarme bina hasar raporlarına göre binaların %77 sinin
temellerindeki korozyon hasarının olduğunu göstermektedir.(Çizmecioğlu-2012, 2018,25

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

24 https://slideplayer.biz.tr/slide/10400613/
25 http://mmg.org.tr/mmg_57_web.pdf
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Prof. Dr. Ümran SEVİL
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Şekil 7. İstanbul’da Bayrampaşa, Güngören, Bahçelievler, Fatih ve Küçükçekmece İlçelerinden Alınan
0-60 Yaş Arası 83 871 Adet Betonarme Bina Hasar Raporlarına Göre Temel Donatısında Korozyon
Hasarının Bina Yaşına Bağlı Olarak Dağılımı.
Betona başlangıçta veya sonradan giren serbest klorun katalitik etkisi ile beton üzerindeki pas tabakası sürekli
yırtılarak çelik donatı üzerinde aşağıdaki beton korozyon reaksiyonları gerçekleşmektedir.
1.

Fe2+ +2OH- →Fe(OH)2 (Kararsız Demirli hidroksit )

2.

4 Fe(OH)2+O2 + 2H2O→ 4Fe(OH)3 ( Ferrik hidroksit)

3.

2Fe(OH)3 →Fe2O3.H2O + 2H2O (Hidratlaşmış ferrik oksit= pas)

Paslanan demirin pasları hacımca genleşme yaparak, betonun çatlamasına yol açmaktadır. (Şekil 8) Yeni
çatlaklar ise içeri rutubet ve zararlı maddelerin sızmasını daha da kolaylaştırmakta, korozyonu ve betonun
daha da çatlamasını hızlandırmaktadır Zincirleme etkiler neticesinde betondan parça kopması aşamasına kadar
gelinmektedir.

Prof. Dr. Bülent EKER
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Şekil 8. Betondaki Paslanan Donatı Çeliği Hacımca Genleşme Yaparak Betonu Çatlatır
SONUÇ
•

Eğitim sistemimize ağırlık vererek genç nüfusumuzu okul öncesi çağdan itibaren iyi eğitip, bilgi çağının
bilgi ve becerisini kazandırarak, tasarım, üretimle kalkınmanın gerçekleşeceğini anlayan, araştırma ufkuna sahip bireyler olarak yetiştirilmelidir.

•

Bütün üretim endüstrilerinin ortak ihtiyacı malzeme odak noktasına alınarak ve Ülkemizin hammadde
zenginliği değerlendirilerek, muhtelif endüstrilerinin ihtiyacı olan ileri teknoloji ürünü malzemeler üretilmelidir.

•

Ülkemizdeki işsizlik sorunun çözümü, üretim ve yatırım seferberliğinin gerçekleştirilmesi ancak iyi eğitilmiş, Ar-Ge projeleri ile yeni yatırımlar yapabilecek, girişimci ruha sahip insanlarımızın çoğalması kısaca
girişimciliğin ülkemizde yaygınlaşması ile mümkündür.

•

Dr.Üniversitelerimiz,
Ümran SEVİL
Üniversite-Sanayi işbirliğine önemProf.
verilmeli,
bilimi bilim için değil, ülkemizin ihtiyacı
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkanı
doğrultusunda bilimi endüstri için, ekonomi için, teknoloji için yapmalıdır,

•

Milli Bilim politikası ile bütün sektörlerde, yenilikçi tasarımları teşvik ederek her alanda teknoloji üretmeye yönelik Ar-Ge çalışmaları ile istihdam, yatırım ve üretimi arttırmalıyız.
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KENTSEL DÖNÜŞÜM RİSKLİ ALANLARI VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ KONUT FİYATLARI
DEĞİŞİMLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Hilal ERDOĞAN ŞUMNU1, R. Ozan ŞENTÜRK2
1

Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İstanbul / Türkiye
2
Zingat.com, İstanbul/ Türkiye

Öz: Kentsel dönüşüm olgusu, afetlerden korunma amaçlı dönüşümden öteye geçirilip nasıl daha fazla ve hızlı
şekilde kar edilebilir boyutuna getirilmiştir. Riskli alanlarda hızlı ve planlı dönüşümü hedefleyen, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı tarafından ilan edilen riskli alanlar, ilan edildikleri tarihler itibari ile hem kendi sınırları içerisine hem de yakın çevresine satış-kira fiyatları değişimlerini etkilemiştir. Bir bölgede riskli alan ilan
edilmesinin getirdiği bu değişimleri riskli alanların sınırları içinde ve dışında inceleme gerekliliği doğmuştur.
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GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Günümüz kentlerinin karşı karşıya kaldığı deprem gerçeğinin yarattığı risk çok büyüktür. Riskli alanların, boşaltma/güçlendirme faaliyetleri ile güvenli duruma getirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda insanların sağlıklı
ve güvenli bir hayat sürecekleri yaşam alanlarının oluşturulmasında öncelik büyük oranda kamunun görevidir.
Bunun için, kaynak kullanımının iyi organize edilmesi önemlidir. Bu doğrultuda, kentin riskli bölgelerinde,
bölgenin özellikleri koşulunda gerçekleştirilecek stratejik planlama/eylem planları/kentsel dönüşüm projeleri
çerçevesinde yenileme ve/veya sağlıklaştırma ve/ veya iyileştirme yapılmalıdır. Ancak ülkemizin içinde bulunduğu inşaat temelli ekonomi döneminde bu gerekliliklerin ne yazık ki teoride kaldığı görülmektedir.
Belirli bir tehlikenin, gelecekte belirli bir zaman süresi içerisinde meydana gelmesi halinde, insanlara, insan
yerleşmelerine ve doğal çevreye, bunların zarar veya hasar görebilirlikleri ile orantılı olarak oluşturabileceği kayıpların olasılığına “afet riski” denir. Kentsel dönüşüm, Türkiye’de var olan afet ihtimalleri nedeniyle,
bir taraftan rezerv yapı alanı üretilirken diğer taraftan da afet riski altında bulunan risk alanlarının ve riskli
alanlarda olma koşulu aranmadan riskli yapıların dönüşüme tabi tutularak afetlere dayanıklı hale getirilmesi
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
ihtiyacından doğmuştur.
İBAD
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
Öngören’e göre “6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un” konusu;
ülke ve kent ölçeğini göz önünde bulundurarak deprem (yer sarsıntısı), yangın, su baskını, yer kayması, kaya
düşmesi, çığ, tasman ve benzeri afetler tehlikesi altında bulunan riskli alan ve riskli yapıları dönüştürmektir
(Öngören, 2017: 27).
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6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un 1. maddesine göre bu kanunun
amacı; “Afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve
sanat, norm ve standartlara uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye
ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemektir”. Afet henüz gerçekleşmeden gerekli önlemlerin alınması ile
riskin minimize edilmesi amaçlanmıştır.
Riskli alan: Zemin yapısı ve üzerindeki yapılaşma sebebi ile can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan Bakanlık ve idare tarafından Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığının görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan alandır.

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Harita 1. İstanbul Riskli Alanlar Haritası (www.reidin.com)
Sektörel veriler: Çalışmada kullanılan REIDIN Konut Fiyat Verileri, ilgili bölge ve dönem içinde ilana çıkan
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
(ya da talep edilen) satılık konut fiyatlarından faydalanılarak belirlenen medyan konut satış ve kira fiyatlarıdır.
İBAD
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
Konut Satın Alma Gücü Endeksi (HAI) bir ailenin harcanabilir gelirinin belli bir kısmını konut satın alması
amacıyla kullandığı ve yine konutun değerinin belli bir kısmı oranında banka kredisi ile satın aldığı kabulü
yapılmaktadır.
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AMAÇ
Çalışmada bir bölgenin riskli alan ilan edilmesinin bölgedeki ev fiyatlarına etkisi istatistiki yöntemlerle analiz
edilmiştir. İlgili analiz sonuçları bölgenin kendisi ve çevresindekilerle ilişkisi göz önüne alınarak yorumlanmıştır. Riskli alan içinde kalan mahallelerin komşu mahallelere oranla bu durumdan pozitif avantaj sağlayıp
sağlamadığı araştırılmıştır.
KAPSAM
6306 Sayılı Kentsel 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında İstanbul ili sınırları içerisinde ilan edilmiş olan yaklaşık 21,2 hektar alanda 82 adet riskli alanın içinde olduğu mahalleler ile komşu mahallelerinin son altı yıllık periyottaki satış ve kira fiyat değişimleri analiz edilmiştir.
YÖNTEM
Araştırmada kullanılan veriler iki farklı kaynaktan toplanmıştır. Gayrimenkul sektöründe veri üretimi ve araşDr. Ümran
SEVİLseviyesinde metrekare başına ortalama
tırmalar yapan REIDIN’den İstanbul Prof.
için 2012-2018
arası mahalle
İBAD
Kurulu
Başkanı
ev fiyatları, kiralar ve ek olarak konut
satınYönetim
alma endeksi
alınmıştır.
Riskli alanların listesi, sınırları ve hangi
tarihte bu sınıflandırmaya girdiği bilgisi ise Resmi Gazete’den derlenmiştir. Riskli alan değişkenine ek olarak
Konut Satın Alma Endeksi ve ilçe ile zaman sabit etkileri de istatistiki olarak analiz edilmiştir. Sonuçlara göre,
açıklayıcı gücü olan spesifikasyonlar içerisinde bütün sonuçlarda riskli alan ilanlarının kendi bölgeleri ve yakın çevre fiyatları üzerine etkisi araştırılmıştır.
BULGULAR
Grafik1’de kentsel dönüşüme uğrayan bölgeleri içeren mahallelerdeki fiyat değişimleri görülebilmektedir. Turuncu çizgi kentsel dönüşüme uğrayan bölgelerin ortalama ev fiyatlarını gösterirken mavi çizgi ilgili ilçedeki
diğer mahalleleri göstermektedir. Görülebileceği üzere kentsel dönüşüm uygulanan mahalleler göz önüne alındığında istatistiki bir fiyat farkı ciddi oranda mevcut değildir. Hatta uygulanan bölgelerin çok az bir miktarla
da olsa daha az fiyatları olduğu iddia edilebilir, fakat fark anlamlı olmadığı için nihai bir sonuca ulaşmak
mümkün değildir. Kentsel dönüşüme fiyat olarak değerli ya da değersiz bölgelerden başlanıp başlanmadığı da
bu grafikten açıkça görülememektedir.

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
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Grafik 1. Kentsel Dönüşümün Ev Fiyatlarına Etkisi (İstanbul)
Kentsel dönüşümden en çok etkilenen ilçelerden olan Beyoğlu ilçesi özelinde durumu incelediğimizde bu
ilçede kentsel dönüşüm uygulanan alanların genellikle daha değerli bölgeler olduğunu görmekteyiz. Fark bir
Prof. Dr. Ümran SEVİL
önceki grafikten farklı olarak ciddi orandadır.
BeyoğluKurulu
ilçesininBaşkanı
ilk kentsel dönüşüm ilçelerinden olduğu ve
İBAD Yönetim
ilgili veri aralığında zaten bazı bölgelerinin çoktan kentsel dönüşüme uğradığı düşünülecek olursa bu şekilde
bir fark mantıksız değildir. Analizimizde kullandığımız serinin başlangıç noktası olan 2012 yılında kentsel dönüşüme uğrayan bölgeler değerlenmiş ve diğer bölgelerle ciddi bir farka ulaşmıştır. Zaman içerisinde ise diğer
bölgeler de dışsallık sebebiyle değerlenmiş ve fiyat farkı ciddi oranda kapanmıştır. Fiyat farkının kapanması
da mahallelerin kentsel dönüşüme uğrasın ya da uğramasın zaman içerisinde birbirine benzediği ve birbirine
yakınsadığını göstermektedir.
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Grafik 2. Kentsel Dönüşümün Ev Fiyatlarına Etkisi (Beyoğlu)

Prof. Dr. Bülent EKER

Tarih

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD
Yönetim
Kurulu olmadığını
Başkan Yardımcısı
İBAD
Yönetimilçelerden
Kurulu Üyesi
Yine en
cok etkilenen
biri olan Kadıköy özelinde ise
bu şekilde
bir durumun
görmekteyiz. Beyoğlu’ndan farklı olarak Kadıköy ilçesinde kentsel dönüşüm 2012’den çok önce başlamamıştır. Bu
sebeple öncül bir fark mevcut değildir. Hatta 2012 sonrasına da çok sayıda kentsel dönüşüm projesi sarktığı
için dönüşüme uğramayan bölgeler ilk başlarda daha değerli görünmektedir. Beyoğlu’na benzer şekilde kentsel dönüşümden etkilenmeyen bölgeler genelde daha değerli iken zaman içerisinde değer bazında diğer böl166

DERNEK
YÖNETİMİ
SÖZEL SUNUMLAR

geler ile benzeşmiştir. Bu durum ilçe bazında farklı dinamiklerin söz konusu olduğunu, başlangıç koşullarının
öncül farklar üzerinde etken olduğunu ve tek bir açıklayıcı modelin mevcut olmadığını göstermektedir. Sonraki dönemlerde ise ilçe içerisindeki mahalleler dönüşümden etkilensin ya da etkilenmesin birbirlerine fiyat
anlamında yakınsamaktadır. Çünkü Beyoğlu ilçesinden farklı bir başlangıç noktasına sahip olsa da fiyatlar bu
ilçemizde de birbirine yakınsamıştır.
Kentsel Dönüşümün Ev Fiyatlarına Etkisi (Kadıköy)
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Grafik 3. Kentsel Dönüşümün Ev Fiyatlarına Etkisi (Kadıköy)

Harita 2-3. Kadıköy İlçesi 2012 ve 2018 yılı Konut Satış Fiyatları ve Riskli Alanlar İstatistiki Analiz
Tablo 1. Açıklayıcı İstatistikler
İstatistik

N

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim
Kurulu Üyesi
Ev Fiyatı
34,813

Ortalama
3511.3

Std.
Min
Maks
Sapma
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
İBAD
Yönetim
Kurulu
3163.6
712.7
71206.7Başkan Yardımcısı

Kira

34,497

13.5

9.4

3.4

194.2

Enflasyon

34,813

8.9

1.94

6.1

15.8

HAI

31,126

78.1

32.3

6.8

197.7

167

DERNEK
YÖNETİMİ
SÖZEL SUNUMLAR

Analizimizi regresyon analizi ile desteklediğimizde bulduğumuz sonuçlar Tablo 2’de görülebilmektedir. Tablo
2’de kentsel dönüşüme uğrayan mahalleler ile diğerleri eş zamanlı olarak doğrusal regresyon analizine sokulmuş ve sonuçlar sunulmuştur. Regresyon denklemi şu şekildedir:

Tablo 2’de ilk 3 kolonda bağımlı değişken olarak nominal ev fiyatları kullanılırken; son 2 kolonda reel ev
fiyatları kullanılmıştır. Regresyondaki katsayısı kentsel dönüşümün ev fiyatlarına etkisini göstermektedir.
Dönüşüm olan bölgeler ile dönüşüm olmayan bölgeler arasındaki ortalama farkı yansıtmaktadır. İlçelerin sabit
etki olarak regresyona katıldığı tahminlemelerde aynı ilçe içerisindeki ortalama fiyat farkını yansıtırken, diğer durumlarda bütün ilçeler göz önüne alınmaktadır. Nominal olarak ev fiyatları düzenli olarak artsa da reel
olarak ilgili dönemde düzenli bir artış söz konusu değildir. Ekonomik etki analizini sağlıklı yapabilmek için
reel ev fiyatları kullanılmak daha mantıklıdır. Kentsel dönüşüm değişkenine ek olarak konut satın alma gücü
endeksi (HAI) ve ilçe ile zaman sabit etkileri de regresyona sokulmuştur. Sonuçlara göre, açıklayıcı gücü olan
spesifikasyonlar içerisinde bütün sonuçlarda kentsel dönüşümün negatif etkisi görülmektedir. Bu sonuçlara
Prof. Dr. Ümran SEVİL
göre kentsel dönüşüme uğrayan bölgelerde
benzerlerine
göre daha az artmıştır. Ortalama olarak metİBAD fiyatlar
Yönetim
Kurulu Başkanı
rekare başına 30- 280 liralık ortalama bir fark sonuçlardan görülebilmektedir. Ekonomik olarak reel fiyatların
karşılaştırılması daha mantıklı sonuçlar verdiği için ortalama 150 liralık bir fark durumu yansıtmaktadır. Bu
sonuç kentsel dönüşümün söz verdiği bölgesel değişimi yerine getiremediği şeklinde en yüzeysel şekilde yorumlanabilse de olabilecek farklı sebepleri ileriki bölümlerde inceleyeceğiz.
Tablo 2. Kentsel Dönüşümün Ev Fiyatlarına Etkisi

Prof. Dr. Bülent EKER

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
Uygulanan politikaların etkilerini araştırılırken yapılabilecek hatalardan birisi öncül koşulların hesaba katılmaması olacaktır. Örneğin kentsel dönüşüme uğrayan mahalleler ile diğerleri arasında farklı karakteristikler
ve dolayısıyla farklı trendler olması durumunda bu sonuç regresyon sonuçlarını da bozacaktır. Tablo 3’te bu
durum analiz edilmiştir. Dönüşüme uğrayan mahalleler ile dönüşüme uğramayan mahalleler zaman değişke-
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ninden bağımsız olarak regresyona sokulmuştur. Tabloya göre bütün spesifikasyonlarda ev fiyatları kentsel dönüşüm uygulanan bölgelerde zaten çok büyük farklılıklar göstermektedir. Zaten ortalama fiyatı düşük bölgeler
kentsel dönüşüme uğradıysa ve bu trend hızlı şekilde değişmediyse kentsel dönüşümün etkisi de negatif olarak
görülebilmektedir. Dönüşüm değişkeninin etkisinden ziyade mahalleler arası farklılıklar fiyat değişimleri açısından daha belirleyici olduğu da öne sürülebilir. Bu fark zaman içerisinde azalmış olsa da kentsel dönüşümün
etkisini net şekilde ölçebilmek zor olmaktadır.
Tablo 3. Seçilen Bölgeler Arası Fiyat Farklılıkları

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Bahsi geçen durum Tablo 4’te de mevcuttur. Seçilen mahallelerin öncül durumu kentsel dönüşüm etkisini örmekte, sonuçların yorumlanmasını zorlaştırmaktadır. Bu sonuçlara göre kentsel dönüşüm uygulanan yerlerde
kiralar benzerlerine göre daha az artmıştır. Bu sonuç dönüşüme uğrayan mahallelerin diğerleri ile tamamen
farklı karakteristikleri ve dolayısıyla trendlere sahip olduğunu, bu sebeple kentsel dönüşüm dahil bütün değişimlerin bu büyük mevcut fark altında ezildiğini göstermektedir. İlgili bölgelerdeki değişim uygulanmayan
yerlere de pozitif dışsallık uygulamakta ve zaten aralarındaki makasın açık olduğu bölgeler benzer oranlarda
değerlenmekte, bu yüzden kentsel dönüşüm etkisi de negatif olarak görülmektedir. Etkinin ekonomik büyüklüğü de kentsel dönüşüm bölgelerinin seçim kriterleri sebebiyle zor ölçümlenebilir bir hale gelmektedir.

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
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Tablo 4. Kentsel Dönüşümün Kiralara Etkisi

SONUÇ

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Görsel ve istatistiki analizlere göre kentsel dönüşümün ev fiyatlarına etkisini sağlıklı ve yansız bir şekilde
ölçmek zor bir görevdir. Görsel olarak bakıldığında bazı ilçelerde kentsel dönüşüme daha değerli bölgeler seçilirken bazı bölgelerde daha az değerli yerler kentsel dönüşüme uğramıştır. Ortak olan tek dinamik ise zaman
içerisinde fiyat farklarının ilçe bazında kapandığıdır. Bu da kentsel dönüşüme uğrayan bölgelerin diğer yakın
bölgeler pozitif bir dışsallık yarattığıdır. İstatistiki analiz sonuçlarına göre ise kentsel dönüşüme uğrayan bölgeler HAI, ilçe sabit etkileri kontrol edildiğinde bile diğer bölgelere göre daha az değerlenmiş görünmektedir.
Bu sonucu tetikleyen iki tane faktör göze çarpmaktadır. Birincisi genellikle kentsel dönüşüme uğrayan bölgelerin diğerlerine göre önceki dönemde daha az değerli olmasıdır. İkinci olarak da bu fark kentsel dönüşüm
sonrasında bir miktar kapanmaktadır. Fakat dönüşüme komşu olan mahallelerin de değerlenmesi ile tekrardan
açılmaktadır. Sonuç olarak da kentsel dönüşüm ev fiyatlarına negatif etkilemiş gibi görünmektedir. İstatistiki
analiz sonuçlarına göre ilçe sabit etkilerinin kontrol edildiği tahminlemelerde ev fiyatlarındaki varyasyonun
yüzde 65’lik kısmı doğru şekilde açıklanabilmektedir. Bu da istatistiki analizin tahmin gücünü yansıtmaktadır.
Yapılan analizlerde, Riskli Alan içeren mahallelerde kiralar benzerlerine göre daha az artmıştır. Çünkü bu
bölgelerde kısa süreli kiralama zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca evlerini boşaltan malikler öncelikli olarak
yakın mahallelere göç ederek buralarda kira artışına sebep olmaktadır. Riskli Alan yakın çevrelerinde de Riskli Alanların pozitif dışsallık etkisi görülmüştür. Aralarındaki makasın açık olduğu bölgeler benzer oranlarda
değerlenmekte, bu yüzden Riskli Alan belirlenmesinin de pozitif etkisi görülmemektedir. Etkinin ekonomik
büyüklüğü
de Riskli
Alan bölgelerinin
zor ölçümlenebilir
hale gelmektedir.
Dr. Pelin bir
AVŞAR
KARABAŞ
Prof.
Dr. Bülent
EKER seçim kriterleri sebebiyleDoç.
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ÇOCUK DOSTU KENTLER
Tuba Gizem AYDOĞAN1, E.Figen İLKE2
1

Kırıkkale Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Kırıkkale / Türkiye
2
Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Ankara / Türkiye

Öz: Son zamanlarda ülkemizde ve dünyada çocuk ve çocukluk kavramı dikkat çeken bir konu olmuştur. Birçok
alanda insanlar, çocuklar ve çocuklarla ilgili konular üzerine fikirler üretmeye başlamışlardır. Tarih öncesinden
günümüze kadar çocuk ve çocukluk kavramlarına bakış açısı çeşitlilik göstermiş, çocuklar yüzyıllar boyunca
farklı toplumsal değer ve yargılarla karşı karşıya kalmışlardır. Geçmişte yetişkinlerden ayrı düşünülmeyen
çocuklar özellikle 20. yüzyıldan itibaren dikkat çeken bir konu haline gelmeye başlamıştır. Bu çarpıcı farklılığın en büyük nedenleri modern dünyanın getirisi olan temelde nüfus artışı olmakla beraber sanayileşmenin
Prof.
ÜmranherSEVİL
ve kentleşmenin yol açtığı kentsel anlamda
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araştırmalarla birlikte çocukların yetişkinlerden ayrı olarak düşünülmesi gerektiği kanısına varılmış, fiziksel,
zihinsel, sosyal, duygusal zeka ve becerilerinin çok hızlı gelişim gösterdiği; bu gelişimleri destekleyecek farklı
ihtiyaçlara sahip oldukları anlaşılmıştır. Birçok alanda olduğu gibi tasarım - planlama açısından da dünya
çapında çocukların ihtiyaçları anlaşılmaya çalışılmakta, bu ihtiyaçlara uygun tasarım - planlama için çocuk
odaklı fikir ve projeler üretilmektedir. Bu araştırmada öncelikle çocuk dostu kentlerle ilgili olarak dünya çapındaki konferanslar, yasalar ve projelerden bahsedilmiştir. Ardından başarılı birkaç proje üzerinden, çocukların
fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal zeka gelişimlerini destekleyecek, çocuklara en iyi hizmeti verebilecek
tasarım - planlama kararların nasıl olması gerektiği, çocukların açık alanda oyun gereksinimlerinin ve fiziksel
hareket özgürlüğüne olan ihtiyaçlarının nasıl karşılanabileceği irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çocuk Dostu Kentler, Çocuk ve Kent İlişkisi, Çocuk Oyun Alanları, Peyzaj Mimarlığı

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Tarih öncesi çağlardan günümüze kadar insanların çocuk ve çocukluk kavramına bakış açısı değişim göstermiştir. Özellikle 20.yüzyıldan itibaren “çocuk” narin, kırılgan, korunmaya, özenle yetiştirilmeye muhtaç ve
birçok meslek alanı tarafından özel olarak ele alınması gereken bir birey olarak görülmektedir. Modern Çağ
Pelin
AVŞAR
KARABAŞ
Prof.
Dr. Bülent
EKER
ile çocuk
toplumsal
anlamda değer
kazanırken bu çağın getirmişDoç.
olduğuDr.
sanayi,
kentleşme,
modernleşme
gibi
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
İBAD
Yönetim
Üyesi
gelişmeler
tüm
insanları Kurulu
olduğu gibi
çocuğu da olumsuz yönde etkilemeye başlamıştır. Çocukla ayrı bir başlık
altında ilgilenilmesinin sebebi çocuğun kendi yaşadığı sorunları algılayıp ifade edebilme olgunluğuna henüz
erişememiş olmasıdır. Çocukların gözünden kentleri algılamak, sorunları ortaya koymak ve bu sorunlara nasıl
çözüm üretileceğini saptamak yetişkinlere düşmektedir. 1970’lerden itibaren kentlerin çocuk üzerinde yarattığı sorunlar ve çözümleri üzerine birçok çalışma yapılmıştır. Çeşitli projeler, çalışmalar yürütülmüş, konferans172
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larda bu konuya yer verilmiş ve çocuklar için yasalar çıkarılmıştır. Çocuk Dostu Kent kavramı da bu çalışmalar
ile ortaya çıkan bir girişimdir.
AMAÇ
Bu çalışmada yalnızca Çocuk Dostu Kent girişimi irdelenerek, bu girişimin yanı sıra bir kentin nasıl çocuk dostu kılınabileceğine cevap aranmaktadır. Bu araştırmada sırasıyla zaman içinde toplumda değişen çocuk algısından, çağın getirdiği yeniliklerin çocuk üzerindeki olumlu - olumsuz yanlarından, bugüne kadar çocuk - kent
ile ilgili yapılan çalışmaların özetinden ve Çocuk Dostu Kent girişiminden bahsedilerek, sonuç geliştirilmiştir.
Son olarak konu hakkında yapılmış birçok tasarım örneği verilmiştir.
KAPSAM
Çalışma, sırasıyla çağlar boyunca değişen çocuk algısı yanı sıra sanayileşme, modernleşme - kentleşme ile
gelişen günümüz sorunları ile çocukların gereksinimleri konu başlıkları kapsamında incelenmiştir.

Prof. Dr. Ümran SEVİL
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Çağlar Boyunca Değişen Çocuk Algısı
Çocuk ve çocukluk Modern Çağ ile birlikte önem kazanmıştır. Modern çağ ve günümüzde çocuk pek çok konuda odak noktası haline gelmiştir. Çocuk ile ilgili çalışmalar bu çağ ile birlikte ivme kazanmıştır. Dolayısıyla
günümüzün evrensel çocuk algısını daha iyi anlayabilmek için çağlar boyunca çocuğa verilen toplumsal değer
ve çocukluğa yüklenen anlam bilinmelidir. Erkut, Z vd.’nin (2017), Tarihsel Süreç İçerisinde Çocuk başlıklı
makalesinde tarih öncesinden günümüze kadar dünya genelinde çocuğa ilişkin değişen algı kısaca şöyle anlatılmaktadır:
•

Tarih öncesi çağlarda yaşayan ilkel toplumlarda zayıf ve hasta olan çocuklar ölüme terk edilmekteydi.

•

İlk çağlarda Mezopotamya ve Roma gibi birçok toplumda babanın sarsılmaz hakimiyeti çocuğun kaderini
belirliyordu ve çocuklar köle olarak satılabiliyor, terk edilebiliyor, sakat bırakılabiliyor ve çocuklara ağır
cezalar verilebiliyordu. Bu çağda güçlü çocuklar önem taşıyor ve yalnızca erkek çocuklar eğitim alabiliyordu.

•

Orta Çağ’da çocuk ‘minyatür yetişkin’ olarak görülmekteydi. Kutsal dinlerin bu çağda yaygınlaşmasıyla
zayıf olanı koruma bilinci gelişmiştir. Bu nedenle çocuğa karşı kötü davranış ve muamelelerde değişme
olmuş, çocuğu korumak önem kazanmıştır.

•

Geç dönem Orta Çağ’da savaş, kıtlık ve salgın nedeniyle artan çocuk ölümlerinin bir sonucu olarak çocukİBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
lar altı yaşına kadar ailenin bireyi sayılmıyordu.

•

Rönesans ve devamında çağa hakim olan Hümanizm kavramıyla çocuk önem kazanmaya başlamış, bu
dönemde pediatride önemli kitaplar yazılmış ve uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Bu çağda aile içinde,
özellikle burjuva sınıfı ailelerde çocuk ile yakın ilişkiler kurulmaya başlanmıştır.

Prof. Dr. Bülent EKER
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•

19. Yüzyıl sanayi devriminin etkilerinin görüldüğü Avrupa ülkelerinde, çocuklar ucuz işçi olarak görülmekte ve tehlikeli şartlar altında uzun saatler boyunca çalıştırılmaktaydı. Bu nedenle bu çağ çocukların
en karanlık çağıdır.

•

Modern Çağ, sonrasında bilim ve teknolojinin ilerlemesiyle eğitimli insan açığı ortaya çıkmıştır, bu sebeple çocuklar okula yönlendirilmeye başlanmıştır. Ayrıca artan bilimsel çalışmalarda çocuk ve çocukla ilgili
konulara ilgi, araştırmalarda artış olmuştur.

Modern Çağ ile birlikte çocuk adeta ‘keşfedilmiş’tir. 19. Yüzyıl’da en karanlık çağını yaşayan çocuk, 20. yüzyılda toplum algısının değişmesi ve değerinin anlaşılmasıyla altın çağını yaşamaktadır. Ayrıca Sanayi Devrimi
ile artan üretim hızı, üretim çeşitliliği ile çocukların birer tüketici profili haline gelmesi ve çocuklara yönelik
pazarın ortaya çıkmasının da toplumda çocuklara verilen değerin artmasında etkisi olduğu düşünülebilir.
Sanayileşme, Modernleşme ve Kentleşme ile Gelişen Günümüz Sorunları

Prof. Dr. Ümran SEVİL

Bilim, teknolojinin hızla ilerlemesi çocuğun psikolojisinin anlaşılmasına, gelişiminin ve gereksinimlerinin
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keşfedilmesine sebebiyet vermiştir. Bu anlamda bu ilerlemeler çocuğu olumlu yönde etkilemiştir. Ancak bu
ilerlemelerin olumlu yanları olduğu kadar beraberinde getirdiği olumsuz yönleri de bulunmaktadır. Sanayileşme, modernleşme ve kentleşmeyle gelen hepimizin bildiği bu kentsel sorunlara;
•

Hızlı nüfus artışı,

•

Kırdan kente artan göç oranı,

•

Hızlı kentleşme,

•

Habitat kayıpları,

•

Kentsel sıkışmışlık,

•

Açık ve yeşil alan eksikliği veya kalitesizliği,

•

Artan trafik yoğunluğu ve

•

Erişim sorunları

örnek verilebilir. Tüm insanları etkileyen günümüzdeki bu sorunların yanı sıra; ebeveynlerin çocuklarının dış
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
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mekânda oyun oynamaları konusundaki endişeleri, oyun alanlarındaki güvenlik sorunları, çocukların en hareİBAD
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ketli olduğu günün en önemli vaktinde okul eğitimi alıyor olmaları gibi konular da çocukların olumsuz yönde
etkilemektedir. Ayrıca yöneticilerin bu konudaki bilinç, hassasiyet ve konuya yaklaşımları bir çözüme veya
soruna neden olabilmektedir.

174

DERNEK
YÖNETİMİ
SÖZEL SUNUMLAR

Çocukların Gereksinimleri
Çocuğun sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için tüm gereksinimlerinin yeterli ve eşit miktarda karşılanabilmesi
gerekmektedir. Çocuğun gereksinimleri yetişkinlerin gereksinimiyle benzerdir. Bu gereksinimler en temelden
başlayarak hiyerarşik bir biçimde şöyle sıralanabilir:
•

biyolojik gereksinimler,

•

güvenlik,

•

ait olma-bağlanma,

•

saygınlık,

•

kendini kanıtlama,

•

entelektüel,

•

duygusal ve

•

estetik gereksinimlerdir.

Prof. Dr. Ümran SEVİL
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Bütün bu gereksinimler çocuğun gelişimi, sosyalleşmesi ve toplumun bir bireyi olması doğrultusunda önem
kazanmaktadır. Çocukları yetişkinlerden ayıran en önemli gereksinim oyun gereksinimidir ve sayılan tüm gereksinimlerle yakından ilişkilidir (Tandoğan, 2014). Oyun, çocuğun hayatının merkezidir. Çocuk taklit ederek
oyun oynar. Oyun ve öğrenme birbiriyle ilişkilidir (Özgen ve Aytuğ, 1992).
Oyun çocuğun;
•

sosyal gelişimine,

•

psiko-motor gelişimine,

•

duygusal gelişimine,

•

dil gelişimine,

•

zeka gelişimine

katkıda
(Anonim,
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Fiziksel hareket içeren oyunlar için en önemli etken hareket özgürlüğüne sahip olabilmektir. Çocukların hareket özgürlüğünü kısıtlayan durumlar için ebeveyn endişelerinden, elverişli oyun alanı yoksunluğundan, erişim
sorunlarından, motorlu araçlardan ve trafik yoğunluğundan bahsedilebilir.
•
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YÖNTEM
Çalışmada yöntem olarak konudaki literatür - projeler incelenmiş ve çocuk dostu kent olabilme yönünde peyzaj mimarlığı açısından öneriler geliştirilmiştir. Bu amaçla çocuk dostu kentlere doğru, UNICEF çocuk dostu
şehir tanımı – hedefleri, başarılı çocuk dostu kent girişimi: İtalya Fano örneği ve çocuklara en iyi hizmeti verebilecek mekân – malzemeler başlıklarında tespitler ile sonuçta öneriler geliştirilmiştir.
Çocuk Dostu Kentlere Doğru
Hayatın her anını oyun üzerine yaşayan çocuklar, kent yaşamının içinde barındırdığı stres ve baskıdan olumsuz
yönde etkilenmektedirler. Bu durum fark edilmiş ve küresel sorunlarla birlikte insanlığın geleceği olan çocuklar için de endişe duyulmaya başlanılmıştır. Sorunların çözümü için birçok proje - çalışma yürütülmüş, yasalar
çıkarılmış, çocuk ile ilgili konular evrensel konferanslarda da yer almış ve almaktadır.
Amerikalı şehir plancı Kevin Lynch’in 1971-1975 yılları arasında yürüttüğü “Growing Up In Cities” (“ŞehirDr. kullanmaları
Ümran SEVİL
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ma, tasarım - uygulama süreçlerine katarak araştıran dünya çapındaki ilk projedir. Dolayısıyla çocuk ve kentsel
mekanla ilgili yapılan ilk önemli çalışmanın bu proje olduğunu söylemek mümkündür. Bu proje ardından
gelecek birçok projeye de ilham kaynağı olmuştur. 1994 senesine gelindiğinde Norveç Çocuk Araştırmaları
Merkezi’nde çevre psikoloğu olarak çalışan Louise Chawla’nın önerisiyle Şehirlerde Büyümek projesi yeniden ele alınmıştır (Güngör, 2002).
•

1972’de Stockholm’de gerçekleşen “İnsan ve Çevre Konferansı”,

•

1976’dan itibaren her 20 senede gerçekleşmekte olan Habitat Konferansları,

•

2001’de İstanbul+5 Konferansı,

•

1992’den itibaren her 10 senede bir gerçekleşmekte olan Rio Konferansları

gibi tüm dünyayı yakından ilgilendiren insan yerleşkelerine, sürdürülebilirliğe ve geleceğe odaklanan konferanslar ile çocuğun kent ile ilişkisindeki problemlere çözüm arayışı artmıştır.
Çocukların hakları sözleşmeye dökülmüş ve Çocuk Hakları Sözleşmesi Birleşmiş Milletler tarafından 1989
yılında benimsenmiştir. 1990’da yürürlüğe girmiştir. Türkiye’de ise 1994’te benimsenerek 1995’te yürürlüğe
girmiştir. 1989 Bu sözleşme, insan hakları antlaşması açısından dünyadaki en çok ülke tarafından kabul edilen
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
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CEF Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne dayanarak birçok proje yürütmüş ve yürütmektedir. Çocuk Dostu Şehirler
ismi ile çocuk dostu kent fikrinin mimarisi de yine UNICEF’tir. Bu proje tüm dünya çapında toplam 31 ülkede
gerçekleştirilmektedir. 2014-2015 yılları arasında da Türkiye’de 10 şehirde proje faaliyetleri uygulanmıştır.
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UNICEF Çocuk Dostu Şehir Tanımı ve Hedefleri
Çocuk Dostu Şehir girişimi Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni dayanak noktası alan UNICEF’in çocuk ve kentin
birebir ilişkisini konu alan projesidir. Burada belirtmek gerekir ki Çocuk Dostu Kent ve Çocuk Dostu Şehir
kullanımları arasında kelime farklılığı dışında herhangi bir fark yoktur. İki tanım da aynı sonucu hedeflemektedir. UNICEF’in projesi şehir kelimesini içermektedir, bu araştırmada ise kent kelimesi kullanılmaktadır.
Çocuk Dostu Kent kavramının mimarı olan UNICEF’in Çocuk Dostu Şehir tanımı ve hedefleri şöyledir;
“Çocukların haklarını uygulamaya kendini adamış şehir veya daha genel olarak yerel yönetim sistemidir”.
•

“Sağlık ve eğitim gibi temel hizmetleri almak,

•

Caddede tek başına güven içinde yürümek,

•

Arkadaşları ile oyun oynamak ve yeşil alana sahip olmak,

•

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Kültürel ve sosyal etkinliklere katılmak,

•

Etnik köken, din, gelir, cinsiyet veya engellilik durumu ne olursa olsun, her hizmete erişime sahip şehrin
eşit vatandaşı olmak” (Anonim, 2018).

Prof. Dr. Ümran SEVİL

Başarılı Çocuk Dostu Kent Girişimi: İtalya Fano Örneği
İtalya Avrupa şehirleri arasında çocuğa yönelik başarılı aktivitelere sahip örnek bir ülkedir. 1991 yılında Fano
şehri ‘Çocuk Dostu Şehir’ olarak seçilen ilk şehirdir ve “la citta dei bambini”, yani çocukların şehri hareketi
uluslararası boyutta ilgi çekmiş ve önem kazanmıştır. 1991’de yaşam kalitesini artırmak için Fano’da Çocukların Şehri Laboratuvarı açılmış, böylece yerel yönetimler çocuğu keşfedip onları dinlemeye, ihtiyaçlarını
fark etmeye başlamışlardır. Çocuk Şehri Laboratuvarı, Okula Yalnız Başımıza Gidiyoruz projesiyle çocukların
okullara güvenli bir şekilde ve ebeveynsiz olarak tek başlarına gidebilmelerine yönelik bir çalışma yapmıştır.
Bu projede:
•

Okul yoluna “Dikkat Çocuklar Geçebilir”, “Okula Yalnız Başımıza Gidiyoruz” yazılı trafik işaretleri konmuş,

•

Öğretmenler tarafından okul programları çocukların sırt çantalarının ağır olmaması için düzenlenmiş,

•

Çocukların
okulBülent
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pılmış,

•

Çocukların tek başlarına okula giderken zorlanmaları durumunda hemen müdahale de bulunabilmeleri
için çevredeki yaşlı gönüllüler ve sivil savunma ekiplerine eğitimler verilmiş,

•

Kaldırım genişletme çalışmaları yapılmış,
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•

Ebeveynlere eğitim verilmiştir (Çakırer-Özservet, 2014).

İtalya’nın Fano şehrindeki Çocuk Dostu Şehir girişiminin başarılı bir örnek olmasının asıl nedeni, yetkili kişilerin çocukların sorunlarına yönelmiş olması ve bu sorunların uygun bir şekilde ortaya çıkarılmış olmasıdır.
Sonrasında ise bu sorunlara yönelik doğru adımlar atılmış olmasıdır.
Çocuklar toplumda çoğunlukla göz ardı edilen sosyal bir gruptur. Çocuklar yaşadıkları sorunları algılayıp ifade
edebilme olgunluğuna henüz erişememiş olduklarından dolayı kamusal alanlarda yetişkinlere bağımlı olarak
geri planda kalmaktadırlar. Bu sorunların aşılması için ilk olarak çocuklar odak noktası haline getirilmeli,
ardından kendilerini ifade edebilecek alanlar yaratıp, ihtiyaçları doğrultusunda gerekli hamlelerin yapılması
gerekmektedir.
Çocuklara En İyi Hizmeti Verebilecek Mekân ve Malzemeler
Çocuğa hizmet eden kentsel mekan yalnızca çocuk oyun alanlarını ve bahçeleri ifade etmemektedir. Kent bir
Prof. Dr. Ümran SEVİL
bütündür. Kentin küçük vatandaşlarının her türlü kentsel mekanda özgürce çocukluğunu yaşayabilmeleri en
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doğal haklarıdır. Çocukların yetişkinlerden farklı olarak kentsel mekanlarda neye ihtiyacı olduğunu saptamak
ve bunlara en uygun çözümü sunmak yetişkinlere düşmektedir. Çocuk oyun alanı dışında çocuklar için en
elverişli mekanlara; kent meydanları, sokaklar, konut bahçeleri, okul bahçeleri, parklar ve rekreasyon alanları
örnek verilebilir. Ayrıca kent mobilyalarının tasarımında çocukların kullanımı da düşünülmelidir.
SONUÇ
Çocukla dost bir kent üretmek için öncelikle çocukların psikolojileri, gereksinimleri ve gelişimleri çok iyi
anlaşılmalıdır. Çocukların kentsel mekan ile ilgili sorunlarını ifade edemeyecekleri, etseler bile bu ifadenin
yetersiz kalacağı bilinci ile çocukların gözü ile kente bakılmalı ve onların yaşadıkları sorunları anlayabilmek
için çeşitli yöntemler üretilmelidir. Kentsel yönetim, planlama ve tasarımlarda çocukların katılımına yer verilmelidir.
Bu araştırmada çocukla dost bir kent, çocuklara en iyi şekilde hizmet eden, kaliteli yaşam standardı sunan, sağlıklı ve güvenli bir gelecek sunabilen, çocukların gelişimine katkı veren, “çocukluk” çağının gerekliliklerini
karşılayabilen bir kenttir.
Çocuk dostu bir kent üretebilmek için
•

Prof.mekanlar
Dr. Bülent
Kentsel
arasındaEKER
güvenli erişim sağlanmalıdır, Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

•

Uygulama yapılacak bölgelerdeki çocuk yoğunluğuna uygun tasarım-planlama yapılmalıdır,

•

Çocukların kullanım sıklığına uygun açık, yeşil ve oyun alanları planlanmalı ve tasarlanmalıdır,

•

Kent mobilyalarında çocukların kullanımları düşünülmelidir,
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•

Kamusal alanlarda çocuğun aileye muhtaç olduğu unutulmamalı dolayısıyla aile ihtiyaçlarını karşılayan
mekanlar üretilmelidir (emzirme, tuvalet, bebek bakım odası, bebek arabası vb.),

•

Oyun alanlarında, kent meydanlarında, okul bahçeleri gibi alanlarda çocukları oyuna davet eden, harekete
teşvik eden, sağlıklı sosyal ilişki kurmalarını sağlayan, hayal güçlerini besleyen (yaratıcı) tasarımlar olmalıdır,

•

Çocukları doğayla bir araya getiren, duyarlılıklarını ve bilinçlerini artıran alanlar yaratılmalıdır.

KAYNAKÇA
Anonim (2018). Çocuk Dostu Şehirler. UNICEF. Web Sitesi: http://www.unicef.org.tr/files/bilgimerkezi/doc/
CFC%20Catalogue-TR.pdf Erişim Tarihi:09.05.2018.
Anonim (2013). Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Programı. Ankara. Web Sitesi:https://tegm.meb.
gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf. Erişim Tarihi:
09.05.2018.
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Erkut, Z., diğ., (2017). Tarihsel Süreç İçinde Çocuk (Child in Historical Process). Çocuk ve Medeniyet Dergisi. 2. 17-28.
Güngör, H., (2002). Tarlabaşı Bölgesinde Yaşayan Çocukların Çevrelerini Algılaması ve Değerlendirmesi.
Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, Şehir ve Bölge Planlama Programı, İstanbul.
Tandoğan, O., (2014). Çocuklar İçin Daha Yaşanılır Bir Kentsel Mekan: Dünyada Gerçekleştirilen
malar. Megaron, 9 (1): 19-33.

Uygula-

Özgen, Y., Aytuğ, A., (1992). Kullanıcı Eğilimleri Açısından Çocuk Oyun Alanları ve Araçları Üzerine Bir
İnceleme. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, seri:A cilt:42(2): 99-118.
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KULLANILAN KALKER TAŞI ÜZERİNDE MİKROBİYOLOJİK FAALİYETLERİN
İNCELENMESİ: AYASOFYA MÜZESİ ÖRNEĞİ
Binnaz VURAL1, Gülşen ALTUĞ2, Ahmed Cüneyt DİRİ3
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İstanbul / Türkiye
2
İstanbul Üniversitesi, Su Bilimleri Fakültesi, İstanbul / Türkiye
3
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İstanbul / Türkiye
1

Öz: Tarihi alanlar ve bu alanlarda yapılmış olan eserlerde çeşitli iç ve dış faktörlerden dolayı bir bozunma
süreci yaşanmaktadır. Bu süreci engellemek, yavaşlatmak ya da ilerlemesini durdurmak multidisipliner çalışmaların sonucunda mümkün olabilmektedir. Kültür varlıklarını tehdit eden en büyük sorunlardan biri de mikrobiyolojik bozunmadır. Bu çalışma kapsamında, tarihi eserlerde kullanılan kalker taşı üzerindeki mikrobiyal
Prof. Dr. Ümran SEVİL
faaliyetler incelenmiştir. Deneysel çalışmalarla
desteklenen
buBaşkanı
yayında, Ayasofya Müzesi’ ne ait örnekler
İBAD Yönetim
Kurulu
üzerinde yapılan çalışmalardan bir kısmı sunulmaktadır. Kalker taşı, likenler, algler, mantarlar ve bakteriler tarafından kolayca istila edilebilen bir taştır. Mikroorganizmalar, biyolojik çözünme ile kalker taşından
metabolizmalarının ihtiyacı olan bazı elementleri elde edebilirler. Bu çalışmada, bakterilerin neden olduğu
biyolojik çözünme ele alınmaktadır. Aynı zamanda bazı bakterilerin kalsifikasyona neden olduğu da bilimsel
çalışmalarla ortaya konulmuştur. Çalışmamızda Ayasofya Müzesi’ ne ait kalker taşı örnekleri üzerinde yapılan
bakteriyolojik deneyler referansında bakteri tür çeşitliliği tespit edilmiştir. Ayasofya Müzesi’ nde asitleşmeye
neden olan reaksiyon oranları bulunmuştur. Bina yüzeylerinden elde edilen bazı bakterilerin esculin (ESC) pozitif reaksiyon vermesi, bu yüzeylerde bakterilerin siyahlaşmayı arttırıcı rol oynadıklarını göstermiştir. Tarihi
yapı yüzeylerinde mikrobiyal korozyonda etkili oldukları düşünülen, asitleşmeye neden olan bakteriyel enzim
aktiviteleri yanında, yüzey koruyucu olarak tanımlanan üreaz pozitif bakterilerin olması, yapı yüzeylerinde
mikrobiyal bozunmaya yönelik risklerin yanında bakteriyel korunmaya yönelik fırsatların da bir arada olduğunu gösteren veriler sağlamıştır.
Anahtar Kelimeler: Kalker, biyolojik Bozunma, Ayrışma, Kalsifikasyon, Ayasofya Müzesi

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
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aktarmada
büyük rol oynamaktadır. Bu nedenle bir malzemeyi korumak için önce ona zarar verebilecek etkenleri belirlemek
gerekir. Yapı malzemelerinin bozulması genel olarak üç ana şekilde olabilmektedir; çevresel etkilere maruz
kalan malzemelerin ayrışması, biyolojik bozulma süreçleri, doğal ve antropojenik kirlilik etkisiyle bozulma
(Videla ve Herrera, 2003).
180

DERNEK
YÖNETİMİ
SÖZEL SUNUMLAR

Mikroorganizmalar, biyoçözünme ile kireçtaşından, metabolizmalarının ihtiyacı olan bazı elementleri elde
edebilirler. Genellikle, algler, liken, mantar ve bakteri tarafından çeşitli organik ve inorganik asit üretimiyle bu
biyolojik çözünme işlemi gerçekleştirilir. Bu asitlerin açığa çıkması, taş yüzeylerindeki biyolojik korozyonun
en temel faktörlerinden biridir.
Doğal ortamda iklim şartlarına bağlı olarak bakteriyel korozyon kaçınılmazdır. Bakterilerin ortamdan uzaklaştırılmasına yönelik önlemlerde, korozyona neden olan etken mikroorganizmayı tanımlamak, yerinde çözüm
getirmek konusunda katkı sağlayacaktır.
Bu çalışma kapsamında, tarihi eserlerde (özellikle kalker taşı kullanımı olan) mikrobiyal korozyona neden
olan bakterileri tanımlamak, bu bakterilerin yapıdaki taş malzemeler üzerindeki korozyon etkisinin mikro
değişikliklerini gözlemlemek ve takip etmek amaçlanmaktadır
Çalışmada ana materyal olarak kireç taşının seçiminin iki nedeni vardır; Birincisi, tarihi eserlerde dış cephelerde kalker taşı kullanımının yaygın olması, ikincisi ise kireçtaşının, algler, likenler, bakteri ve mantarlar taraProf.olmasından
Dr. Ümran
fından kolayca istila edilebilen bir malzeme
dolayıSEVİL
bakteriyel faaliyetleri gözlemlemeye elverişli
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
bir ortam sağlayacak olmasıdır.
AMAÇ
Bu çalışmada, tarihi binaların dış cephelerindeki taş malzemeler üzerinde meydana gelen mikrobiyal korozyondan kaynaklanan bozunmaları tespit etmek, bu bozunmalara hangi bakterilerin neden olduğunu ve mevsimlere bağlı olarak bakteriyel faaliyetlerin nasıl geliştiğini gözlemlemek amaçlanmıştır.
Çalışma alanı olarak, Ayasofya Müzesi seçilmiştir. Özellikle kalker taşı üzerindeki mikrobiyal faaliyetleri
gözlemlemek hedeflenmiş olmakla beraber, alınan örneklerde farklı taş cinslerine de rastlanıldığı için, bunların
üzerinde de aynı deneysel çalışmalar yapılmıştır.
KAPSAM
Mikrobiyal korozyon bir biyofilm problemidir. (Warscheid and Braams 2000). Biyofilmlerin yapı maddesi
exopolisakkaritlerdir. Bu madde, polisakkaritlerden, nükleik asit içeren proteinlerden ve yağlardan oluşur.
Toplu halde yaşayan organizmalar için oldukça büyük bir avantajdır. Biyofilmin kaynağı olan, mikroorganizmaların kompleks birikimini oluşturan karışım, dezenfektan ve biyositlere karşı koruma sağlayarak, biyofilmi
sağlamlaştırmaya yardım eder ve ayrıca besin depolanması için bir rezervuardır.
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ÜmranGösteren
SEVİL Şematik Diyagram
Şekil 1. Yüzeylerde Biyofilm
Oluşumunu
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Taşın biyolojik bozulması, organizmanın büyümesi ve iç yüzeylere ilerlemesi ile meydana gelen basınca bağlı
olarak gelişebilir. Özellikle gelişmiş bitkilerin taşa nüfuz ederek köklerinin, çatlaklarda büyümesi taş yüzeyde
fiziksel zarara yol açabilir. Nemli ve kuru mevsimin birbirini takip etmesi süresinde de parça kopmaları ve
ufalanmalar meydana gelebilir. Böylece taş yüzeyi, daha ileriki kolonizasyon ve biyolojik büyümeye yatkın
hale gelir.Bazı durumlarda organizma taş yüzeyini beslenme alanı olarak seçerek taşa zarar verebilir (kimyasal reaksiyon). Çoğunlukla gelişmiş bitkiler, ototrofik ve heterotrofik organizmalar taşa doğrudan zarar veren
asitler üretirler. Organik ve inorganik asitler taşın minerallerini ayrıştırarak taşın yıpranmasına sebep olurlar.
Ortaya çıkan bozulma ürünleri taşın deliklenmesine ve daha ileri düzeylerde ise çatlaklar oluşmasına neden
olur. Aerobik organizmaların ürettiği karbondioksit, karbonik aside dönüşerek kireçtaşı ve mermerle reaksiyona girerek ayrıştırır (Hattap, 2002).
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Tablo 1. Taş Anıtlardaki Biyolojik Bozulma Belirtileri (Hattap, 2002)
Organizma

Bozulmanın Belirtisi Degişimler

Ototrofik Bakteriler

Siyah kabuklanma, siyah-kahverengi pas, soyulma, tozla
kaplanma

Heterotrofik Bakteriler

Siyah kabuklanma, siyah-kahverengi pas, soyulma, renk
değişimi

Aktinomycetes
Siyanobakteriler

Beyazımsı gri toz, pas, beyaz akıntı çiçeklenme veya
tozla kaplanma

Fungi
İlkel su yosunları

Değişik renkte ve kalınlıkta pas ve tabakalar

Prof. Dr. Ümran SEVİL

ve parça
şeklinde
lekeler, soyulma, çukurlanma
İBAD Renkli
Yönetim
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Likenler (su yosunu ve fungi
beraber)
Değişik renkte ve kalınlıkta pas ve tabakalar
Yosunlar

Kabuklanma, parça şeklinde lekeler ve oyuklar

Gelişmiş Bitkiler

Renk kaybı, yeşil-gri renkli parça şeklinde lekeler
Çatlaklar, yıkılma, parçaların dökülmesi

YÖNTEM
Ayasofya Müzesi’nden dört iklim döneminde 52 adet taş örneği alınmıştır. Bu taşlar üzerinde bakteri sayısı
tayini ve tür tanımlamaları yapılmıştır. Bu örneklerin ince kesitleri hazırlanıp, petrografik analizleri, SEMEDX-EDS analizleri, kütlece ve atomik yüzde tespiti için XRF analizleri ve XRD analizleri yapılmıştır. Tüm
bu bulgular ışığında bu yapılardaki mikrobiyal aktivitenin etkisi değerlendirilmiştir. Çalışmada bakteri düzeylerinin ölçümü için “Katı Besiyerinde Kültürel Sayım Yöntemi” kullanılmıştır. Bakteri tür tespiti için de
Vitec-2 Compact Cihazı kullanılmıştır.
Kullanılan Materyaller
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Yapılardan alınan numuneler
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PC genel besiyerleri

•

Nutrient agar

•

Vortex

•
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•

VITEK- 2 GN (Ref 21 341) ve GP (Ref 21 342) kartuşları ile cihazı

•

Sem-EDS-EDX Cihazı

•

XRD Analizi Cihazı

•

XRF Analizi Cihazı

Ayasofya Müzesi’ne Ait Örnek Alma Süreci
Ayasoya Müzesi duvarlarından dört iklim döneminde aseptik şartlarda örnekler alınmıştır.

Prof. Dr. Ümran SEVİL
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Resim 1. Ayasofya Müzesi Duvarlarından Örnek Alımı
Örneklerin Mikrobiyal Analizleri
İzolatlar, PC genel besiyerinden hazırlanmış yatık agara ekimleri yapılarak, 37oC’de 24 saat inkübe edilmiştir.
İnkübasyon sonunda aseptik şartlarda steril öze yardımı ile kolonilerden seçilerek 3 ml steril tuzlu su ilave
edilmiş tüplere süspanse edilmiştir. Elde edilen bu süspansiyon vortex ile homojen edildikten sonra, inokulum
yoğunluğu 0.50-0.63 McFarland standardına ayarlanmıştır. Daha sonra bu tüpler tür tanımlaması yapılmak
üzere VITEK- 2 GN (Ref 21 341) ve GP (Ref 21 342) kartuşları ile cihaza yerleştirilmiştir. Maksimum 10 saat
süren tür tanımlama işleminin ardından bilgisayar çıktıları ile izolatların tür tanımlanması gerçekleştirilmiştir.
BULGULAR

Prof. Dr. Bülent EKER
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Ayasofya Müzesi duvarlarından 13 noktadan toplam 52 numune alınmıştır. Bu alınan numunelerin çoğunluğu
İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
kalker taşı olmakla beraber bazalt, andezit, riyodasit, riyolit gibi farklı taş örnekleri üzerinde de çalışılmıştır.
Bu numuneler üzerinde yapılan mikrobiyal analizler sonucunda 11 tür bakteri tespit edilmiştir. Bulunan bakteri
türleri, bacillus cereus, bacillus mycoides, bacillus thuringiensis, bacillus vallismortis, enterobacter aerogenes, pseudomonas aeruginosa, bacillus pumilus, raoutella ornithinolytica, sphingomonas, serratia marcescens,
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staphylococcus intermedius olarak belirlenmiştir. Yapı duvarlarından alınan örneklerde asitleşmeye neden olan
reaksiyon oranları bulunmuştur.
SONUÇ
Denysel çalışmada tespit edilen bakteri türlerinden bazıları, literatür çalışmalarında mikrobiyal korozyona
neden olarak gösterilen bakteri türleri arasındadır. Bacillus cereus adlı bakteri çalışmada en yaygın olarak
görülen bakteri türüdür. Bu bakteri kalker esaslı taşları ayrıştırmanın yanısıra bu taşın oluşumunda da rol alan
bakteri türü olarak tanımlanmaktadır. Dört mevsim dönemindeki bakteri popülasyonun oldukça yüksek miktarlarda olduğu gözlenmiştir.
Yapı duvarlarından alınan örneklerde asitleşmeye neden olan reaksiyon oranları bulunmutur. Bina yüzeylerinden elde edilen bazı bakterilerin esculin (ESC) pozitif reaksiyon vermesi, bu yüzeylerde bakterilerin siyahlaşmayı arttırıcı rol oynadıklarını göstermiştir. Tarihi yapı yüzeylerinde mikrobiyal korozyonda etkili oldukları
düşünülen, asitleşmeye neden olan bakteriyel enzim aktiviteleri yanında, yüzey koruyucu olarak tanımlanan
Prof. Dr. Ümran
üreaz pozitif bakterilerin olması, yapı yüzeylerinde
mikrobiyalSEVİL
bozunmaya yönelik risklerin yanında bakteriYönetim
Başkanı
yel korunmaya yönelik fırsatların da İBAD
bir arada
olduğunuKurulu
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verilerdir.
Restorasyon ya da koruma çalışmaları sırasında, araştırmacılar mikrobiyal faaliyetlere karşı bir uygulama
yapacaklarsa, uygulaması öncesinde bu bölgedeki mikrobiyal analizlerin ayrıntılı yapılmasını sağlamaları gerekmektedir. Ayrıca korumaya yönelik kullanılan malzemelerin denenmesi, uygun dozların belirlenmesi konusunun ayrıca ele alınması gerekmektedir.
KAYNAKÇA
Hattap, S., (2002). Doğal Taş Malzeme Koruyucuların Performans Ölçümünde Deneysel Metot Araştırması,
Doktora Tezi, İstanbul.
Herrera, l., (2009). Modern Methods for Materials Characterization and Surface Analysis to Study the Effects
of Biodeterioration and Weathering on Buildings of Cultural Heritage, International Journal of Architectural Heritage, 3: 74–91.
Videla, H.A., Herrera, L.K., (2003). A comparative study on biodeterioration and weathering effects in three
sites of the Latin American cultural heritage. In Molecular Biology and Cultural Heritage, ed. C. Saiz-Jimenez. Lisse, The Netherlands: A. A. Balkema Publishers, 253.
Warscheid, T., Braams, J., (2000). Biodeterioration of stone: a review. Int Biodeterior Biodegrad 46:343–368.
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MARK TOBEY’İN RESİMLERİNDE BEYAZ YAZI KAVRAMI
Pelin AVŞAR KARABAŞ1, Ozan KARABAŞ2
1

Hitit Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi, Çorum / Türkiye
2
Hitit Üniversitesi, İskilip Meslek Yüksekokulu, Çorum / Türkiye

Öz: Bu araştırma 1940’lı ve 1950’li yıllarda uluslararası sanat ortamına damgasını vuran Soyut Dışavurumculuk akımı hakkında bilgiler vermek ve akıma yönelik eserler üreten sanatçılar arasında ayrıcalıklı bir yere sahip
olan Mark Tobey’in resimlerini irdelemek amacıyla tarama modelinde gerçekleştirilen bir çalışmadır. Resimsel Soyutlama ya da Abstre Ekspresyonizm olarak da ifade edilen Soyut Dışavurumculuk, New York’ta ortaya
çıkan ve sanatçılarının sadece renk ve şekillerle çeşitli ifade biçimlerini ortaya koydukları soyut sanatın benzersiz farklılıktaki türlerinden birisidir. “New York Okulu” olarak da bilinen bu yaklaşımlar bütününün başlıca
Dr.
SEVİL Still, Barnett Newman, Mark Rothko,
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yer almaktadır. Soyut Dışavurumculuk’un en
önemli temsilcilerinden birisi olan Mark Tobey, 1890 yılında Wisconsin Centerville’de doğmuştur. Eğitimci ve
illüstratör kişiliği ile de bilinen Mark Tobey Yunanistan, Çin, Japonya gibi bir çok ülkeye seyahat etmiş, özellikle Uzak Doğu Sanatı’ndan etkilenmiş ve doğaya yönelik izlenimlerini kendisi ile özdeşleşen “Beyaz Yazı”
olarak da bilinen soyut resim yüzeyleri olarak ortaya koymasıyla eşsiz bir ifadenin yaratıcısı olmuştur. 1976
yılında Basel’de hayata gözlerini yuman Tobey’in resimleri çizgisellikten uzaklığı, lekelere yer verilişi ve kimi
zaman zarif, kimi zaman ise şiddetli ritmik fırça darbeleriyle günümüzde dahi popülerliğini korumaktadır.
Anahtar Kelimeler: Mark Tobey, Beyaz Yazı, Soyut Dışavurumculuk, Uzak Doğu Sanatı

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Modern çağın yeni sanat görüşünün belirlenmesinde bazı olaylar önemli rol oynamış ve eserlerin oluşumuna
yön veren görüşler bu olaylara bağlı bir takım süreçler sonucunda ortaya çıkmıştır. Bunların en önemlilerinden birisi endüstri çağı olarak görülmektedir ve bu çağ toplumsal çevre, insan hayatı, dünya politikası gibi
bir takım unsurları etkileyen büyük değişimlere sebebiyet vermiştir. Toplumun en duyarlı kesimlerinden biri
olarak görülen sanatçılar açısından bakıldığında ise bu tür gelişim ve değişimlerin sanatsal olaylara yansıması
kaçınılmazdır
Karabaş ve
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AMAÇ
Bu araştırmanın amacı; 20. yüzyılın en önemli sanat akımlarından birisi olan “Soyut Dışavurumculuk” hakkında bilgi vermek ve modern sanat tarihine eserleriyle yön veren Soyut Dışavurumcu sanatçı Mark Tobey’in
resimlerini incelemektir.
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KAPSAM
Bu araştırma; Soyut Dışavurumculuk akımının gelişim süreci içerisinde Mark Tobey’in kendisi ile özdeşleşen
“Beyaz Yazı” olarak bilinen eserlerindeki ifade biçimi ve teknik özellikler ile sınırlıdır.
YÖNTEM
Bu araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden tarama modeli ile yapılmıştır. Tarama modeli tavırları, davranışları karşılaştırmak ve betimlemek için bir veri toplama sistemidir (Gürsakal, 2001: 135). Karasar’a (2002: 77)
göre tarama modelleri, geçmişte ya da halen devam eden bir durumu var olan şekliyle betimlemeyi amaçlayan
bir araştırma yaklaşımıdır.
BULGULAR
ABD’deki yoğun sanatsal gelişim süreci 1920’lerde ve 1930’larda üretilen sanattan biçimsel ve üslupsal olarak farklıdır. İkinci Dünya Savaşı’ndan önce Amerikan sanatı daha çok yerli temalardan ve figüratif eserlerProf.
Dr. Ümran
SEVİL
den oluşmakta İken, İkinci Dünya Savaşı
yıllarında
ve sonrasında
gelişim gösteren Amerikan sanatının temel
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkanı
özelliği soyut ve dışavurumcu olmasıdır (Avşar Karabaş ve Polat, 2016: 40). Soyut dışavurumculuk, modernist
sanat tarihinin baş aktörüdür Danto, 2010: 132).
1940’lı ve 1950’li yıllarda uluslararası sanat ortamına damgasını vuran bu yaklaşımı şekillendiren isimler, her
biri kendi özgün soyut temelli üslubunu geliştirmiş orta yaşlarındaki sanatçılardır. “Soyut Dışavurumculuk”
ya da “Abstre Ekspresyonizm” olarak ifade edilen, kimi kaynaklarda ise “New York Okulu” olarak da bilinen
bu yaklaşımlar bütününün başlıca sanatçıları arasında Jackson Pollock, Willem de Kooning, Clyfford Still,
Barnett Newman, Mark Rothko, Robert Motherwell, Franz Kline, Adolph Gottlieb gibi isimler yer almaktadır. Soyut Dışavurumcu sanatçılar arasından yüzeyi kaplayan çeşitli hiyeroglifik biçimlerle birlikte genellikle
tek bir rengi benimseyerek beyazlığın çeşitli tonlarını arayan Mark Tobey önemli bir ayrıcalık taşıyan bir başka
sanatçıdır (Antmen, 2009: 146 - 150).
Soyut Dışavurumculuk’un en önemli temsilcilerinden birisi olan Mark Tobey, 1890 yılında Wisconsin
Centerville’de doğmuş, sanatsal gelişim süreci içerisinde Chicago Sanat Enstitüsü’nde bazı derslere katılmış
ve erken dönemlerinde portre ressamı olarak oldukça başarı elde etmiştir. İlerleyen zamanla oryantal resim ile
de ilgilen sanatçı, İngiltere Dartington Hall’de ve Seattle’daki Cornish Okulu’nda dersler vererek sanat eğitimine katkıda bulunmuştur (Lynton, 2004: 390).
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Görsel 1. Mark Tobey. İsimsiz, 1953
Gençlik dönemi New York ve Chicago’da geçen Mark Tobey, 28 yaşındayken Akademi hocalığı ve sakin bir
yaşam için Seattle’a yerleşmiş, 30’lu yaşlarından itibaren ise Yunanistan, Çin ve Japonya gibi ülkelere seyahat
etmiştir. Bir Zen Manastırı’nda bir ay kadar kalarak Amerika’ya geri dönen sanatçının, Uzakdoğu düşüncesi
ve yazısından esinlenerek soyut ve şiirsel resimler yapmaya başladığı bilinmektedir (Yılmaz, 2005: 160).
Fransa, Beyrut, Barselona, Hong Kong gibi ülkeleri de gezen sanatçının 1935 yılından sonra ortaya koyduğu
çalışmalar ise sanatsal kariyerinde oldukça ilerlemesine sebep olan üslubunu açıkça yansıtmaktadır.
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Görsel 2. Mark Tobey. Northwest Drift, 1958
Pasifik’in kuzey sahilinde Doğu Asya’lı bir kolonide Reng Kwei ismindeki Çin’li bir sanatçı ile tanışan ve bu
sanatçıdan Doğu Asya fırça kullanma tekniklerini öğrenen Tobey, temeli Soyut Dışavurumculuk’a dayanan
ve “Beyaz Yazı” olarak da bilinen Uzakdoğu kaligrafisinin izlenimlerinden edindiği sanatsal tarzını, yeni bir
resim dili olarak benimsemiştir (Turani, 2017: 630).
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Sanatçıya mâl olan beyaz yazı tekniği, seçilen resim yüzeyi üzerine oldukça yoğun fırça darbeleri ve dokunuşları ile beyaz renkli kaligrafik işaretler veya semboller yerleştirilerek oluşturulmuştur. Bir bakıma mistik sanat
aracılığıyla temsil edilen resimler, tamamıyla boyanmış soyut resim yüzeyleri olarak eşsiz bir senfoninin hızla
ardı ardına çalınan notaları gibidir.
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Görsel 4. Mark Tobey. Trafik, 1959
Doğu Asya resim ve hat sanatı ile yakından ilgilendiği bilinen Mark Tobey’in eserleri, zaman zaman Jackson
Pollock’un damlatmalardan ve akıtmalardan oluşan Soyut Ekspresyonist çalışmaları ile benzer bir tavır içerisinde olduğu yönünde eleştirilmektedir ancak genel olarak bakıldığında Tobey’in doğal formları soyutlama
yoluyla ele alması ve bunları çizgisellikten uzaklaşarak lekesel hatta ritmik bir tavırla bir araya getirerek kompozisyonlar oluşturması iki sanatçının resimlerini birbirinden ayıran en belirgin farklılıklar olarak düşünülmektedir. Eserleri incelendiğinde, Pollock’ un akıtma tekniğini uyguladığı sırada kullandığı boyaların içerisine
cam kırıkları, kum ve kağıt gibi malzemeler kattığı bilinmekle birlikte bunların yanı sıra bir başka farklılık
taşıması bakımından Mark Tobey’in çalışmalarındaki yüzeylerin ise beyaz ya da açık renkli boyalarla birçok
kez katmanlar biçiminde boyanmış olduğu fark edilmektedir.
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Görsel 5. Mark Tobey. Atılgan Kare, 1960
Tobey’in resimlerinde kütleden çok bir mekan ve atmosfer vurgusu, ışık ve yüzey titreşimi egemendir.
Tobey’in sanatı, çağdaş soyut batı sanatıyla benzerlik taşısa da, öncelikle doğu sanatına hassasiyet duymaktadır. 1950’lerde yaptığı daha durağan, uyumlu ve atmosferik nitelikli resimleri Zen Budacılık2ın meditasyonla
ortaya koyduğu fark edilirliğin yoğunluğunu belirler. Tobey 1950’lerde biçim sadeliği kadar renk sadeliğini de
ifade etmek istedi ancak 1960’lardan sonra canlı renkler kulanmıştır. Batı Amerikan kültürünün de bir simgesi
olan sanatçı birçok bienallere katılmış ödüller kazanmıştır (Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, 2008: 1514).
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Görsel 6. Mark Tobey. İsimsiz, 1970
SONUÇ
Hedefi tüm ırkları ve tüm insanları evrensel bir amaçta ve ortak bir inançta birleştirmek olarak bilinen bir dünya dini olan Bahai inancına dönüşen dindar kişiliği, uzun seyahatler gerçekleştiren gezgin ruhu ve felsefeye
olan yakın ilgisi ile etkilendiği her türlü düşünceyi yaşam biçimine entegre ederek, tüm dünyada tanınmasına
sebep olan Soyut Dışavurumculuk akımın en dikkat çekici örneklerini ortaya koyan Tobey, “Beyaz Yazı”
olarak bilinen kendine özgü tavrıyla modern sanatın gelişimine oldukça büyük bir katkıda bulunmuştur. 1976
yılında Basel’de hayata veda eden sanatçının eserleri günümüzde birçok önemli müzede ve koleksiyonda yer
almaktadır.
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RASAT UYDU GÖRÜNTÜLERİ KULLANARAK GÖLALANI BELİRLENMESİ: ATİKHİSAR
BARAJI UYGULAMASI
Emre ÖZELKAN1, Muhittin KARAMAN2
1

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Çanakkale / Türkiye
2
İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, İstanbul / Türkiye

Öz: Hızla artan su tüketimi, küresel ısınma ve iklim değişimi sebebi ile su kaynaklarında hızla bir azalma
meydana gelmektedir. Bu nedenle su kaynaklarının doğru ve etkili yönetimi hem sosyolojik hem ekonomik
hem de ekolojik etkileri düşünüldüğünde bir an önce ele alınması, geliştirilmesi ve uygulanması gereken bir
konudur. Su kütlelerinin belirlenmesi ve izlenmesi için gerçekleştirilen uydudan uzaktan algılama çalışmalarında su indislerinin oluşturularak kullanılması sıklıkla tercih edilen yöntemlerden biridir. Bu indisler su
kütlelerinin mevsimsel değişime, kuraklığa
ve Dr.
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olarak su kaynaklarının hassas bir şekilde
büyük kolaylık
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Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü’nün (TÜBİTAK-UZAY)
uydusu RASAT ile elde edilen multispektral uydu görüntüleri kullanılarak Çanakkale Merkez İlçe sınırları içerisinde bulunan ve bölgeyi besleyen tek su kütlesi olan Atikhisar Barajının su varlığı incelenmiştir. 29.04.2013,
02.07.2014, 28.08.2014, 3.11.2015, 25.11.2016 tarihli RASAT uydu görüntülerinin yeşil ve kırmızı bantları
kullanılarak oluşturulan normalize fark su indisi (RASAT_NDWI) ve sonrasında bu görüntülerdeki iyileştirmeler ile gölün alansal değerleri belirlenerek, elde edilen sonuçlar gerçek alan değerleriyle kıyaslanmıştır. Uydudan belirlenen alan değerler ile gerçek alan değerleri arasında 0,99 Pearson korelasyonu (r) ve 0,15km2 kök
ortalama karesel hata (RMSE) tespit edilmiştir. İyileştirmelerle RMSE 0,07km2’ye düşürülmüştür. Sonuçlar
RASAT uydu görüntülerinin su kaynakları yönetiminde etkin bir şekilde kullanılabileceğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Göl, RASAT, Su İndisi

GİRİŞ
Su varlığındaki eksiklik tüm doğayı son derece olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle sürdürülebilir bir yaşam
için en önemli kaynaklardan biridir. Özellikle hızla artan nüfusa birlikte artan su tüketimi, küresel ısınma ve
iklim değişimi, su kaynaklarında hızlı bir şekilde azalmalara neden olmaktadır. Bu nedenle su kaynaklarının doğru
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nin izlenmesi ve değişimlerinin belirlenmesi için en gerçekçi yöntem yerinde gerçekleştirilen ölçümlerdir.
Ancak yeryüzündeki her su kütlesini ve bunlarda gerçekleşen değişimleri belirlemek coğrafik ve ekonomik
etkenlerden dolayı mümkün olmayabilir. Uzaktan algılama nesnelere temas etmeksizin onlar hakkında bilgi
çıkarımıdır. Uydudan uzaktan algılama geniş alanların izlenmesi ve yönetilmesi için son derece kullanışlı bir
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araçtır (Özelkan vd. 2015). Uydudan uzaktan algılama su kütlelerinin belirlenmesi ve izlenmesi çalışmalarında sıklıkla kullanılmaktadır (Karaman vd. 2018; Özelkan ve Karaman 2018). Uydu görüntüleri kullanılarak
gerçekleştirilen sınıflandırma işlemleri ve oluşturulan indislerle su kütleleri hakkında bilgi çıkarımı yapmak
mümkündür (Uca Avcı vd. 2014; Özelkan ve Karaman 2018). Uzaktan algılama çalışmalarında su kütlelerinin
belirlenmesinde normalize edilmiş ya da bant oranı su indislerinin oluşturularak kullanılması sıklıkla tercih
edilen yöntemlerin başında gelmektedir (Karaman vd. 2015). Bu indisler özellikle su kütlelerinin mevsimsel,
kuraklığa ve su tüketimine bağlı değişimlerinin izlenmesinde ve bunların paralelinde su kaynaklarının yönetiminde çok kullanışlıdır (Karaman vd. 2015; Karaman vd. 2018; Özelkan ve Karaman 2018).
Bu çalışmada, Çanakkale İli sınırları içinde kent merkezini besleyen tek su kütlesi olan ve çok amaçlı kullanılan Atikhisar Barajı’ndaki alansal değişim, RASAT multispektral uydu görüntülerinden üretilen indis görüntüleri kullanılarak incelenmiştir. Uydudan uzaktan algılamanın su kaynaklarının yönetimi hususunda sağladığı
faydalar ortaya konulmuştur.
VERİ ve YÖNTEM

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim
26°31’2.22” - 26°33’10.30” doğu meridyenleri
ve 40° Kurulu
3’49.67”Başkanı
- 40° 7’36.31” kuzey paralelleri arasında bulunan Atikhisar Barajı çalışma alanı olarak tercih edilmiştir (Şekil 1). Atikhisar Baraj gölü, günlük kullanım,
içme suyu, sulama ve taşkın koruma gibi çok amaçlı kullanılmaktadır (Akbulut vd. 2009). Atikhisar Baraj gölü
normal su kotunda alanı ve hacmi 3km2 ve 40hm3 olacak şekilde Sarıçay nehri üzerine inşa edilmiştir. Bölgede
Karadeniz ikliminden Akdeniz iklimine geçiş iklimi olan ılıman Marmara iklimi hakimdir (Şensoy vd. 2008).
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden elde edilen verilere göre uzun yıllar verileri incelendiğinde aylık ortalama
rüzgâr hızı yaklaşık 11km/s ile 16km/s arasında değişmektedir. En sıcak aylar ortalama yaklaşık 25oC’ye kadar
Temmuz ve Ağustos aylarında, en soğuk aylar ise ortalama yaklaşık 6-6,5oC’ye kadar Ocak ve Şubat aylarında
yaşanır. En yüksek uzun yıllar yağış ortalaması 100mm’nin üstünde Aralık ayında görülmektedir.
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Şekil 1. Atikhisar Barajı ve Çevresi
Atikhisar Baraj gölündeki alansal değerlerini belirlemek için Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (TÜBİTAK-UZAY) tarafından Türkiye’de tasarlanıp üretilen
ilk yer gözlem uydusu olan RASAT tarafından algılanmış 29.04.2013, 02.07.2014, 28.08.2014, 03.11.2015,
25.11.2016 tarihli multispektral uydu görüntüleri kullanılmıştır. 2018 yılı öncesi arşiv görüntülerinde Atiktisar
üzerinde algılanmış sadece belirtilen tarihli görüntülerin olması, belirtilen tarihli görüntülerle değerlendirmenin yapılmasını zorunlu kılmıştır. RASAT verisinin radyometrik çözünürlüğü 8 bit, zamansal çözünürlüğü 4
gün, mekânsal çözünürlüğü multispektral ve pankromatik için sırasıyla 15m ve 30m, şerit genişliği 30km’dir.
RASAT udu görüntüsünün spektral ve mekânsal çözünürlük bilgileri Çizelge 1’de verilmiştir.
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Çizelge 1. RASAT Uydusu Özellikleri2
Bant İsmi

Spektral Çözünürlük
(µm)

Merkez Dalgaboyu
(µm)

Mekânsal Çözünürlük
(m)

Pankromatik

0,42

0,7

0,58

7,5

Mavi

0,42

0,6

0,49

15

Yeşil

0,55

0,6

0,57

15

Kırmızı

0,58

0,7

0,66

15

Uydu görüntülerinin radyometrik-geometrik düzeltmeleri ve pankeskinleştirme işlemleri TÜBİTAK-UZAY
tarafından yapılmıştır. Suyun yüksek ve
düşükDr.
yansıma
yaptığıSEVİL
yeşil (RYeşil) ve kırmızı (RKırmızı) bölgeler (VenProf.
Ümran
kataraayan vd. 2010) kullanılarak oluşturulan
normalize
edilmiş
fark su indisiyle (RASAT_NDWI) göl alanı
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
belirlenmiştir.
			

(1)

RASAT_NDWI’ın yaklaşık 0,1’den büyük olduğu değerler suyu temsil etmektedir. Su kütlesini belirlemek
için kullanılan NDWI ve MNDWI gibi su indislerinde kırmızı yerine kızılötesi bölgenin kullanılması; suyun
kızılötesini neredeyse tamamen soğurması ve bitki-su ayrımının daha iyi yapılabilmesi olarak açıklanabilir
(McFeeters 1996; Verdin; 1996; Xu 2006). Ancak RASAT uydusunda kızılötesi bant olmamasından dolayı kızıl ötesi yerine kırmızı bant kullanılmıştır. Karışan bitki sınıfı ise yüksek çözünürlüklü Google Earth uydu görüntüleri kullanılarak elemine edilmiştir. Değerlendirmeler coğrafi bilgi sistemi (CBS) ortamında yapılmıştır.
Uydu görüntülerinden elde edilen alan değerlerin doğruluk analizi, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafındanAtikhisar Barajı’nda her ayın başında gerçekleştirilen seviye ölçümleri ile karşılaştırılarak gerçekleştirilmiştir.
DSİ ölçüm değerleriyle RASATdeğerleri arasında korelasyon-regresyon analizi incelenmiş ve kök ortalama karesel
hata (RMSE) hesaplanmıştır. Eğer
, değilse ve eğer
ise
değilse
şeklinde basit bir iyileştirmeyle elde edilen sonuçlar tekrar değerlendirmeye alınmıştır.
BULGULAR
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RASAT uydu görüntülerinin yeşil ve kırmızı bantları kullanılarak oluşturulan normalize fark su indisi (RASAT_NDWI) ve sonrasında bu görüntülerdeki iyileştirmeler ile gölün alansal değerleri hesaplanmış ve haritalanmıştır (Şekil 2). RASAT_NDWI kullanılarak elde edilen sonuçlar DSİ ölçüm değerleriyle kıyaslanmış
(Şekil 3) ve 0,15km2 kök ortalama karesel hata (RMSE) ile tespit edilmiştir. Elde edilen 0,15km2 RMSE ile
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uydu alan değerleri üzerinde gerçekleştirilen iyileştirme sonucunda %52’lik bir iyileşme ile 0,07km2 RMSE
değerine ulaşıldığı görülmektedir (Şekil 3). İyileştirilmiş sonuçların hepsi DSİ ölçüm değerlerine öncekilerden
mutlak olarak daha yakındır. Alan değerlerinde 29.04.2013 tarihinden 03.11.2015 tarihine kadar sürekli bir
azalma söz konusudur. Bu azalma DSİ verilerine göre %42,57, RASAT_NDWI ilk sonuçlara göre %47,05
ve iyileştirilmiş RASAT_NDWI sonuçlarına göre %40,65 şeklindedir. Uydudan belirlenen ve DSİ değerleri
arasında lineer bir ilişki ve 0,99 Pearson korelasyonu (r) belirlenmiştir. RMSE’deki büyük artış r değerinde
görülmemiştir ve neticesinde iyileştirilmiş değerler DSİ ölçüm değerler ile sadece %0,6 (binde 6) daha korelasyonlu olduğu tespit edilmiştir.
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Şekil 2. Göl Alanının Zamansal Değişimi
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Şekil 3. Yerinde Ölçülen Göl Alanı, RASAT ile Belirlenen Göl Alanı ve RASAT ile Belirlenen Göl Alanının İyileştirilmiş Alan Değerlerinin Dağılımı
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Şekil 4. Yerinde Ölçülen Göl Alanı ile RASAT ile Belirlenen Göl Alanı Arasındaki İlişki

SONUÇ ve TARTIŞMA
Vazgeçilmez ve hayati bir madde olan suyun eksikliği, son derece yıkıcı olmaktadır. Su kaynaklarının etkili ve
doğru yönetimi, sosyolojik, ekonomik ve ekolojik açıdan büyük önem arz etmektedir (Muluk vd. 2013). Ulusal
ve uluslararası su politikaları hem bölgesel hem de küresel politikalara yön vermektedir (Karakılçık 2011).
Gelişmiş ülkeler başta su olmak üzere tüm doğal kaynaklarını, sürekli ve ayrıntılı bir şekilde takip etmektedir.
Türkiye küresel ısınma-iklim değişimi, artan su ihtiyacı, yanlış ve müsrif kaynak kullanımı nedeniyle giderek
su fakiri bir ülke olma yolunda ilerlemektedir (Aksay vd. 2005). Bu nedenle su kaynakları yönetimi Türkiye
için son derece önemlidir. Uydu teknolojileri, su kaynakları yönetiminde son derece kullanışlı bir araçtır ve
olmaya da devam edecektir (Köksal 2007). Türkiye kendi ürettiği milli uydularla su kaynakları yönetimini
gerçekleştirmelidir. Bu çalışmada Türkiye’de tasarlanan ve üretilen ilk yer gözlem uydusu olan RASAT uydu
görüntüleri kullanılarak göl su kütlesinin belirlenmesi gerçekleştirilmiştir. RASAT’ın kızılötesi bandının olmaması ve özellikle bitki örtüsü ile karışmanın olması su dışındaki alanlara müdahaleyi arttırmıştır. Doğruluk
analizinde
kullanılan
DSİ ölçüm
verileri ile uydu görüntüleri arasında
2 gün, 02.07.2014’de
1
Doç. 29.04.2013’de
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Yardımcısı
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Üyesi 2 gün ve 25.11.2016’de 6 gün fark vardır. İki veri seti arasındaki güngün, 28.08.2014’de
4 gün,
03.11.2015’de
lerde gerçekleşmiş olabilecek meteorolojik ve hidrolojik koşullara bağlı seviye değişimleri bu çalışmada ihmal
edilmiştir. Buna rağmen DSİ verisi ile RASAT_NDWI verisi arasında çok yüksek korelasyon elde edilmiştir.
RASAT_NDWI veri seti DSİ veri setinden düşük RMSE ile farklılık göstermektedir. RMSE değerleri kullanılarak gerçekleştirilen iyileştirme, RMSE değerini daha da azalmıştır. Multispektral RASAT uydu görüntüleri
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ile elde edilen RASAT_NDWI sonuçlarının CBS ortamında çok zamanlı analizi su kaynakları yönetiminde
doğru, etkili ve sürdürülebilir bir çalışma imkânı sağlamıştır.
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KAYNAKÇA
Akbulut, M., Odabasi, D.A., Kaya, H., Celik, E.S., Yildirim, M.Z., Odabasi, S., Selvi, K., (2009). “Changing
of Mollusca Fauna In Comparison With Water Quality: Saricay Creek and Atikhisar Reservoir Models
(Canakkale-Turkey)”, Journal of Animal and Veterinary Advances, 8(12), 2699-2707.
Aksay, C., Ketenoğlu, O., Kurt, L., (2005). Küresel Isınma ve İklim Değişikliği. Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi, 1 (25): 29-42.Prof. Dr. Ümran SEVİL
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Karakılçık, Y. (2015). Küresel Aktörlerin Su Stratejileri ve “Bölgesel Su Birliği” Gerekliliği: Avsubir. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 2 (1): 74-90.
Karaman, M., Budakoglu, M., Uca, Avci, Z.D., Özelkan, E., Bulbul, A., Civas, M., et al., (2015). “Determination of seasonal changes in wetlands using CHRIS/Proba Hyperspectral satellite images: A case study from
Acigöl (Denizli), Turkey”, Journal of Environmental Biology, vol.36, pp.73-83.
Karaman, M, Özelkan, E, Taşdelen, S., (2018). Dar Nehirlerin Sentinel2-A Uydu Görüntüleri ile Belirlenebilirliğinde Havza Hidrojeolojisinin Etkisi: Karamenderes (Çanakkale) Örneği. Doğal Afetler ve Çevre
Dergisi, 4 (2), 140-155. DOI: 10.21324/dacd.416514.
Köksal, E., (2012). Sulama Suyu Yönetiminde Uzaktan Algılama Tekniklerinin Kullanımı. Anadolu Tarım
Bilimleri Dergisi, 22 (3): 306-315.
Mcfeeters, S.K., (1996). “The use of the Normalized Difference Water Index (NDWI) in the delineation of
open water features”, International Journal of Remote Sensing, 17(7), 1425-1432
Muluk, Ç.B., Kurt, B., Turak, A., Türker, A., Çalışkan M.A., Balkız, Ö., Gümrükçü, S., Sarıgül, G., Zeydanlı,
U., (2013). Türkiye’de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif. İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Doğa Koruma Merkezi.

Prof. Dr. Bülent EKER

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD
Yönetim
Kurulu
Yardımcısı
İBAD
YönetimM.,
Kurulu
Üyesi
Şensoy,
S., Demircan,
Ulupınar,
U., Balta, İ., (2008). “Türkiye
iklimi”,
Turkish
State Başkan
Meteorological
Service (DMİ), Ankara.

201

DERNEK
YÖNETİMİ
SÖZEL SUNUMLAR

Özelkan, E., Bagis, S., Ozelkan, E.C., Üstündağ, B.B., Yucel, M., Ormeci, C., (2015). “Spatial interpolation of
climatic variables using land surface temperature and modified inverse distance weighting”, International
Journal of Remote Sensing, vol.36, pp.1000-1025.
Özelkan, E, Karaman, M., (2018). Baraj Göllerindeki Meteorolojik ve Hidrolojik Kuraklığın Etkisinin Çok
Zamanlı Uydu Görüntüleri ile Analizi: Atikhisar Barajı (Çanakkale) Örneği. Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 7 (2), 1023-1037. DOI: 10.28948/ngumuh.443230.
Uca Avci Z.D., Karaman M., Özelkan E., Kumral M., Budakoglu M., “OBIA based hierarchical image classification for industrial lake water”, Scıence of the Total Envıronment, vol.487, pp.565-573, 2014.
Verdin J., (1996), Remote sensing of ephemeral water bodies in western Niger, International journal of remote
sensing, 17(4): 733-748.
Xu H., (2006), Modification of normalised difference water index (NDWI) to enhance open water features in
remotely sensed imagery, International
journal
remote sensing,
Prof.
Dr. of
Ümran
SEVİL27(14), 3025-3033.
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkanı
Venkataraayan, K., Askraba, S., Alameh,
K.E.,
Smith, C.L.,
(2010).
“Photonic-based multi-wavelength sensor
for object identification,” Optics Express 18, 3774-3783.
İNTERNET KAYNAKLARI
http://www2.dsi.gov.tr/baraj/detay.cfm?BarajID=23 (E.T. 17.05.2018)
http://uzay.tubitak.gov.tr/tr/uydu-uzay/rasat (E.T. 15.06.2018)

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

202

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

DERNEK
YÖNETİMİ
SÖZEL SUNUMLAR

PERMAKÜLTÜR KAVRAMININ DÜNYADAN VE ÜLKEMİZDEN ÖRNEKLERLE
İRDELENMESİ
Nebahat Nihan PARLAK1, T. Hakan ALTINÇEKİÇ1
1

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Orman Fakültesi, İstanbul / Türkiye

Öz: Sanayileşme, hızlı kentleşme, doğal habitatların zarar görmesi gibi olgular hem doğal yaşam üzerinde
büyük bir baskı oluşturmaktadır hem de bunlarınsonucu olarak insanların yaşam kalitesi düşmektedir. Birçok
bilim insanı tarafından en büyük ekolojik sorun sayılan küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin güçlü
biçimde görüldüğü günümüzde iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması ve iklim değişikliğine adaptasyonda
permakültür bir araç olarak uygulamalarda yerini almaya başlamıştır. Permakültür; canlı ve cansız tasarım ögelerinin birbiri ile doğal etkileşiminin gözlemlenerek, en az enerji ve madde girdisiyle en yüksek verimi almayı
hedefleyen, ekolojik ve toplumsal sağlığı
gözeten
bir üretim ve yaşam tasarımı yöntemidir. Bir
Prof.
Dr.sürdürülebilir
Ümran SEVİL
sürdürülebilir yaşam tasarımı yöntemi
olan Yönetim
Permakültür,
dünyaBaşkanı
çapında yükselen ekolojik kaygılarla beraber
İBAD
Kurulu
literatürde ve uygulamalarda yerini almakta, bununla beraber permakültüre duyulan ilgi gittikçe artmaktadır.
Bu çalışmada permakültür tanım ve ilkelerine yer verilmiş, permakültür kavramının daha iyi anlaşılabilmesi
için dünyadan ve ülkemizden uygulanmış üçer adet benzer ölçekteki örneğe yer verilmiştir. Örnekler seçilirken
kullanım biçimi bakımından benzerlik taşıması da gözetilmiştir. Dünyadan Berg en Dal Çiftliği, Pasadena Evi
ve Çölü Yeşillendirmek projesi; Türkiye’den ise Belentepe Permakültür Uygulama ve Doğal Yaşam Çiftliği,
Ateş ve Muzaffer Öztan’ın konut bahçesi, Roma Bostanı Topluluk Bahçesi örnek alanlar olarak alınmıştır.
Dünyadan ve Türkiye’den incelenen bu örnek alanlar tartışma ve sonuç kısmında karşılaştırılmış benzerlik
gösteren veya birbirinden ayrılan yanları, uygulama yaklaşımları ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler: Permakültür, Örnek projeler, Türkiye

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Sanayileşme, hızlı kentleşme, doğal habitatların zarar görmesi gibi olgular doğal yaşam üzerinde büyük bir
baskı oluşturmaktadır. Doğal alanlarda oluşan zararın yanı sıra bütün bunların sonuçları kentlerde de ciddi
sorunlara yol açmaktadır. Sert yüzeylerin yoğunluğunun sebep olduğu kentsel ısı adası etkisi (Şekil 1) ısıl
konforu azaltmakta ve sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Geçirimsiz yüzeylerin fazlalığı taşkınlara yol açmaktadır, bu
da hem
maddi
zarara hem
de hijyen problemlerine neden
olmaktadır.
Bütün bunların
yanında
hava, su
Doç.
Dr. Pelin
AVŞAR
KARABAŞ
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EKER
ve toprak
kirliliğinin
önemli
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Üyesi ulaşması gıda güvenliğini
1
dünya nüfusunun %68’inin kentlerde yaşayacağı öngörülürken şehirlerde yaşanan sorunların çözümü daha
fazla önem kazanmaktadır. Kentlerdeki yaşam kalitesinin arttırılması, yeni kurulan şehirlerin doğayla uyumlu,
iklim değişikliği ve doğal afetlere karşı dirençli ve esnek, doğru teknolojiyle donatılmış, sürdürülebilir biçimde kurulması gerekmektedir.
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Şekil 1. Kentsel Isı Adası Etkisinin Şematik Gösterimi (Heimstra ve ark., 2017:7-17)
Küresel iklim değişikliği birçok bilim insanı tarafından en önemli ekolojik sorun sayılmaktadır. İklim değişikliğinin sonucu olarak dünya çapında ısı anomalileri ve fırtınalar görülmektedir. Olumsuz etkilerinin güçlü
biçimde görüldüğü günümüzde iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması ve iklim değişikliğine adaptasyonda
permakültür bir araç olarak uygulamalarda yerini almaya başlamıştır. Daha fazla maddi kaynak ve daha iyi bir
Prof. Dr. Ümran SEVİL
yaşam arayışıyla kırsaldan kentlere yoğun
sürerken,Kurulu
kentlilerBaşkanı
ise daha kaliteli bir hayat için doğaya özlem
İBADgöç
Yönetim
duymaktadır. Kentlerde maruz kalınan hava ve su kirliği, yeşil alanların yetersizliği, temel ihtiyaçların yüksek
maliyetleri, stres gibi faktörler şehirlerde yaşayan insanlar arasında kentli yaşam stilini bırakıp kırsalda doğa
ile iç içe bir yaşama dönmeyi yeni bir akım haline getirmektedir. Fakat kitlesel olarak kırsalda kurulan seyrek
yerleşimlerin olduğu yaşam biçimi sürdürülebilir olmaktan uzaktır ve nüfusun çoğunun şehirlerde yaşadığı bir
gezegen için gerçekçi değildir. Bunun yerine yarı kentsel alanlarda alternatif yaşam biçimleri kurarak şehirlerdeki baskıyı azaltmak ve yeni yerleşimleri buralarda ekolojik bir şekilde tasarlamak daha doğru bir yaklaşım
olacaktır. Alternatif bir yaşam kurma yöntemlerinden biri de permakültürdür. Permakültürün ekolojik peyzaj
tasarımına katkıları ile başta yarı kentsel alanlar olmak üzere sürdürülebilir bir kentleşme süreci yürütülebilir.
Bu sayede;
• Daha düşük su, toprak ve hava kirliliği,
• Daha yüksek tarımsal verimlilik,
• Daha yüksek biyoçeşitlilik ve geniş habitatlar,
• Daha yaşanabilir ve sürdürülebilir ortamlar,
• Enerjinin dönüştürüldüğü ve verimli kullanıldığı yerleşim sistemleri,
• İklim Prof.
değişikliği
mücadelede
hem azaltım hem de uyum yönünden
etkinPelin
yaşam AVŞAR
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•Sosyal ve kültürel yönden gelişmiş bir toplum yapısına sahip kentlerimiz olabilir.
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Permakültür
Permakültür Avustralyalı Bill Mollison ve David Holmgren tarafından ortaya konmuş ve 1978 yılında yazdıkları “Permaculture One” isimli kitap ile ismini duyurmuş bir kavramdır. Kelime kökü olarak ‘permanent’
(kalıcı) ve ‘agriculture’ (tarım) kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır fakat artık permakültür yalnızca sürdürülebilir bir tarım yöntemini değil bütünü ile sürdürülebilir bir yaşam tasarımı aracını nitelendirmektedir.
AMAÇ
Çalışmanın amacı henüz yeni tanınmaya başlayan permakültür kavramının ülkemizden ve yurt dışından uygulanmış örneklerle incelenmesi, bu sayede kavramın daha iyi anlaşılabilmesine yardımcı olunmasıdır.
KAPSAM
Çalışmanın kapsamını Türkiye’den Belentepe
Permakültür
Prof. Dr.
ÜmranUygulama
SEVİL ve Doğal Yaşam Çiftliği, Ateş ve MuYönetim
zaffer Öztan’ın konut bahçesi, RomaİBAD
Bostanı
ToplulukKurulu
BahçesiBaşkanı
ve dünyadan Berg en Dal Çiftliği, Pasadena
Evi ve Çölü Yeşillendirmek projesi olmak üzere toplam 6 adet uygulanmış permakültür alanı oluşturmaktadır.
YÖNTEM
Çalışmanın yöntemini permakültür alanları ilgili araştırma yapılması, Türkiye’deki örnek alanların ziyaret
edilerek fotoğraflanması, projenin yürütücüleri ve/veya mülk sahipleri ile görüşülmesi oluşturmaktadır.
BULGULAR
Çalışmada bulgular her bir örnek alana ait tablolar ile ortaya konmuştur. Tablolar alanın adı, yeri, yüz ölçümü,
kullanım amacı ve içerisinde hangi permakültür uygulamaları yapıldığı bilgisini içermektedir.
1.

Dünyadan Örnekler

1.1. Berg En Dal Çiftliği
Berg en Dal Çiftliği, Güney Afrika’nın Batı Kap ilinde Little Karoo isimli bölgede yer almaktadır3. Berg en
Dal Çiftliği, Klein Karoo Sürdürülebilir Kurak Alanlar Permakültür Projesi (KKSDP) isimli projesine de ev

Doç.
Dr. Pelin
KARABAŞ
sahipliği
yapmaktadır.
Proje 1999
yılında permakültür ilkeleri ve
felsefelerine
uygunAVŞAR
olarak ev ve
yaşam kurProf.
Dr. Bülent
EKER
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
İBAD Yönetim
Kurulu
Üyesi hayata geçirilmiştir. Proje alanının yaşayan bir permakültür
mak isteyen
bir grup arkadaş
tarafından
modeli
olması (Şekil 2) ve burada düzenlenecek permakültür eğitimlerinin bu yaşam modeli tarafından desteklenmesi
düşünülmüştür3 (Kruger, 2015; 544-554).
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Tablo 1. Berg En Dal Çiftliği’nin Özelliklerini İçeren Tablo
Adı

Tipi

Yeri

Yüzölçümü

Kullanım amacı

Permakültür
Uygulamaları

Berg En
Dal Çiftliği

Toplu
yaşam alanı

Güney
Afrika
– Little
Karoo

405 hektar

Konut amaçlı kullanım.
Gıda üretimi,
hayvancılık, küçük çapta
odun üretimi.

-Yerel malzemelerden
inşa edilen konutlar.
-Pasif termal sistem
yerleşimi.
-Güneş panellerinden
elektrik üretimi.
-Kompost üretimi.

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Şekil 2. Proje Alanının, Komşu Vadiden Görünüşü
1.2.

Çölü Yeşillendirmek Projesi

Avustralya Permakültür Enstitüsü ve kâr amacı gütmeyen yerel ve yabancı kuruluşların ortak organizasyonu
ile Ürdün’de Ölüdeniz Vadisi’nde iki aşamalı olarak hayata geçirilmiş olan projedir. Yüksek oranda tuzlu
toprağa sahip, verimsiz arazide yerel halkın sağlıklı bir hayat yaşaması için gereken temel ihtiyaçların karşılanabileceği, işlevsel, sürdürülebilir, halk tarafından anlaşılabilecek ve uygulanabilecek bir örnek üretim
alanı oluşturmak amacıyla yapılmıştır (Şekil 3). Bu amaçla proje uygulanırken bölgede yaşayan insanlara
devamlı olarak eğitimler verilmiştir4.

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
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Tablo 2. Çölü Yeşillendirmek Projesi’nin Özelliklerini İçeren Tablo
Adı

Tipi

Yeri

Yüzölçümü

Kullanım amacı

Permakültür
Uygulamaları

Çölü
Yeşillendirmek
Projesi

Sosyal
sorumluluk
projesi

Ürdün

4 hektar

Uygulamalı eğitim
amaçlı kullanım.
Gıda üretimi.
Mikroklima
oluşturmak.

-Yağmur hendekleri
-Malçlama
-Katmanlı
bitkilendirme
-Doğal yapılar
-Gri su dönüşümü

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Şekil 3. Çölü Yeşillendirmek Projesinin Arazisinin 2009-2013 Yılları Arasındaki Değişimini Gösteren
Fotoğraflar
1.3. Pasadena Evi
Dervaes ailesinin projesi olarak hayata geçen bahçe, ailenin kırsal bölgede kurdukları doğal yaşam biçimini
şehirdeki hayata taşımak istemeleri ile başlamıştır (Şekil 4). Aile yılda 2700 kg sebze ve meyve yetiştirmektedir. Bahçe yaz mevsiminde, vejetaryen beslenen ailenin gıda ihtiyacının %90’ını organik besinlerle karşılamaya yetmektedir ayrıca aile üretim fazlalarını satarak yılda 20.000 $’a kadar gelir elde etmektedir. Bu geDr.elde
Pelin
AVŞAR
KARABAŞ
Prof.
Dr. ‘Olla’
Bülent
EKER
lirlerinin
bir kısmı
adı verilen
seramik sulama kaplarının Doç.
satışından
edilmektedir.
Yıllık
2000’den
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
İBAD
Yönetim
Kurulu
Üyesi
5 Yardımcısı
fazla tavuk yumurtası, 10-20 kg arası bal üretmektedirler ve bahçede 400 çeşit bitki yetişmektedir .
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Tablo 3. Pasadena Evi’nin Özelliklerini İçeren Tablo
Adı

Tipi

Yeri

Yüzölçümü

Kullanım amacı

Permakültür Uygulamaları

Pasadena
Evi

Özel konut
alanı

A.B.D.

0,45 hektar

Konut amaçlı
kullanım; gıda, enerji
ve bahçecilik araçları
üretimi.

-Yükseltilmiş yataklarda
meyve-sebze üretimi
-Malçlama
-Dikey bahçelerde üretim
-Polikültür

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Şekil 4. Dervaes Ailesinin Pasadena, Kaliforniya’daki Evlerinin Arka Bahçesinden 2009 Yılında Çekilmiş Bir Fotoğraf26
2.

Türkiye’den Örnekler

2.1. Belentepe Çiftliği
Belentepe Çiftliği’nde Bursa Uludağ’ın güneybatısında, 730 m rakımlı, Belen Tepesi’nde, güney bakılı 15
dönüm yüzölçümüne oturan arazide permakültür prensipleri ile sürdürülebilir yaşam çalışmaları yürütülmektedir27.

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

26 https://www.berg-en-dal.co.za
27 https://permaculturenews.org/2013/11/19/rough-ready-real-november-2013-update-dead-sea-valley-permaculture-project-akagreening-desert-sequel-site/
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Tablo 4. Belentepe Çiftliği’nin Özelliklerini İçeren Tablo
Adı

Tipi

Yeri

Yüzölçümü

Kullanım amacı

Permakültür
Uygulamaları

Belentepe

Permakültür
uygulama ve
doğal yaşam
çiftliği

Bursa

1,5 hektar

Konut, eğitim,
permakültür
uygulaması, gıda
üretimi.

-Zonlama yaklaşımı
ile yerleşim
-Pasif solar enerji
-Yapay gölet
-Gri su arıtımı
-Kompost üretimi

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Şekil 5. Belentepe Permakültür Uygulama ve Doğal Yaşam Çiftliği’nin Havadan Çekilmiş Fotoğrafı6
1.1. Roma Bostanı
İstanbul Cihangir’de Eski Roma Bahçesi olarak bilinen, bugün Roma Bostanı olarak işlevlendirilen alan
(Şekil 6) Beyoğlu bölgesinin kalan son kamusal açık yeşil alanlarındandır ve tarihi yapısı nedeniyle yüksek
önem taşımaktadır. Halk girişimi ile atıl olan bu kamusal alan bir bostana çevrilmiştir. Roma Bostanı’nda yapılan etkinlik ve eğitimlerin tamamı ücretsizdir. Bostan herkesin çalışmasına ve kullanımına açıktır. Bundan
dolayı hem bir sosyal sorumluluk projesi hem de kamusal bir yeşil alandır.

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
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Tablo 5. Roma Bostanı’nın Özelliklerini İçeren Tablo
Adı

Tipi

Yeri

Yüzölçümü

Kullanım amacı

Permakültür
Uygulamaları

Roma
Bostanı

Topluluk
bahçesi

İstanbulBeyoğlu

-

Gıda üretimi, eğitim,
sosyal yardımlaşma.

-Fitilli yükseltilmiş yatak
sistemi
-Kardeş bitkiler yöntemi
-Kompost üretimi

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Şekil 6. Roma Bostanı’nın Havadan Çekilmiş Fotoğrafı, 25 Mart 2018 (Fotoğraf: Mehmet Çağnis)
1.2. Öztan Villası
Bu konut alanı peyzaj ve permakültür pratiklerinin güzel bir birleşimidir. Ateş Öztan tarafından görsel estetik
yönünden kuvvetli, aynı zamanda üretim yapılan, su ayak izi düşük ve böyle bir yaşam tarzında benzerlerine
kıyasla ekolojik bir yaşam alanı kurulmuştur. Ayrıca ev sahibi zaman zaman fide ekim etkinlikleri organize
etmekte ve kendi üretimi olan tohumlarını ücretsiz olarak paylaşmaktadır. Bu tür alanlar kurulmasını teşvikine yaptığı katkı ve sosyal sorumluluk bağlamında ortaya koydukları ile Ateş Öztan peyzaj mimarları ve
permakültür tasarımcıları için emsal oluşturabilecek bir konut alanı tasarlamıştır.

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
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Tablo 6. Öztan Villası’nın Özelliklerini İçeren Tablo
Adı

Tipi

Yeri

Yüzölçümü

Kullanım amacı

Permakültür
Uygulamaları

Ateş ve
Muzaffer
Öztan’ın
konut
bahçesi

Özel konut
alanı

İstanbulSarıyer

0,18 hektar

Konut amaçlı kullanım,
gıda üretimi, konut
çevresi peyzaj alanı, kar
amacı gütmeyen eğitim
ve uygulamalar.

-Bokaşi kompostu
üretimi
-Yağmur suyu hasadı
-Enerji tasarruflu
aydınlatma ve sulama

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Şekil 7. Villa Bahçesindeki Sebze Yataklarından Eve ve Havuza Bakış, 15.05.2018
(Fotoğraf: N. Nihan Parlak)
SONUÇ
Türkiye’den ve dünyadan örnekler kıyaslandığında şu görülmektedir; Kolektif veya bireysel olarak kurulan
permakültür çiftlikleri ya da bir evin çevresinde şekillenen konut alanları dünyada ve Türkiye’de en yaygın
görülen permakültür alanlarıdır. Bu örneklere bakıldığında permakültür ilkeleri veya uygulama sırasında kullanılan teknikler bakımından dünyadan ve Türkiye’den örneklerin birbirlerine benzer nitelikte olduğu görülmektedir. Fakat enerji ve su kullanımı-üretimi, ürün miktarı, maddi getiri gibi sayısal veriler açısından ele
alındığında Türkiye’deki permakültür alanlarında dünyadakilere kıyasla daha az ve düzensiz kayıt tutulduğu
gözlenmiştir.

Dr.
Pelin
AVŞAR
KARABAŞ
Dr.olan
Bülent
EKER
Halen Prof.
yürürlükte
ulusal eylem
planlarında permakültür veDoç.
ekolojik
peyzaj
tasarımı
yer almasa
da iklim
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
İBADveYönetim
Üyesi
değişikliği
ekosistemKurulu
hizmetleri
kavramları son on yılda planlarda yer almaya başlamıştır. Buna dayanarak uluslararası politikalar ve hem yerel hem ulusal politikalarda ekolojik bakış açısı güdülmelidir. Türkiye
Kalkınma Planı, İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı, Kentsel Tasarım Rehberleri gibi önemli
raporlarda permakültür ve sürdürülebilir peyzaj tasarımı, ekolojik yaklaşımlar ile karar alınmasına yol göste-
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ricilik edebilir. Ayrıca yeni kurulacak kentsel oluşumlarda permakültür ve sürdürülebilir peyzaj tasarımına
başvurulması kentlerin sağlıklı yaşam ortamları olmasında önemli katkı sağlayacağtır.
KAYNAKÇA
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del Amo, R. (ed), The Urban Forest, Future City 7, Springer International Publishing, ISBN 978-3-31950279-3, 7-17.
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ÜRÜN TASARIMI DERSİ STÜDYO PROJELERİNDE TEMEL TASARIM İLKE VE
ELEMANLARININ ETKİSİ
Atakan BAŞ1 , Dilek AKBULUT2
1
2

Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Ankara / Türkiye
Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Ankara / Türkiye

Öz: Tasarım eğitimi, Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü lisans programlarında başlangıcından mezuniyet sürecine kadar farklı aşamalardan oluşmakta, birçok temel bilginin, ileri düzey alan bilgisi ilesentezlendiği bir
birikimi ifade etmektedir. Tasarım eğitimi alacak öğrencinin, alanın temel başlıklarından olan tasarım ilke ve
elemanlarınıyeteri düzeyde kavrayıp, sürecin bir çıktısı olan uygulamalara yansıtması, tasarımcı kimliğinin
oluşmaya başlamasında önemli bir etkiye sahiptir. Bu noktada, ürün tasarımcısı olacak adayın, eğitiminin
ilk iki döneminde alacağı temel tasarım
eğitimi
büyük
bir rolSEVİL
oynamaktadır. Belirli ilkeler ve elemanlar büProf.
Dr.
Ümran
tününden oluşan temel tasarım eğitimi,
ilerleyen
süreçteki
proje
çalışmalarında önemli etkilere sahiptir. Bu
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkanı
çalışmada amaç, söz konusu ilke ve elemanların, ürün tasarımına nasıl yansıdığını ve temel tasarım eğitiminin
ürün tasarımı stüdyolarında eskiz, taslak,form gibi unsurlara etkisini incelemektir. Bu kapsamda Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü öğrencilerinden oluşan bir çalışma grubu
oluşturulmuştur. Temel Tasarım stüdyo eğitimini başarılı bir şekilde tamamlayan öğrencilerle gerçekleştirilen
yarı yapılandırılmış anket ve 2. sınıf Ürün Tasarımı dersinin çıktıları üzerinden yapılan incelemeler çalışmanın
yöntemini oluşturmaktadır. Elde edilecek bulgular, temel tasarım ilke ve elemanlarının, ürün tasarımı stüdyo
projelerindeki öğrenci farkındalığını artırıp artırmadığı üzerinden değerlendirilecektir. Sonuç olarak, tasarım
eğitiminin belirli kurallar ve temel ilkeler üzerinden yürütülen bir süreç olduğu göz önüne alındığında, etkilerinin belirli aşamalarda ölçülmesi, gözlemlenmesi ve değerlendirilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Çalışmanın sonucunu oluşturan, tasarım ilke ve elemanlarının ürün tasarımına olan etkileri, tasarımcı kimliğini
kazanmaya başlayan öğrencilerin hangi süreçte olduklarını, farkındalık seviyelerini ve çalışma özgünlüklerini
gözlemleme açısından önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Tasarım, İlke, Eleman, Ürün, Proje

GİRİŞ
Tasarımın
temel
eleman
ve ilkelerinin
tasarım
dersi, mimarlık,
güzel
Doç. Dr.temel
Pelin
AVŞAR
KARABAŞ
Prof.
Dr.
Bülent
EKERaktarılmasına dayanan gerçekleşen
sanatlar
fakülteleri
ve tasarım
fakültelerine
yeni başlayan öğrencilerin
alması gereken
zorunlu
bir Yardımcısı
derstir. Bu
İBAD Yönetim
Kurulu
Başkan
İBAD
Yönetim
Kurulu
Üyesi
ders sürecinde öğrenciler, tasarım alanına dair temel kavramları öğrenirken sanatsal düzenleme eleman ve
ilkelerini uygulamalı çalışmalarla kavrarlar. Temel Tasarım eğitimi,bir yandan öğrencinin algılama, izlenim,
gözlem, araştırma, çağrışım, buluş, bilgi, değerlendirme ve daha birçok düşünsel süreçlerini devreye sokarak
tasarım alanı ile iletişim içerisine girmesini sağlarken bir yandan da yeni düzenlemelerle özgün formlara ulaş-
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tıran bir süreç niteliği taşır (San, 2010: 24-25). Doğada gördükleri karşısında insan zihninde oluşan görüntüler,
bireyde geçmiş bilgi ve deneyimleri aracılığıyla çağrışımlar yaratarak farklı biçimlere dönüşürken nokta, çizgi,
değer, doku, renkgibi elemanlarla yeni bir tasarım olarak ortaya çıkar. Tüm bu süreçte temel hedeflerden biri
de, ürün tasarımı dersi alacak öğrencinin, bir ürün ortaya çıkarabilmesi için, taslak oluşturabilme ve üç boyutlu
düşünebilme yetilerini geliştirmesidir. Eğitim süresi kapsamında yaptırılan iki ve üç boyutlu çalışmalar birbirini takip ederek sistematik bir bütün oluşturup, tasarlama eylemini gerçekleştirebilecek donanımı kazandırmayı
hedefler.
Bu çalışma,temel tasarım derslerinin odağını oluşturan tasarım ilke ve elemanların, ürün tasarımına yansımalarını, temel tasarım eğitiminin ürün tasarımı derslerine etkisini ele almayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede Gazi
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü ikinci sınıf öğrencileri ile anket çalışması
yürütülmüş, Ürün Tasarımı I dersi çıktıları incelenmiştir. Elde edilen bulgular bağlamında temel tasarım ilke
ve elemanlarının, ürün tasarımı stüdyo projelerindeki öğrenci farkındalığını artırıp artırmadığı değerlendirilmiştir.

Prof. Dr. Ümran SEVİL

TARİHSEL SÜREÇTE TEMEL TASARIM
DERSİ Kurulu Başkanı
İBAD Yönetim
Temel Tasarım eğitiminin sistematik yapısına baktığımızda, 1919 yılında Almanya’da kurulan Bauhaus okulunun günümüze dek süren etkilerini görürüz. Bauhaus’taki eğitim-öğretim; hazırlayıcı öğretim (temel sanat
eğitimi), teknik öğretim (mesleki sanat eğitimi) ve strüktüel öğretim (mesleğe yönelik çalışmalar, proje çalışmaları) olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır (Bingöl, 1993:7). Özellikle Bauhaus’un eğitim sistemi içerisinde “Vorkurs” adı verilen temel eğitimden öncelikli olarak bahsetmek gerekmektedir (Celbiş, 2009: 174).
Bu altı aylık bir sürece sahip olan temel eğitim programı,temel ilkeler ve malzeme deneyimine odaklıydı. Bu
sürede öğrenciler uygulamalar yaparak edindikleri teorik birikimi pratiğe dönüştürmekteydiler. Bu da Bauhaus
okulunun tasarım eğitimi adına sunduğu katkılardan önemli bir tanesi olmuştur.
Temel tasarım eğitiminin oluşturulan bu eksende sürdürülmesi, okul bünyesinde ders veren Itten, Schlemmer,
Kandinsky, Klee gibi sanatçıların deneysel uygulamaları, kullanılan malzeme çeşitliliği ve özgün çalışmalara
ulaşabilme beklentileri sayesinde ortaya çıkmıştır. Özellikle Kandinskybiçim, renk ve mekân konusunda tasarıma yönelik ilerici düşünceler geliştirerek, analitiksorunları ele almış, nokta çizgi ve alan kuramı üzerine
dersler vermiştir. Kandinsky’ninBauhaus Okulu için yazmış olduğu “Nokta ve Çizgiden Düzleme-1926” adlı
kitabı, TemelSanat Eğitimi derslerinin de temelini oluşturmuştur (Lynton, 1991: 280-283).
Türkiye’de ise temel tasarım eğitiminin başlangıcı, 1957 yılında kurulan İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar
Yüksek Okulu’nun başına Bauhaus kökenli Alman Prof. Adolf G. Schneckgetirilmesi ile olmuştur.1971-1976
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
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diği düzenlemelergerçekleştirilerek, Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu, Güzel Sanatlar Fakültesi adı
ile Marmara Üniversitesine bağlanmıştır (Aslıer, 1991: 3-4).
Günümüzde artık sistematik bir yapıya sahip olan Temel Tasarım eğitimi, belli bir plan dahilinde ve belirli
kuralların bütününü ifade etmektedir. Uygulamalar noktasında bazı farklılıklar olsa da, eğitim süreci içerisinde
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temel eksenden uzakta kalınmayıp, tasarım ilke ve elemanlarının tanımıyla başlayan, iki boyutlu çalışmalar
ile kavramların pratiğe dönüştüğü ve üç boyutla aktarıldığı bir plan çerçevesinde ilerlemektedir. Tasarım eğitiminin temelini oluşturan bu ilke ve elemanlar, her temel tasarım stüdyo öğrencisinin edinmesi hedeflenen
konuların başında gelmektedir. Bauhaus’dan günümüze kadar gelen süreç içerisinde, sistemli bir bütün haline
gelen eleman ve ilkeler aşağıdaki tabloda ifade edildiği üzere bir çatı altında bir araya getirilmiş ve her tasarım
öğrencisinin eğitimine başladığı ilk dönemden itibaren teorik ve pratik anlamda kazanımları hedeflenmiştir.
Tasarım Elemanları

Tasarım İlkeleri

Nokta

Tekrar

Çizgi

Ritim

Düzlem

Hiyerarşi

Hacim

Uyum

Biçim (Form)

Zıtlık
Prof. Dr. Ümran SEVİL

Işık-Gölge
Vurgu
İBAD
Yönetim Kurulu Başkanı
Renk

Yön

Doku

Denge
Simetri

Şekil 1. Tasarım Eleman ve İlkeleri
Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümlerinde ilk sene verilen bu eğitim, üç boyutlu çalışmalara yönelecek öğrencilerin, kavramsal ve matematiksel bir düşünce yapısına sahip olmaları noktasında hedefler ortaya koymaktadır.
Bu hedeflere erişim bağlamında tasarım derslerine girişte verilen ilke ve elemanların kazanımı, aynı zamanda
görsel bir tasarım diline hakim olma ve iki ve üç boyutu yorumlayabilme yetisini de beraberinde getirmektedir.
Temel tasarım derslerinde eleman ve ilkeler amaç olarak değil, görsel bir problemiçözmek için araç olarak kullanılır. Derslerde genel olarak ilk bu kavramlar öğrencileretanıtılır, görsel karşılıkları tartışılır. Öğrenciler bu
bilgileri kullanarak ikiveya üç boyutlu görsel anlatımlar yapar ve ardından bu çalışmaları sözel olaraksunarlar.
Bu açıdan temel tasarım dersi birçok kez yeni bir dil ve alfabenin öğrencilereöğretilmesi olarak tanımlanmıştır
(Kilmer ve Kilmer, 2014; Özer, 2004).
Alınan bu stüdyo eğitiminin, ileriki dönemlerde öğrencinin devam edeceği ürün tasarımı stüdyolarındaki etkiDoç.
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AMAÇ
Bu çalışmada amaç, söz konusuilke ve elemanların, tasarım stüdyolarındaki öğrencilerin belirlenen projelerdeki ürünü tasarlamasında eskiz, taslak, form gibi unsurlaraetkisini incelemek, ortaya çıkan öğrenci çalışmalarında, alınan temel tasarım eğitiminin ürüneetkilerini değerlendirmektir.
KAPSAM
Bu kapsamda Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü öğrencilerinden, temel
tasarım eğitimini başarılı bir şekilde tamamlayan, 2. sınıf ürün tasarımı I dersi öğrencileri ile 28 kişilik bir
çalışma grubu oluşturulmuştur.
YÖNTEM
Bu öğrencilerle gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış anket ve 2. sınıf Ürün Tasarımı I dersi öğrenci çalışmalarının görsel veri analizleri(ürün eskizi, form çalışmaları) üzerinden yapılan incelemeler çalışmanın yöntemini
Prof. Dr. Ümran SEVİL
oluşturmaktadır.
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
BULGULAR
Çalışma kapsamında uygulanan yarı yapılandırılmış anket ile öğrencilerin tasarım ilke ve elemanları ile kurduğu ilişki ve farkındalıkları anlaşılmaya çalışılmıştır.Ürün tasarımı I stüdyosunda eğitimlerine devam eden
bu öğrencilerin, aşağıdaki tabloda açıklanan ilk proje föyü baz alınarak tasarım ilke ve elemanlarının Ürün
Tasarımı dersinin ilk projesine etkileri incelenmiştir.

Prof. Dr. Bülent EKER
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Prof. Dr. Ümran SEVİL
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Şekil 2. 2. Sınıf Ürün Tasarımı I Stüdyosu Projesi Föyü
Proje föyünün verilmesi ile birlikte, öğrencilerden proje sürecinin ilk aşamasında ürün-mekanizma ilişkini
irdelemeleri istenmiştir. Bu çalışma kapsamında ‘’Çırpıcı makinesi’’ ürün olarak verilmiş ve eskizlerinin yapılarak, formunun çözümlenmesi, mekanizma detaylarının gözden geçirilmesi istenmiştir. Elde edilen eskizler
doğrultusunda öğrencilerin formu büyük çoğunlukta çözümleyebildikleri, bir nesneyi üç boyutlu olarak analiz
edebildikleri, detay ve kesitlerde ise kısmi problemler yaşadıkları gözlemlenmiştir. Bir diğer aşama olan ürünmekanProf.
ilişkisinde
‘’Çalışma
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verilerek
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Bu çalışmada öğrencinin perspektif algısını ve geometrik biçim çözümlemelerini mekan içerisinde ortaya koyabilmelerini hedeflemiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda öğrencilerin
çizgiyi etkin bir biçimde kullanabildikleri, masa ve sandalyeyi geometrik olarak çözümleyebildikleri, bazı
noktalarda, perspektif açılarında sorun yaşadıkları gözlemlenmiştir. Son aşama olan ürün-kullanıcı ilişkisi
çalışmasında ise ‘’Cep telefonu’’ ürün olarak verilerek, kullanıcı ile ilişkilendirilmesi beklenmiş, el ve yüz
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detaylarının eskizlerde ortaya konulması istenmiştir. Elde edilen veriler sonucu öğrencilerin cep telefonunu
geometrik bir form olarak çözümleyebildikleri, el ve yüz ile kurdukları ilişkide ise anatomik hatalar yaptıkları
gözlemlenmiştir.

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Şekil 3. Çırpıcı Makinesi Eskizleri (Öğrenci Çalışması)
Uygulanan yarı yapılandırılmış anket ise öğrencilere sorulan 8 adet çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. Öğrencilere önceden hazırlanan beş şıktan oluşan, sekiz adet soru yöneltilmiş ve yirmi dakikalık süre içerisinde
cevaplamaları istenmiştir. Verilen cevaplar istatistiksel olarak analiz edilmiş ve öğrenci çalışmalarındaki tasarım ilke ve elemanlarının etkileri incelenmiştir. Öğrencilere yöneltilen sorular şu şekildedir;
•

Temel Tasarım eğitimi sizde ne ifade etmektedir?

•

Temel Tasarım Stüdyo sürecinin Ürün Tasarımı dersine olan katkıları hakkında ne düşünüyorsunuz?

•

Temel Tasarım dersi içeriklerinin Ürün Tasarımı dersindeki etkileri hakkında ne düşünüyorsunuz?

•

Form veya Ürün Tasarımı çalışmalarında tasarım ilke ve elemanlarının etkileri hakkında ne düşünüyorsunuz?

•

Verilen Ürün Tasarımı dersi stüdyo projesinde, tasarlanacak ürünün eskiz ve taslak sürecinde, tasarım ilke
ve elemanlarını kullanıp, ilişkilendirme sıklığınız nedir?

Prof. Dr. Bülent EKER

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

•

İBAD
Yönetim
Kuruluhangileridir?
Başkan Yardımcısı
İBAD
Kurulusürecinde
Üyesi en sık ilişki kurduğunuz
Ürün
içinYönetim
form ve tasarım
tasarım
ilkesi/ilkeleri

•

Ürün için form ve tasarım sürecinde en sık ilişki kurduğunuz tasarım elemanı/elemanları hangileridir?

•

Aşağıda görselleri bulunan ürünler için (Barcelona Chair / Juicy Salif) sizde uyandırdığı izlenimleri dikkate alarak, tasarım ilke ve elemanlarından hangilerinin vurgulandığını söyleyebilirsiniz ?
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Yöneltilen soruların ilk 5 tanesi tek seçenekli, sonraki iki soru ise çoktan seçmelidir. Son soruda ise iki adet endüstriyel ürün (Barcelona Chair, JuicySalif) sunularak, öğrencinin tasarım ilke ve elemanlarını ürün üzerinde
okuyabilme becerisi incelenmek istenmiştir. Bu sayede, stüdyo sürecinin çıktıları, öğrenci kazanımları, görsel
analiz ve yorumlama ile ilgili değerlendirme yapabilmek amaçlanmıştır.

Prof. Dr. Ümran SEVİL
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Şekil 4. Barcelona Chair ve JuicySalif
Verilen cevaplar doğrultusunda birinci soru için büyük çoğunlukta (%32) temel tasarım dersinin tasarım kavramlarını öğrenebilmek adına bir süreç olduğu yanıtı verilmiştir. İkinci soruda öğrencilerin büyük çoğunluğunun (%32) stüdyo sürecini form ve ürün tasarımı için temel kazanımların sağlandığı bir başlangıç olarak
cevaplamıştır. Üçüncü soruda, temel tasarım ders içeriklerinin karşılaştıkları projelerde daha sistemli düşünebilmelerine katkı sağladığını çoğunluk olarak yanıtlamışlardır (%46). Dördüncü soruda ise tasarım ilke ve
elemanlarına hakim olmanın form çözümlemelerini hızlandırdıklarını belirtmişlerdir (%50). Beşinci soruda ise
ürün tasarımı projelerinde, tasarım ilke ve elemanlarını kullanma sıklığını büyük çoğunlukta (%57) ‘’ara-sıra’’
olarak yanıtlamışlardır. Çoktan seçmeli altıncı soruda ise tasarım sürecinde en sık ilişki kurdukları ilkenin
‘’denge’’ olduğunu ve bunu büyük çoğunlukta ‘’uyum’’ ve ‘’simetri’’nin takip ettiklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerin en sık kullandıkları tasarım elemanının ise ‘’biçim(form)’’ olduğu ve bunu ‘’hacim’’ ve ‘’çizgi’’nin
takip ettiği istatistiksel olarak belirlenmiştir. Görsel olarak yorumlamaları istenilen son soruda ise öğrenciler
Barcelona Chair ile ilgili ‘’denge’’, ‘’doku’’ ve ‘’uyum’’ kavramlarını, Juicy Salif için ise ‘’biçim(form)’’,
‘’hiyerarşi’’ ve ‘’vurgu’’ kavramını sıklıkla cevaplamışlardır. Görsel analizlerde birbirine yakın oranda kavramların kullanılması ve ürünlerde baskın olan kavramların büyük bir çoğunlukta yanıtlanması, öğrencilerin
tasarım ilke ve elemanlarını etkin bir şekilde kullanabildiklerini göstermiştir.

Prof. Dr. Bülent EKER
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Temel Tasarım eğitimi, disiplinlerarası farklılıklara karşın güzel sanatlar, tasarım ve mimarlık alanlarında sistematik bir yapıya sahip olan, belli kurullar bütünü dahilinde aynı paydaya sahip bir eğitim sürecini ifade etmektedir. Öğrencilerin kavramsal ve yaratıcı yetkinliklerini artırmaya yönelik olan ders içerikleri, tasarım ilke
ve elemanlarının kazanımı doğrultusunda ürün çalışmalarına da katkı sunmayı hedeflemektedir. Bu çalışma,
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tamamlanan bir temel tasarım stüdyo süreci sonrası, öğrencilerin temel tasarım dersinde edindikleri kavramları, bir sonraki süreç olan ürün tasarımı derslerinde etkin olarak kullanıp kullanmadıkları ve kavramların bu
projelere katkıları üzerine bir araştırma sürecini ortaya koymuştur.
Öğrencilerle yürütülen yarı yapılandırılmış görüşme, anket ve incelenen proje dersi çıktıları üzerinden edinilen
bulgulara göre, 1. sınıf Temel Tasarım stüdyo derslerinde, teori ve pratik olarak kazandırılmış olan, tasarımın
temel ilke ve elemanlarının, daha sonraki stüdyo sürecini pozitif yönde etkilediği gözlemlenmiştir. Kavram
olarak verilen ve ders içerisinde çeşitli uygulamalar aracılığı ile pekiştirilen tasarım ilke ve elemanlarının,
ürün tasarımı sürecindeki form çalışmaları ve ürün taslağı oluşturma noktasında öğrencilere pratik anlamda bir
destek unsuru oluşturduğu belirlenmiştir. Ürün-mekan, ürün-mekanizmave ürün-kullanıcıilişkilerini verilen
projelerde çözümleyen öğrencilerin, büyük çoğunlukta kazanım sağladıkları tasarım ilke ve elemanları vasıtasıyla daha etkin bir ürün çözümleme süreci yaşadıkları ortaya konmuştur. Sistematik bir içerik doğrultusunda
yürütülen Temel Tasarım stüdyo sürecinin, Ürün tasarımı stüdyo derslerine adaptasyonu sağladığı, öğrencilerin kavram olarak edinip, daha sonradan uygulamalar aracılığı ile pratiğe döktükleri ilke ve elemanların form
Ümran
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stüdyo sürecinde katkıları bulunan bu ilke ve elemanların kazanımı için, 1. sınıf Temel Tasarım stüdyo süreci
boyunca daha fazla pratik yapma olanağı beklendiği ve bu yönde Temel Tasarım ders içeriklerinin revize edilmesi gerektiği, form ve ürün eskizine yönelik pratik deneyimlerin de artırılması gerekliliği saptanan öğrenci
görüşlerindendir.
KAYNAKÇA
Artun, A., (2014) Bauhaus, İletişim Yayınları, İstanbul.
Aslıer, M., (1991). Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kılavuzu. İstanbul:
Marmara Üniversitesi Yayınları.
Balcı, Y. B., Say, N., (2003). Temel Sanat Eğitimi. İkinci Baskı. Istanbul Ya-Pa Yayıncılık.
Bingöl, Y., (1993). “Bauhaus ve Endüstriyel Gelişmenin Sanat Eğitimine Etkileri”. Hacettepe Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Sempozyumu, 20-23 Mayıs, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
Boucharenc, C.G., (2006). Research on Basic Design Education: An InternationalSurvey. International Journal of Technologyand Design Education, 16, 1– 30.

Doç.Bauhaus:Modernleşmenin
Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Dr. “Bauhaus’un
Bülent EKER
Celbiş,Prof.
Ü., (2009).
Alman Tasarım Kültürüne Etkileri”.
Tasarımı.
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
İBAD Yönetim
Kurulu Üyesi
İstanbul:
İletişim Yayınları.
Dikmen, Ç.B., (2011). Mimarlık Eğitiminde Stüdyo Çalışmalarının Önemi: TemelEğitim Stüdyoları. e-Journal
of New World Sciences Academy 2011, 6 (4).
Güngör, H., (1972). Temel Tasar (Basic Design). _İstanbul: Afa Matbaacılık.
220

DERNEK
YÖNETİMİ
SÖZEL SUNUMLAR

Kilmer, R., Kilmer, O.W., (2014). DesigningInteriors. New York: Thomson Learning.
Klee, P., (2010) Bauhaus Ders Notları ve Yazılar, Çev. Uluer Emre Özdil, Hayalbaz Kitabevi, Istanbul.
Kocadere, S.A., Özgen, D., (2012). Assessment of Basic Design Course in Terms ofConstructivist Learning
Theory. ProcediaSocialandBehavioralSciences, 51, 115-119.
Lynton, N., (1982). Modern Sanatın Öyküsü. İstanbul.
Özer, D., (2004). Origins, AimsandMethods of Basic Design Courses in Industrial Design
Programs in Turkey. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
Toktaş, P., (2011). Güzel Sanatlar Eğitimi Veren Yükseköğretim KurumlarındaTemel SanatEğitimi/Temel
Tasarim Dersine İlişkin Öğretim Elemanı ve Öğrenci GörüşlerininDeğerlendirilmesi. e-Journal of New
World Sciences Academy 2011, 6 (3), 367-379.

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

221

DERNEK
YÖNETİMİ
SÖZEL SUNUMLAR

REKREASYON ALANLARININ CBS ORTAMINDA İNCELENMESİ
Özge ALTUNTAŞ1, Emre ÖZELKAN2
1-2

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Çanakkale / Türkiye

Öz: “Boş zamanların değerlendirilmesi için oluşturulmuş ortamlar” olarak tanımlanan rekreasyon alanları,
bireylere günlük yaşamdaki zihinsel ve bedensel yorgunluklarını atabilme imkânı sağlamaktadır. Rekreasyon
alanlarının en önemli parçalarından olan park ve bahçeler toplum tarafından sık sık dinlenme, rahatlama,
buluşma, yeme-içme ve spor gibi pek çok farklı şekilde kullanılmaktadır. Rekreasyon alanları mimari yapılaşmanın arasında kalmış doğanın açık yeşil noktaları olduğu için çevresi ile etkileşim içerisindedir. Bu alanlar
çevresinde bulunan doğal ve insan kaynaklı yapılardan, topografyasından, bitki örtüsünden, jeolojisinden,
iklimden vb. parametrelerden etkilenmektedir. Park alanları bu parametreler ile bütünlük içerisindedir. Bu
bütünlük zamanla rekreasyon alanlarının
kimliğini
Bu çalışmada Çanakkale Merkez İlçe sıProf.
Dr. oluşturmaktadır.
Ümran SEVİL
nırlarında bulunan Esenler ve KepezİBAD
yerleşim
yerleri arasında
bulunan park ve bahçeler yukarıda sıralanan
Yönetim
Kurulu Başkanı
parametreler doğrultusunda yerinde incelenmiştir. Bu alanların çevre ile uyumuna, kullanım sağlayan kişilerin
park ve bahçeleri temizlik açısından nasıl bıraktığına, çevrenin yakındaki kokulardan nasıl etkilendiğine, iç
kısımlarında veya çevresinde bulunan bitki örtüsünün yeterlilik durumlarına bakılarak veriler toplanmıştır. Her
parametre kendi içerisinde objektif bir şekilde değerlendirilip puanlanarak sayısal değerler haline getirilmiştir. Bu sayısal veriler Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ortamına aktarılmıştır. Aktarılan veriler CBS ortamında
mekânsal enterpolasyon yöntemlerinden Ters Mesafe Ağırlıklı Enterpolasyon (IDW) ile haritalanmıştır. Bu
şekilde gerçekleştirilen çalışmada rekreasyon alanları gözleme dayalı olarak uygunluk ve çevreye etkisi gibi
özellikleri CBS ortamında incelenmiştir. Böylelikle bu çalışma Çanakkale Merkez İlçe sınırları içerisindeki
rekreasyon alanlarının ve bunlar ile ilişkili ve bütünleşik sosyal, yapısal ve doğal çevrenin alansal dağılımının
CBS ortamında etkili bir şekilde yorumlamasına olanak tanımıştır.
Anahtar Kelimeler: Rekreasyon, CBS, Park, Bahçe, Peyzaj

GİRİŞ
Günümüz yoğun çalışma temposuyla gelen yorgunluk hissi, insanları bunaltarak açık alanlardaki faaliyetlerini kısıtlamaktadır. Zihinsel, bedensel ve ruhsal açıdan yaşanan bu yorgunluk, bireylerin kendisine zaman
ayırmasında
doğayla ilişkisinin kesilmesine neden
Bireyler
her fırsatta
kent içi
Doç.olmaktadır.
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AVŞAR
KARABAŞ
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(Başal,1997).
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dünyanın zaman konusundaki kısıtlamalarından dolayı öncelikli olarak kent alanlarına yakın ve ulaşımı kısıtlamayacak noktalara rekreasyon alanları yerleştirilmelidir (Kelkit ve Ak, 2003). Bu alanlar bireylerin gezme, spor yapma, yeme-içme, eğlenme vb. gibi rekreatif etkinliklerini rahatça yapabileceği ortamlara ayrılarak
farklı imkanlar sağlamaktadır (Akten 2011; Akyüz 2014). Genel olarak değerlendirildiğinde de park ve bahçe
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alanlarının daha sık kullanıldığı görülmektedir. Rekreasyon alanları ve şehrin içindeki diğer açık yeşil alanlar
farklı kullanım tiplerine ayrılarak bireylere hizmet vermekte ve yaşam kalitesini arttırmak içinde farklı aktivite
ortamları oluşturmaktadır. Yapılan faaliyetlerden bireylerin mutlu ayrılması için bu alanlar doğru planlanmalı
ve tasarlanmalıdır (Kara, 2007)
Rekreasyon alanları bulunduğu konumdan, bitki örtüsünden, iklimden ve yakındaki yerleşim alanlarından etkilenmektedir. Diğer taraftan rekreasyon alanları çevrenin konumunu, bitki örtüsünü, ekolojik yapısını, iklimini, ortamdaki gürültüyü ve kirliliği olumlu olarak etkilemektedir. Aynı şekilde bireylerde yakınlarındaki park
ve bahçelerin bulunduğu ortamdan etkilenmektedir. Bundan dolayı bu ortamlar insan-doğa uyumu üzerine
oluşturulmalıdır. Yerleşim alanları yapılırken açık yeşil alanlar ihmal edilmemeli, kişileri doğadan uzaklaştırmayarak onlara yeşilin tonları hatırlatılmalı ve onlara rekreatif aktivitelerini gerçekleştireceği alanlar olduğu
gösterilmelidir (Karaküçük, 1999). Bu alanlar kullanıldığı süre içerisinde de temiz bırakılmalı ve bakımları
eksiksiz olmalıdır. Günümüzde belediyelerin yapmış olduğu park alanları mevcut gereksinimi karşılamaya
çalışsa da yetersiz kaldığı noktalarda bulunmaktadır. Ülkemizde de rekreasyon alanlarının yanlış planlanan
ve tasarım ile yeterince inceleme yapılmadan
oluşturulması
Prof. Dr.
Ümran durumunda
SEVİL sorunlar oluşabilmektedir. Sorunlu
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkanı
alanlarda iyileştirmeler ne kadar yapılsa
da ilk
planlamanın
yanlış
yapılmasından dolayı bu çözümler yetersiz
kalabilmektedir. Yeterli bakımın olmaması, bireylerin hassasiyet göstermemesiyle birlikte yeşil alanlarda bakımsız kalmakta daha ileri boyuta giderek kullanılmayacak hale gelmektedir. (Ölgen, 2004)
Bu çalışmada; Çanakkale Merkez ilçe sınırları içerisinden bulunan bireylerin faaliyet alanları olan park ve
bahçelerin oluşturduğu ılımanlık, rüzgâr kesme yetileri, sahip oldukları temizlik, ortaya çıkan hava kalitesi
ve gürültü gibi etkenlerden nasıl ve ne derece etkilendiği incelenmiştir. Yerinde gözleme dayalı tespitlerle
oluşturulan değerlerin alan dağılımlarını ve etki derecelerini en iyi şekilde gösterebilmek için coğrafi bilgi
sisteminden (CBS) faydalanılmıştır.
VERİ ve YÖNTEM
Geniş ölçekte 26°22’51,564”-26°25’33,6216” doğu meridyenleri ve 40°9’56,448”-40°5’31,4412” kuzey paralelleri arasında kalan 30.68651 km2’lik Çanakkale Merkez ilçe sınırları içerisindeki Esenler- Kepez arasındaki
park ve bahçeler olarak belirlenmiştir (Şekil 1). Çalışma alanı içerisinde çalışılan ve hakkında veri üretilen
park ve bahçelerin dağılımları Şekil 1 ‘de gösterilmiş. Çanakkale’de Karadeniz ikliminden Akdeniz iklimine
geçiş iklimi olan Marmara iklimi görülür ve doğal bitki örtüsü alçaklarda Akdeniz kökenli bitkilerden, yükseklerde ise Karadeniz kökenli nemli orman bitkilerinden oluşmaktadır (Şensoy vd. 2008).
YÖNTEM
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incelenmiştir. Çalışma adımları aşağıda sıralanan dört aşamada gerçekleşmiştir.
1.

Çanakkale il sınırları içerisinde çalışma alanı belirlenmiştir, alan hakkında yerinde incelemeler yapılmıştır.
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2.

Park ve bahçelerin oluşturduğu ılımanlık, rüzgâr kesme yetileri, sahip oldukları temizlik, ortaya çıkan
hava kalitesi ve gürültüden nasıl ve ne derece etkilendiği yerinde incelenmiştir.
•

3.

Bu etkenler literatür dikkate alınarak puanlama yöntemi ile değerlendirilmiştir ve öznitelik tabloları
oluşturulmuştur.

Öznitelik verileri CBS ortamına aktarılmıştır.
•

4.

Aktarılan veri seti WGS_1984_UTM_Zone_35N harita projeksiyonunda tanımlanmıştır.

CBS’ye aktarılan verilerin haritalanması için mekânsal enterpolasyon tekniklerinden Ters Mesafe Ağırlıklı Enterpolasyon (IDW) yöntemi kullanılmıştır.
•

Bu yöntem ile yerinde elde edilen değerler ile tahminler üretilerek lokal bir ara kestirim oluşturulması
sağlanmıştır ve birbirine olan mesafeleri ağırlık hesabında kullanılarak, çevresinde bulunan bilinmeyen noktaların etkisi değerlendirilmiştir (Özelkan vd. 2015). Böylece yakındaki noktaların uzaktaki
Ümran
SEVİL
noktalara göre daha fazla birProf.
ağırlığıDr.
olacağı
için etkisi
de bu doğrultu da olmuş olacaktır (SheİBAD Yönetim Kurulu Başkanı
pard 1968; Lu ve Wong 2008; Franke ve Nielson 1980).
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Şekil 1. Çalışma Alanı ve Çalışılan Park ve Bahçeler (Uydu görüntüsü ArcGIS veri tabanındandır)
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BULGULAR
Yükseklikleri 5 ile 99 metre arasında değişen 25 tane park incelenmiştir. En uzağı denize 99 metre uzaklıkta
olup genel olarak denize paralel dağılımdadırlar. 2’si mesire alanı olan parklar Kepez tarafında olup koruluk
bir alan ve çay bahçesi mevcuttur. Cadde hattı boyunca çocuk parkları ve spor aktivite alanları daha yaygındır.
Esenlerin sonuna doğru parklar dışında yine bir çay bahçesi bulunmaktadır.
Parametrelerin değerlendirilmesi sonucunda temizlik açısından incelendiğinde temiz parkların Esenler bölgesinde, kirlilerin ise Kepez bölgesinde olduğu belirlenmiştir. Kepez bölgesinin kıyı şeridi hattında bulunan
parklarda rüzgârın etkisinden dolayı hava kalitesi düşüktür. Ancak Kepez bölgesinde bulunan koruluk alanda
ağaç sıklığından dolayı o bölgenin hava kalitesi yükseklik göstermektedir. Esenler tarafında denizden yükseklik fazla olduğu için rüzgârdan Kepez bölgesine oranla daha az etkilenmektedir. Kepez ve Esenler bölgesi
gürültüden az etkilenmektedir. Atatürk caddesi, Barbaros mahallesi hattında bulunan parklar yol hizalarında
olduğu için gürültü kirliliğine maruz kaldığı saptanmıştır. Ilımanlık parametresi incelendiğinde ise Kepez bölgesinde bulunan ormanlık, ağaçlık alanların sık olmasından dolayı Esenler ve arada kalan bölgelere oranla
Prof. Dr. Ümran SEVİL
daha ılımandır.
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Öznitelik verileri incelendiğinde ılımanlığın hava kirliliği ile dolaylı bir etkileşimi bulunmaktadır. Temizlik
mesire alanının bulunduğu noktalarda yetersizken, park alanlarında bu duruma daha özen gösterilmiştir. Gürültü bakımından cadde üzerine yakın noktalarda ve bitki sıklığının olmadığı yerlerde fazlayken tersi durumda
daha azdır. Sahil boyu devam eden park alanları rüzgârdan etkilenmekte ve bu rüzgâr kıyı şeridindeki kokuların dağılmasına neden olarak kirlilik olmasına neden olmaktadır. Kordon bölgesinde bulunan park alanlarının
gürültü kirliliği bitkisel dokuyla önlenmeye çalışılmış olsa da oranı diğer bölgelere göre düşük olduğu tespit
edilmiştir. Parametreler arasındaki değerlendirmeye bakıldığında sonuç olarak Kepez bölgesi diğer alanlara
oranla kirli ancak hava kalitesi o bölgede bulunan koruluk alanı barındırmasından dolayı hava kalitesi güneybatı kısmında yüksektir. Esenler bölgesinde ise diğer alanlara oranla temizlik, gürültü, hava kalitesi bakımından değişim oranının iyi olduğu saptanmıştır. Belirlenmiş olan park noktalarına gidilerek elde edilen veriler
tabloya aktarılmıştır (Çizelge1).
Çanakkale Merkez Kepez bölgesinde ormanlık alanların diğer bölgelere oranla fazla bulunmasından dolayı
mesire alanları daha sık bulunmaktadır. Esenler bölgesine gidildikçe çocuk parkı, çay bahçesi tarzı parkların
arttığı görülmüştür. İncelenen parametrelerin alansal dağılımları Şekil 2-Gürültü, Şekil 3-Hava Kalitesi, Şekil
4-Ilımanlık, Şekil 5-Rüzgâr ve Şekil 6-Temizlik olarak gösterilmektedir. Şekillerde mavi renk parametrelerin
yüksek değerlerini, kırmızı renk ise parametrelerin düşük değerlerini göstermektedir.
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Çizelge 1. Öznitelik Tablosu
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Şekil 2. Gürültü Dağılımı

Şekil 3. Hava Kalitesi Dağılımı
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Şekil 4. Ilımanlık Dağılımı
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Şekil 4. Rüzgâr Dağılımı
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Şekil 5. Temizlik Dağılımı
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SONUÇ ve TARTIŞMA
Çanakkale merkez Esenlerden Kepez’e kadar olan yerinde gözlem yapılarak belirlenmiş olan park ve bahçeler incelenerek mekânsal veriler elde edilmiştir. Oluşturulan bu verilere ait öznitelik verileri veri tabanında
işlenmiş ve tutulmuştur. Öz nitelik verileri ile mekânsal analiz yapılmış ve ara değer kestirimi uygulanarak
incelenen parametrelerin mekânsal dağılım haritaları oluşturulmuştur.
Bu çalışma sonucunda park ve bahçelerin incelenen parametreler doğrultusunda bölgeden bölgeye farklılık
gösterdiği belirlenmiştir. Özellikle kullanım durumu ve sıklığına göre bu farklılıklar daha fazladır. Bu farklılıklar insanların yaşam standartlarını etkilediği gibi, insanların kültürü de rekreasyon alanlarında incelenen
parametrelerdeki farklılıklara sebep olmaktadır. Bu parametrelerdeki değişimleri görüp incelemek için CBS
mekânsal alan dağılımlarını haritalanmasını oluşturmak için kullanışlı bir araç olmuş ve katkı sağlamıştır. Park
ve bahçelerin çevre ve insan kültürü ile etkileşim içinde olduğu unutulmamalı, çalışmalar yapılırken bunlara
dikkate edilmelidir.
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DÜZCE İLİ TARIMSAL PEYZAJ İNCELEMESİ VE EKOLOJİK PLANLAMA
Gümüş Funda GÖKÇE1, Mustafa ÖZBAY2, Öner DEMİREL3
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Öz: Düzce İl’inde doğal sınırının yaklaşık üç katına ulaşan tarım arazisi varlığı (91.415 da), bu araştırmanın
da konusu olan arazi kullanımı ve korunması ilişkileri bakımından dikkate alınması gereken bir veriyi ortaya
koymaktadır. 360,5 km2 genişliğindeki Düzce ovası çok nitelikli tarım topraklarından oluşmaktadır ve halen
yüzde 32 dolayındaki kısmı tarım dışı amaçlarla kullanılmış durumdadır. 1989-1997 Yıllarında meydana gelen
düzensiz kentsel büyümenin tarımsal alanları büyük oranda yok ettiği ortaya çıkmıştır. Ve arazi değişim sürecinin bu yönde devam edeceği gözlenmiştir.
Yüksek
bilgisayarla işlenebilen, 1/1000 ölçeğine kaProf.
Dr.çözünürlüklü,
Ümran SEVİL
dar büyütülebilen, örneğin IKONOS İBAD
uydusuYönetim
gibi renkliKurulu
uydu fotoğrafları
Başkanıüzerinde arazi kullanım haritalarının
çok sıhhatli şekilde hazırlanması olanaklıdır. Böyle bir harita hazırlanması ile hem İl envanterine önemli bir
katkı getirilecek, hem de Düzce ovasının gelecekteki kullanımının planlanmasında önemli bir araç sağlanmış
olacaktır. Harita dışında toprak niteliklerinin ve kirlilik durumunun sistemli toprak analizleri ile araştırılması, Düzce ovasının tarımsal potansiyelinin daha etkin şekilde değerlendirilmesi için gerekli görülmektedir.
Çalışmada; elde edilen mevcut veriler ile, Düzce İli günümüz tarımsal peyzajları belirlenmiş ve bu alanların
korunması için alınması gereken önlemler açıklanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tarımsal Peyzaj, Ekolojik Planlama, Çevre Koruma, Düzce İli

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Ekonomik olanaklar ve nüfus artışı nedeniyle gelişen kentleşme ve sanayileşme, alan kullanım yapısının doğal potansiyele uygun olmayan biçimde dönüşmesine neden olmaktadır. Yapılaşmanın tarım, orman, kıyılar
ve sulak alanlar üzerinde gelişmesi biçiminde görülebilen alan kullanım değişimleri, tarım alanlarının doğal
ekosistemler üzerindeki baskısı şeklinde de ortaya çıkabilmektedir.
Alan kullanım değişimleri; habitatların ve biyotopların parçalanması, peyzaj bütünlüğünün bozulması, biyolojik çeşitliliğin azalması, ekosistem mal ve hizmet niteliklerinin kaybolması gibi sonuçlar ortaya koymakta,
Doç.
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arasında yer almaktadır
Kentsel ve endüstriyel yapılaşmanın genellikle tarım arazileri yakın çevrelerinde gelişmesi nedeniyle, alan
kullanım değişimleri öncelikli olarak tarım alanlarının dönüşmesi şeklinde kendisini göstermekte, nüfusunun
%80’i kentlerde yaşayan ülkemizde de bu eğilime yönelik somut örnekler bulunmaktadır. Tarım alanlarında
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yaşanan kayıplar nedeniyle tarımsal ürün miktarı azalmakta; tarım alanlarının biyotop ve habitat nitelikleri
zarar görmekte; peyzajın toprak, hidrolojik, görsel ve biyolojik çeşitlilik fonksiyonları bozulmakta; arazinin
karbon tutma kapasitesi azalmaktadır ( Yılmazgil, 2016 ).
AMAÇ
Aydın ve Engin (2005)’e göre Uzun vadede çiftçiler verimi düşük olan ve genellikle marjinal olarak tanımlanan arazilerin verimini artırmak için kimyasal girdi kullanımına ağırlık verecek, koruma-kullanma dengesi
bozulacak ve doğal kaynakların sürdürülebilirliği olumsuz etkilenebilecektir. Buna ilave olarak orman ve fundalık arazilerin tahribi de ekosistemi de bozabilecek etkilere sahiptir ( Yılmazgil, 2016 ).
Bu alanların korunması, yeşil strüktürün devamlılığını sağladığı gibi çevre ve canlı arasındaki ekolojik bağlantıyı güçlendirme, ekonomik olarak ürün elde edilmesi ve turizm potansiyelini de ön plana çıkarmaktadır.
Dünyada ve ülkemizde artan çevre bilinci ve buna bağlı olarak doğal yaşam istekleri tarım tekniğine de yansımış ve bir çok ülke günümüzde endüstriyel tarım tekniklerini terk etmiş daha çok doğal ve ekolojik tarım
Prof. Dr. Ümran SEVİL
tekniğini benimsemiştir.
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Ekolojik tarım kavramı beraberinde, doğanın ve peyzajın korunması ve geliştirilmesi gibi, ekosistem bileşenlerinin bütüncül olarak ele alınmasını gerekli kılmaktadır. ( Güneroğlu ve Acar, 2016 ).
Düzce İli’nde doğal sınırının yaklaşık üç katına ulaşan tarım arazisi varlığı (91.415 da), bu araştırmanın da
konusu olan arazi kullanımı ve korunması ilişkileri bakımından dikkate alınması gereken bir veriyi ortaya
koymaktadır ( Yılmazgil, 2016 ).
KAPSAM
360,5 km2 genişliğindeki Düzce ovası çok nitelikli tarım topraklarından oluşmaktadır ve halen yüzde 32 dolayındaki kısmı tarım dışı amaçlarla kullanılmış durumdadır. Weng (2001)’in çalışması sonucunda; 1989-1997
yılarında meydana gelen düzensiz kentsel büyümenin tarımsal alanları büyük oranda yok ettiği ortaya çıkmıştır. Ve arazi değişim sürecinin bu yönde devam edeceği gözlenmiştir. Yüksek çözünürlüklü, bilgisayarla işlenebilen, 1/1000 ölçeğine kadar büyütülebilen, örneğin IKONOS uydusu gibi renkli uydu fotoğrafları üzerinde
arazi kullanım haritalarının çok sıhhatli şekilde hazırlanması olanaklıdır. Böyle bir harita hazırlanması ile hem
İl envanterine önemli bir katkı getirilecek, hem de Düzce ovasının gelecekteki kullanımının planlanmasında
önemli bir araç sağlanmış olacaktır.
YÖNTEM
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ovasının tarımsal potansiyelinin daha etkin şekilde değerlendirilmesi için gerekli görülmektedir. Çalışmada;
elde edilen mevcut veriler ile, Düzce İli günümüz tarımsal peyzajları belirlenmiş ve bu alanların korunması
için alınması gereken önlemler açıklanmıştır.

231

DERNEK
YÖNETİMİ
SÖZEL SUNUMLAR

BULGULAR
Tarımın gerçekleştirilebilmesi toprağa ve araziye bağlıdır. Arazi olmaksızın büyük ölçekli tarımsal üretim yapılamamaktadır. Birçok disiplin farklı arazi tanımları yapmaktadır. Türk Medeni Kanunu 704. maddesinde arazi
taşınmaz kavramının kapsamı içinde sayılmakta ve 3.7.2005 tarih ve 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nda tarım arazisi ise “toprak, topografya ve iklimsel özellikleri tarımsal üretim için uygun olup,
hâlihazırda tarımsal üretim yapılan veya yapılmaya uygun olan veya imar, ihya, ıslah edilerek tarımsal üretim
yapılmaya uygun hale dönüştürülebilen araziler (Md.3/d)” olarak tanımlanmaktadır. ( Yılmazgil, 2016 ).
Tarımsal peyzajlar tarımsal üretimin gerçekleştirildiği alanlar için söz konusu olup kırsal peyzajların hem bir
alt bileşeni hem de belli noktalarda kesiştiği peyzaj alanlarını içermektedir.
Tarımsal peyzajlar belli bir tarımsal ürünün yetiştirildiği geniş arazileri kapsayabileceği gibi küçük ölçekte
tarımın yapıldığı alanları da kapsar. Bütün bu gösteriler vahşi doğa içerisinde insan varlığını ve onun emeğini
yansıtan kültür izleridir. Tarım fonksiyonlarına ait alan ve bütün tesislerden ortaya çıkan manzara bir kültür
Prof. Dr. Ümran SEVİL
peyzajıdır. Vahşi doğa içerisinde yerleşen
insanın
düzenlediği
buBaşkanı
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kitle, boşluk, form, hacim, renk ve dokudaki zengin gösterilerdir. 28
Tarımsal peyzajlar ekolojik, ekonomik ve sosyal değerleri ile kentlerin sürdürülebilirliği açısından vazgeçilmez alanlardır. Bu nedenle günümüzde, bir kentin tarımsal peyzajların karakterinin belirlenmesi ve tarımsal
peyzaj koridorlarının önerilmesi önemsenen bir durumdur ( Cengiz, Görmüş ve Ateşoğlu, 2014 ).
Tarımsal peyzajların Türkiye’deki etkinliği oldukça büyük olup, geniş alanlar kaplamaktadır. Ülkemizin yer
aldığı iklim kuşağı ve coğrafi konumundan dolayı geçiş zonlarında yer alması tarımsal ürün tiplerini oldukça
çeşitlendirmektedir. Buna bağlı olarak çeşitli bölge ve yöreleri karakterize eden tarımsal faaliyetlerin oluşturduğu farklı tarımsal peyzaj tipleri ortaya çıkmıştır. Tarımsal peyzajlar sadece temel gıda ihtiyacı için değil,
doğal yaşam için habitat oluşturma, sera etkisini azaltmaya yönelik karbon tutma, kültürel ve görsel peyzajlar
sunma amacına yönelikte kullanılabilmektedir. Ayrıca peyzaj değerinin de sunulan ekosistem servislerine bağlı
olarak ekonomik bir karşılığı olduğu bilinmektedir.
Bir alanın peyzaj değerinin bilinmesinin o alanın yönetilmesi ve alan ile ilgili kararlar alınmasında son derece
etkin olduğu bilinmektedir. Yeşil alanların peyzaj değerlerinin belirlenmesiyle ekolojik tabanlı tasarımlar yapılmaktadır. Özellikle tarımsal alanların ürün girdisi sağlamalarının yanında peyzaj değerlerinin de ekonomik
bir karşılığı olduğunu ve bunun kantitatif olarak hesaplanabileceğini belirlenmiştir.
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mesi büyük oranda sürdürülebilir planlı kullanımına bağlıdır. Ülkemizin yer aldığı iklim kuşağı ve coğrafi konumundan dolayı geçiş zonlarında yer alması tarımsal ürün tipi ve tekniklerini de oldukça çeşitlendirmektedir.
Buna bağlı olarak çeşitli bölge ve yöreleri karakterize eden tarımsal faaliyetlerin oluşturduğu farklı tarımsal
28
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peyzaj tipleri ortaya çıkmıştır. Bunlardan en önemlileri arasında Ege’ den “zeytinlikler”, Trakya’dan “ayçiçeği” ve Doğu Karadeniz’ den “çay ve fındık” sayılabilir ( Güneroğlu ve Acar, 2016 ).
Düzce İli, Batı Karadeniz havzasında yer almakta olup, doğusunda Bolu, batısında Sakarya ve kuzeydoğusunda Zonguldak İlleri ile komşudur (Şekil 1). Denizden yüksekliği 120-180 m arasında değişmektedir. İlin bitki
örtüsü olarak oldukça zengin ve yeşilin her görüntüsü vardır. Ovada kavak, fındık ve çeşitli meyve ağaçlarına,
yüksek kesimlerde kayın, meşe, köknar, kızılağaç, çam ağaçların bulunduğu zengin orman alanlarına sahiptir.
Ayrıca dik eğimli arazilerde zaman içinde açılmış olan fındık bahçeleri geniş yer teşkil etmektedir. Bölgede
yazlar sıcak kışlar soğuk geçmesine rağmen iklimi, Batı Karadeniz ve Orta Anadolu iklimi arasında geçiş niteliğine sahiptir.
Düzce İli’nin arazi varlığı 259.300 olup, bu alanın 122.666 hektarı orman alanı ve fundalık vasfındaki arazilerden oluşmaktadır (Şekil 1, Çizelge 1) İlde tarımsal üretim yapılabilecek arazi varlığı (Çizelge 2, Şekil 2,
Şekil 3, Şekil 4) görece sınırlı olup, tarıma uygun (I.-III. sınıf tarım arazileri) toplam arazi varlığı 38.963 hektar
(toplam arazi varlığının %15) olarak kayıt edilmiştir. Tarımsal faaliyete uygun arazi varlığına ilave olarak ekiProf. Dr. Ümran SEVİL
me açılan, ancak tarımsal üretime uygun
arazilerin
deBaşkanı
eklenmesi ile toplam tarım alanı 91.415 ha’a
İBADolmayan
Yönetim
Kurulu
ulaşmaktadır (Çizelge 1).
İlde doğal sınırının yaklaşık üç katına ulaşan tarım arazisi varlığı (91.415 da), bu araştırmanın da konusu olan
arazi kullanımı ve korunması ilişkileri bakımından dikkate alınması gereken bir veriyi ortaya koymaktadır.
Aydın ve Engin (2005)’e göre uzun vadede çiftçiler verimi düşük olan ve genellikle marjinal olarak tanımlanan
arazilerin verimi artırmak için kimyasal girdi kullanımına ağırlık verecek, koruma-kullanma dengesi bozulacak ve doğal kaynakların sürdürülebilirliği olumsuz etkilenebilecektir. Buna ilave olarak orman ve fundalık
arazilerin tahribi de ekosistemi de bozabilecek etkilere sahiptir. İlin toplam yüzölçümü içinde tarım arazilerinin payının ülke geneli ile hemen hemen aynı düzeyde olduğu gözlenmekte olup, işlenen arazinin il yüzölçümüne oranı, temel sürdürülebilirlik göstergelerinin başında gelmektedir ( Yılmazgil, 2016 ).
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Şekil 1. Düzce İl Haritası
Çizelge 1. Düzce İli Arazi Varlığı ( Yılmazgil, 2016)
Tarım Alanı

Çayır-Mera

Orman

Tarım Dışı

Toplam

Alan (Ha)

Yüzölçümü

DÜZCE

91.415

2.000

122.666

40.619

256.700

TÜRKİYE

26.013.732

14.616.700

20.703.000

17.022.806

78.356.238

ORANI (%)

35,62

0,78

47,78

15,82

100
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Şekil 2. Düzce İli Şimdiki Arazi Kullanım Şekli Haritası (Yılmazgil, 2016)
İlin toplam verilerine göre toplam arazi varlığının % 35,61’inin fiilen tarım arazisi olarak kullanıldığı görülDoç.
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sınırının çok üzerindeki arazi varlığının tarımsal üretime açıldığı dikkati çekmektedir. İlin arazi varlığının
kullanım kabiliyet sınıflaması sonuçlarına göre, arazi varlığının teknik yönden sadece % 15,02’lik kısmının tarımsal üretime uygun olduğu, ancak geçen 50 yıl boyunca ile olan göç ve artan nüfus ile arazi üzerinde oluşan
baskının, tarıma uygun olmayan arazilerin de fiilen tarımsal üretime açılmasına neden olduğunu göstermektedir (Çizelge 2).
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Şekil 3. Düzce İli Büyük Toprak Grupları Haritası (Yılmazgil, 2016)
İlde orman ve tarım gibi kullanımlara ayrılan arazilerin toplam yüzölçümü içinde oldukça büyük pay aldığı
ve ilde yaygın toprak grubunun kolüvyal topraklar olduğu görülmektedir (Şekil 3). Arazi varlığının yetenek
sınıflama çalışmasının sonuçlarına göre yaygın olarak VII. sınıf arazilerin görüldüğü (Çizelge 2) ve birinci
sınıf arazilerin ise Merkez İlçede yoğunlaştığı dikkati çekmektedir (Şekil 4). Toplam arazi varlığı içinde I.IV. yetenek sınıfı arazilerin payının % 21,00 dolayında olduğu ve ilin nüfus varlığı açısından belirtilen oranın
oldukça düşük bulunduğu vurgulanmalıdır.
Çizelge 2. Düzce İli Arazisi Kullanım Kabiliyetleri Sınıfı (Yılmazgil, 2016)
Toplam

I. Sınıf

II.
Sınıf

III.
Sınıf

Alan
256.700
24.269 8.148
6.546
Prof. Dr. Bülent EKER
(ha)İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

Oran
(%)

99,98

9,36

3,14

2,52

IV.
Sınıf

V.
Sınıf

VI.
Sınıf

VII.
Sınıf

VIII.
Sınıf

Diğer

14.948

376

26.769

157.796

11.034

6.814

6,77
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0,14
10,32
60,85
4,25
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Şekil 4. Düzce İli Arazi Kullanım Kabiliyetleri Haritası (Yılmazgil, 2016)
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İklim özellikleri
Düzce, her ne kadar Karadeniz’in soğuk, yağışlı hava sisteminin etkisinde kalsa da, daha çok Marmara ikliminin etkisi altında bulunmaktadır (Aydın ve Engin 2005). Yıllık ortalama yağış 850 mm ve yıllık ortalama
sıcaklık ise 13oC olarak kayıt edilmiştir. İlde yağış değerlerinin ülke ortalamasının (574 mm) oldukça üzerinde
bulunmakta ve belirtilen yağış miktarı ile sulama yapmaksızın tarım yapılması mümkün olabilmektedir.
Nüfus yapısı
İlin araştırma alanı olarak seçilmesinin diğer önemli bir nedeni, arazi üzerindeki yoğun nüfus baskısının halen
devam etmesidir. Yapılan çalışmalar bölgede nüfus hareketliliğinin 17 Ağustos–12 Kasım 1999 Depremleri
nedeni ile merkezden köylere doğru olduğunu göstermektedir (Aydın ve Engin 2005). İlde nüfusun % 57,41’i
ise şehirde yaşamakta ve % 42,59’u köyde yaşamakta ve/veya tarımsal faaliyet ile uğraşmaktadır. Toplam hane
geliri içinde tarımsal gelirin önemli pay aldığı ilçelerde köy nüfusunun toplam nüfus içindeki payının daha
yüksek olduğu görülmektedir (Yılmazgil, 2016).
Bitkisel üretim

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Düzce İl’inde bitkisel üretimden en büyük payı, tarım arazilerinin %61,5’ini kapsayan ve fındığın da içinde
sayıldığı, meyve üretimi almaktadır. İlde ekiliş alanlarına göre; meyve bahçelerini, tahıl üretimi yapılan tarlalar ve %2 oranında da sebze bahçeleri izlemektedir. İlin iklimsel ve toprak özelliklerine çok uygun olmasına
rağmen sebze üretimi için ayrılan alanlar çok düşük oranlarda kalmaktadır. İlçelere göre tarım arazisi varlığı
incelendiği zaman, ürünlere göre üretim değerleri ve ekiliş alanları yönlerinden farklılık düzeyleri ortaya çıkmaktadır ( Çizelge 3 ). İlçelerin üretim verilerinde, ekiliş alanlarında ve tercih edilen ürünlerdeki farklılıkların
ana sebebi ilçelerin coğrafi konumlarıdır. Merkez İlçe ovada konumlanırken, Gölyaka İlçesi yükseltisi fazla
olan bir noktada yer almaktadır. Bunun sonucu olarak ilçeler farklı iklim koşullarına sahip olmakta ve bu da
doğrudan tarımsal üretimi etkileyen bir unsur olarak görülmektedir ( Yılmazgil, 2016 ).
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Çizelge 3. Düzce İli Bitkisel Üretim Alanları (Yılmazgil, 2016)
DÜZCE

Tarla(da)

Sebze(da)

Meyve(da)

Örtü
altı
(da)

Süs
Bitkileri
(da)

Toplam (da)

Genel
Toplam
(da)

Sulu

Kuru

Sulu

Kuru

Sulu

Kuru

Sulu

Sulu

Sulu

Kuru

MERKEZ

62.830

2.688

2.300

---

45.840

83.850

44

42

153.014

86.538

239.552

AKÇAKOCA

1.045

---

314

---

379

218.650

6

1,7

3.444

218.650

222.094

CUMAYERİ

257

300

11

---

35

54.033

3

-

306

54.333

54.639

ÇİLİMLİ

15.340

---

737

---

7.231

28.000

1

15

38.309

28.000

66.309

GÖLYAKA

5.000

2.819

148

---

227

42.290

5

-

5.380

45.109

50.489

GÜMÜŞOVA

1.540

1.093

70

---

2.159

32.760

5

-

33.853

37.627

KAYNAŞLI

---

11.397

52

2.081

34.412

36.493

YIĞILCA

---

10.207

200
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1.075 10
90.370
-

3.774
210

101.652

101.862

TOPLAM

86.012

28.504

3.832

1.121

206.518

602.547

809.065

55.902

572.922

72

60,7

Düzce İl genelinde 2010 ve 2011 yıllarında bitkisel üretim yapılan arazi varlığı ve üretim miktarlarına ait
grafikler bulunmaktadır (Şekil 5,6 ). Grafikler incelendiğinde üretimde ve üretim yapılan arazi varlığında artış
olduğu görülmektedir. 2011 yılında bir önceki yıla göre özellikle tarımsal destek verilen organik tarım yapılan
arazilerde ve görece üreticisine daha çok gelir sağlayan endüstri bitkileri yetiştiriciliği yapılan arazilerde artış
vardır.
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Şekil 5. Düzce İli’nde Bitkisel Üretim Yapılan Arazi Varlığı (Yılmazgil, 2016)
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Şekil 6. Düzce İli’nde Bitkisel Üretim Miktarları (Yılmazgil, 2016)

Prof. Dr. Ümran SEVİL

Tarım arazilerinin %60’ından fazlasında meyve üretimi yapılmaktadır. Üretimde ağırlık fındıktadır (%76).
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Onu elma, erik ve armut üretimi takip etmektedir. Sebze üretiminde ise yaygın olarak kabak, lahana, fasulye
ve domates çeşitleri tercih edilmektedir (ayrıca az miktarda biber ve pırasa gibi türler de yetiştirilmektedir. Bu
az miktarda yapılan üretim daha çok evsel tüketime yöneliktir). En çok Merkez İlçe’de sebze üretimi yapılmaktadır (İldeki sebze üretiminin yaklaşık %64’ü Merkez İlçede bulunmakta). Devlet teşvikiyle beraber başta
Merkez İlçe’de olmak üzere bitkisel üretimde artış gözlenmektedir.
Düzce İli’nde diğer önemli tarımsal üretim ise mısır (% 43,4) ile buğday (% 42,7) üretimi olup, bunların
%60’ından fazlası Merkez İlçe’de gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle; meyve üretiminde olduğu gibi tarla
bitkileri üretiminde de Merkez İlçe, ilin genelinde önde gelen ilçelerdendir. Yığılca %22 ile ikinci ve Çilimli
%7 ile üretimde üçüncü sıradadır. İlde yaygın olarak buğday ve mısır ekilmekte, tütün, şekerpancarı üretimi
de yapılmaktadır. Ekiliş bakımından en büyük pay tahıllar (% 75,4) almakta ve bunu endüstriyel bitkiler (%
17,5), yem bitkileri ve baklagiller izlemektedir. Aydın ve Engin’e (2005) göre; tarla bitkilerinin ekim alanında
azalma vardır ve bu da en çok tütün ekim alanlarında görülmektedir.
İlde fındık ve mısır üretimi ile üretim yapılan arazi varlığında artış, buğday ve tütün üretimde ve üretim yapılan
arazi varlığında azalış olduğu dikkati çekmektedir (Şekil 7, Şekil 8 ).
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Şekil 7. Düzce Fındık, Buğday, Tütün ve Mısır Üretimi Yapılan Arazi Varlığı (Yılmazgil, 2016)
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Şekil 8. Düzce İli’nde Fındık, Buğday, Tütün ve Mısır Üretimi Değerleri (Yılmazgil, 2016)
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ARAZİ KULLANIMI
Arazi Kullanım Verileri
259.300 ha genişliğindeki İl arazisinin Arazi Tipleri Dağılımı şekil 9 da gösterilmiştir. Toplam İl arazisinin
% 30’u tarım arazisi, % 50’si ormanlık ve fundalık, % 1’i çayır ve mera, % 19’u tarım dışı arazidir. İlimizin
(2016) yılı için Arazilerin Kullanımına Göre Arazi sınıflandırılması Çizelge 4 ve 1990, 2000, 2006, 2012 yıllarındaki arazi kullanımlarının miktarı (ha) ve değişim oranı (%) Çizelge 5 de verilmektedir ( Göllerle ilgili
verilere ulaşılamamıştır.)
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Şekil 9. Düzce İli’nde 2016 Yılı Arazi Tipleri Dağılımı ( Düzce İli 2016 Yılı Çevre Durum Raporu )

Çizelge 4. 2016 Yılı için Düzce İli’nde Arazilerin Kullanımına Göre Arazi Sınıflandırılması ( Düzce İli
2016 Yılı Çevre Durum Raporu )
ARAZİ
SINIFI

1.Sınıf
Araziler

2.Sınıf
Araziler

3.Sınıf
Araziler

4.Sınıf
Araziler

5.Sınıf
Araziler

6.Sınıf
Araziler

7.Sınıf
Araziler

8.Sınıf
Araziler

Diğer
Sınıflar

TOPLAM

Alanı
(ha)

23.325

7.825

6.280

16.871

349

25.717

151.638

10.591

6.604

249.200

(%)

9,36

3,14

2.52

6.77

0.14

10.32

60.85

4.25

2.63

99.98
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Çizelge 5. 1990, 2000, 2006, 2012 yılları arazi kullanımlarının miktarı (ha) ve değişim oranı (%) ( Düzce İli 2016 Yılı Çevre Durum Raporu )
DÜZCE

ALAN BÜYÜKLÜĞÜ
1990

2000

2006

2012

ARAZİ
SINIFI

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

Yapay
Alanlar

3.874,05

1,56

5.633,40

2,27

7.543,85

3,03

7.698,98

3,09

Tarımsal
Alanlar

86.044,47

34,73

84.301,71

34,02

116.663,72

46,80

116.507,62

46,74

Orman ve
Yarı Doğal
Alanlar

157.495,37

63,56

157320,13

63,49

124.065,16

49,77

124.066,09

49,77

Sulak
Alanlar

43,13

0,02

0,16

403,8

0,16

Su Yapıları

327,35

0,13

485,98

0,20

578,63

0,23

578,63

0,23

TOPLAM

247.784,37

100,00

247.784,35

100,00

249.255,16

100,00

249.255,12

100,00

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
43,13
0,02
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Şekil 10. Düzce İli’ne Ait Çevre Düzeni Planı Haritası ( Düzce İli 2016 Yılı Çevre Durum Raporu )
İlimizde nüfus artışı ve doğurduğu hızlı kentleşme, tüm dünyada olduğu gibi toprak kirliliği üzerinde olumsuz
etkiler yapmaktadır İlimizde atıklar düzensiz (vahşi) olarak depolanmaktadır. Bugünkü durumda yapılan gelişigüzel depolama, insan ve çevre sağlığı açısından büyük riskler taşımaktadır. İlimizde büyükbaş, küçükbaş ve
Dr. toprak
Pelinüzerine
AVŞAR
KARABAŞ
Dr. Bülent
EKERatıkların gerekli önlemlerDoç.
kümes Prof.
yetiştiriciliğinden
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bırakılması
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Yardımcısı
Yönetim
Kurulu Üyesi
yapıcıİBAD
ve taşıyıcı
organizmaların
oluşumuna, su ve toprak kirliliğine neden olmaktadır.
Ayrıca köy ve kırsal kesimlerde hayvansal atıklar önemli sorunlara sebep olmaktadır. Özellikle hayvansal
atıklar depolanırken bu işlem düzensiz bir şekilde yapıldığından depolama sırasında çevre rahatsızlığına neden
olmaktadırlar.
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İlimizde kanalizasyon alt yapısının yetersiz olması sebebiyle su kirliliği sorunu yaşanmaktadır. Köy niteliğindeki küçük yerleşim alanlarında evsel atıksular bölgenin jeolojik yapısından dolayı sızdırmalı fosseptiklerde
biriktirilmekte ve belediye vidanjörleriyle alınmaktadır. Bu nedenle atıksular yer altı suyuna karışmaktadır.
İlimiz tarım bölgesindedir ve tarımsal etkinlikler önemli bir kirlenme kaynağıdır.
Tarımda kullanılan hayvansal ve kimyasal gübreler ile tarım ilaçlarının ancak belli bir kısmı bitkiler tarafından
kullanıldığından geriye kalan kısmı yüzey ve taban suları yoluyla akarsu, göl ve denizlere ulaşmakta, insan,
bitki ve hayvan sağlığını tehdit etmektedir.
İlimizin Kuzey Anadolu Fay Kuşağı etkisi ile gelişen tektonik kökenli bir çöküntü ovası üzerinde bulunması,
etrafı dağlarla çevrili ovada; iklimin nemli, hakim rüzgarların hızının düşük ve esme sayısının az, yağış miktarının ise fazla olması nedeni ile hava kirliliği artmaktadır. İlimiz sınırları içerisinden geçen D-100 Karayolu ve
otoyoldaki araçlardan kaynaklanan egzoz gazları ve 5084 sayılı Kanun ile artan sanayi tesislerinden kaynaklanan baca gazı emisyonları da hava kirliliğini artıran nedenlerdir.

Prof. Dr.veÜmran
SEVİL
Ayrıca çiftçilerimiz tarafından yol kenarlarındaki
boş alanlardaki
kuru otlarla birlikte tarım arazilerindeki
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkanı
hasat sonrası atıkların yakılması sonucu
çıkan
duman hava
kalitesini
olumsuz yönde etkilemektedir ( Şekil 10
) ( Düzce İli 2016 Yılı Çevre Durum Raporu ).
Düzce Ovası’nda Arazi Kullanımı ve Toprak Kirliliği’nin araştırılması sonucunda; 360,5 km2 genişliğindeki Düzce Ovası çok nitelikli tarım topraklarından oluşmaktadır ve halen yüzde 32 dolayındaki kısmı tarım
dışı amaçlarla kullanılmış durumdadır. Yüksek çözünürlüklü, bilgisayarla işlenebilen, 1/1000 ölçeğine kadar
büyütülebilen, örneğin IKONOS uydusu gibi renkli uydu fotoğraf-ları üzerinde arazi kullanım haritalarının
çok sıhhatli şekilde hazırlanması olanaklıdır. Böyle bir harita hazırlanması ile hem İl envanterine önemli bir
katkı getirilecek, hem de Düzce ovasının gelecekteki kullanımının planlanmasında önemli bir araç sağlanmış
olacaktır. Bu çalışma için km2‟si yaklaşık 40 Dolar olan uydu verilerinin satın alınması ve bunların Coğrafi
Bilgi Sistemi Merkezinde uygun programla işlenmesi gerekmektedir. Valilik Coğrafi Bilgi Sistemi Merkezinin
geliştirilmesi durumunda, bu projenin fazladan maliyetinin esasını uydu verilerinin bedeli oluşturacaktır. Uydu
verileri sağlandığı takdirde TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi de bu çalışmayı gerçekleştirebilir.
Harita dışında toprak niteliklerinin ve kirlilik durumunun sistemli toprak analizleri ile araştırılması, Düzce
ovasının tarımsal potansiyelinin daha etkin şekilde değerlendirilmesi için gerekli görülmektedir. Bir akademik
kuruluşla İl Tarım Müdürlüğünün projenin toprak analizleri kısmını ortaklaşa yürütmeleri uygun olabilir. Proje
için örneğin TÜBİTAK’tan veya başka kuruluşlardan kaynak sağlanabilir.
Sürdürülebilirliğin
açısından; Çevre Amaçlı Tarım Arazilerinin
(ÇATAK)
projesi gibi
Doç. Dr. Korunması
Pelin AVŞAR
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gibiKurulu
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alınarak çalışmaların geliştirilmesine önem verilmelidir ( Tatar, 2005).
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KENT KİMLİĞİ ÖGESİ OLARAK AVLULU KONUTLARIN PEYZAJ MİMARLIĞI
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: BARTIN ÖRNEĞİ
Canan CENGİZ1, Kübra ÖZTÜRK2, Ömer Alper ZOR3
Bartın Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Bartın/ Türkiye
Bartın Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Bartın/ Türkiye
1

2 -3

Öz: Avlu olarak adlandırılan, etrafı çevrili ve belli amaçlar doğrultusunda geliştirilen bu mekânlar, birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış Anadolu’nun önemli bir karakteristiği haline gelmiştir. Avlular, korunaklılık, mahremiyet ve iklimsel koşullarda rahatlık gibi faktörlerin istenilen düzeyde olduğu, bulunduğu yörenin kültürel,
sosyal, ekonomik ve psikolojik değerler etkisi ile oluşan yaşamsal mekânlardır. Avlulu konutların geleneksel
Türk mimarisinde sıkça görülmesinde, dışa kapalı, içe dönük aile yaşantısı oluşturma isteği büyük rol oynamıştır. Binayı çevreleyen yüksek duvarlar,
yakın
çevre
ile bağlantıyı
keserek kullanıcılar için farklı mekânlar
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yemek, dinlenmek, rahatlamak, eğlenmek
İBADoynadığı,
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için kullanılan sosyal alanlardır. Sosyokültürel yapı, iklim ve topoğrafya gibi unsurlar da avlu biçimlenmesine ve çeşitliliklerine katkı sağlamıştır. Toplumların kültür ve medeniyet anlayışındaki değişmeler ile birlikte
bahçelerde de buna paralel olarak bir dönüşüm meydana gelmektedir. Bu nedenle geleneksel avlu bahçesi kullanımından uzaklaşılarak, yerini modern bahçe anlayışına bırakmıştır. Geleneksel avlu bahçeleri, tarihi değer
özelliği taşıması ve zamana karşı bir koruma mücadelesi gerektiren doğal ve kültürel varlıklardır. Ayrıca sıcak
ve kuru iklim bölgelerinde gerek mikro klimayı düzenlemesi ve gerekse kent ölçeğinde iklimi dengeleyici
özelliği ile binaların ve bütünleyicisi olan avluların temel karakteristik özelliklerine uygun biçimde ve formda
uygulanması kullanım açısından önemli bir özellik taşımaktadır. Bu çalışmada; kullanım özelliklerine göre
çeşitlilik gösteren avlu, kent kimlik ögesi olarak konut ölçeğinde çalışılmış, ev yaşamındaki yeri ve kentsel
peyzaja katkıları üzerinde durulmuştur. Batı Karadeniz Bölgesi’nde yer alan tarihi kent kimliğine sahip olan
Bartın Kenti’nde araştırma alanı olarak seçilen 2 geleneksel avlulu konut örneğinde; avlu tipolojisi, kullanım
amaçları, kullanılan yapısal ve bitkisel peyzaj öğeleri, avlu-konut ilişkisi, avlu-sokak ilişkisi ile avlu duvarının
özellikleri Peyzaj Mimarlığı açısından incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Avlu, Avlu tipolojisi, Türk evi, Bartın, Kent Kimliği

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
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Sosyoekonomik, tarihsel ve biçimsel etmenlerle biçimlenmektedir. Kent kimliği, kentliler ve onların yaşam
tarzlarını oluşturduğu, sürdürülebilir kent kavramını devam ettiren, geçmişten geleceğe uzanan büyük bir sürecin meydana getirdiği anlam yüklü bir bütünlüktür (Çöl, 1998). Dinamik ve devamlı gelişen bir yapıda olan
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kent kimliği, tarihi süreç içerisinde kentlerin değişimini de bu paralellikte gerçekleşmesine neden olmaktadır
(Salıcı ve ark, 2007).
“Avlu”, mekânsal anlamda tanımlanacak olursa, bütünü ile ya da kısmen yapı veya yüksek duvarlarla çevrili,
üstü açık yer aldığı yapı bütününün form ve mekân karakteri ile uyumlu olarak genelde dörtgen ya da kare
biçimli, bina içindeki yaşamı kısmen açık mekândaki yaşamla bütünleştirme gereksinmesinin oluşturduğu bir
mekân çözümüdür (Erdoğan, 1996).
Avluları bina kullanım şekillerine göre farklılıklar göstermektedir. Planlama konumlarına göre; iç avlu, dış
avlu, ön avlu, gerçekleştirilen eylemlere göre ise; cami avlusu, han avlusu, çiftlik avlusu, tören avlusu gibi
çeşitli tarzlara göre isimlendirilen mimarı ögelerdir. Kültürel göçler ile zamanla farklı kültürler bir araya gelerek etkilenmesi avluların farklı özellikler oluşturmasını ve fiziksel ihtiyaçlara çözüm olmasını sağlamamıştır.
Bunun yanında sosyal ve kültürel yaşamın ihtiyaçlarını karşılamaktadır (Hindistan, 2006).
Avlu sadece Anadolu medeniyetlerinde değil tarih boyunca sosyokültürel ve ekolojik özellikleri bakımından
Prof. Dr. Ümran SEVİL
benzer veya farklı olan özellikleri ile farklı yörelerde de görülen bir mekân çözümü olmuştur. Avluların iki
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
çıkış kökeni Akdeniz çevresindeki ülkeler ile Uzakdoğu- Asya yerleşimleridir. Bu çerçevede geleneksel avlular Çin, Hindistan, Suudi Arabistan, Suriye, Irak, Fas, Mısır, İspanya ve Meksika konutları Anadolu avlularını
biçimlendiren etkenlerin farklı yörelere ve kültürdeki varlığını ve kültürel etkileşimi görmek açısından önemlidir (Erdoğan, 1996). Avluların M.Ö. 3000 yılına dayanan bilinen en eski örnekleri Mezopotamya konutlarında
görülen küçük iç avlulardır. Mezopotamya konutlarında avluyu iklimsel faktörlerden kaynaklı mimari bir öge
olarak kullanmışlardır (Özköse, 1995).
Anadolu’da tarihsel olarak avlu prehistorik dönemden günümüze kadar kullanılan mekânlar olmuştur. Öncelikle tek yapılardan oluşan konutlar, yerleşik düzenin yaygınlaşması sonucunda artan konutların çeşitliği ile
dini, sosyal ve kamusal alanlarda avlu kullanımları görülmüştür. Bu şekilde kapalı alanların uzantıları olarak avlular oluşturulmuştur. Avlular süreç içerisinde kullanım ve fonksiyonu açısından çeşitlilik, zenginlik ile
farklı işlevsellikler kazandırılmış olup, bina ile sosyal ve yapısal yönden bütünleyici olmuştur (Ekim, 2012).
Anadolu’nun tarihinde yaşayan uygarlıklar yaşama biçimleri ve gelenekleri ile kendine özgü bir kültür mozaiği oluşturmuştur (Bozkurt ve Altınçekiç, 2013).
Avluların işlevleri, avluların mimari, yapısal kullanım ve estetik açıdan ele alınabilecek çeşitli işlevlerle sahiplerdir. Bunlardan bazıları şunlardır:
•

Yapısal olarak bakıldığında genelde merkezde yer alan ancak konumu ne olursa olsun yapının tüm birimDoç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
lerine geçişin sağlandığı toplayıcı ve dağıtıcı bir mekândır.
İBAD
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İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

•

Avlu tüm birimlerin ilişkilendirildiği ve bu birimleri bir arada tutan odak niteliğindedir.

•

Mimari anlamda doluluk boşluk dengesini sağlar.

•

Avlular insanlara gündelik hayatlarında doğaya erişim ve doğayla temas sağlarlar.
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•

Avlular yapıyı kullananlara mahremiyet sağlar.

•

Girişin ve çıkışın sağlandığı, yapı düzenini organize eden iç mekân dış mekân etkileşimi açısından da
önem taşımaktadır (Erdoğan, 1996).

Kentler, sosyoekonomik yapıya bağlı olarak büyüyen ve ayrımlaşan yapılar neticesinde oluşmaya başlamıştır.
Farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Anadolu coğrafyasında zaman ile iklim, topoğrafya, sosyoekonomik
ve sosyokültürel yapıya göre şekillenmiş geleneksel konut dokusu oluşmuştur. Bu geleneksel doku, barınma
ihtiyaçlarının karşılayan konut kısmı ve açık mekânlardan oluşmaktadır (Bozkurt ve Altınçekiç, 2013).
Geleneksel kırsal Türk evlerinin önemli özelliklerinden birisi, avlu içine kurulmuş olmalarıdır. Avlu, genel
olarak evin ön kısmında bulunmaktadır. Geleneksel yaşam tarzının oluşturduğu önemli mekânlardır. Geleneksel kırsal yerleşmenin bu özelliğinden dolayı peyzajının biçimlenmesinde ana unsur olmaktadır (Köse, 2007).
Avlu oluşumunu etkileyen faktörler; fiziksel faktörler (iklim, savunma), dini ve kültürel faktörler (mahremiyet,
kadının konumu ve sosyal etkileşim) veProf.
prestij Dr.
faktörü
olarak üç
grupta incelenmiştir (Hindistan, 2006).
Ümran
SEVİL

İBAD
Kuruluözelliklere
Başkanı sahiptir. Avlu duvarı, mekânsal bir
Konutun ve avlunun biçimlenmesinde
avlu Yönetim
duvarı belirleyici
ayrım aracı olmanın yanı sıra sembolik anlam içermesi, güvenlik ve savunma sağlaması, aile kontrolünü sağlaması, mahremiyet sağlaması ve yaşam alanına estetik değer katması nedeniyle işlevsel ve estetik özelliklere
sahiptir (Köse, 2007).
AMAÇ
Batı Karadeniz Bölgesi’nde yer alan tarihi kent kimliğine sahip olan Bartın Kenti’nde araştırma alanı olarak
seçilen 2 geleneksel avlulu konut örneğinde; avlu tipolojisi, kullanım amaçları, kullanılan yapısal ve bitkisel
peyzaj öğeleri, avlu-konut ilişkisi, avlu-sokak ilişkisi ile avlu duvarının özellikleri Peyzaj Mimarlığı açısından
incelenmiştir.
KAPSAM
Araştırmanın ana materyalini Batı Karedeniz Bölgesi’nde yer alan Bartın Kenti’nde araştırma alanı olarak
seçilen, Okulak Mahallesi Turna Sokak’ta bulunan İnci Bankoğlu Konağı ve Kırtepe Mahallesi, Koca Müftü
Sokakta bulunan Tekkeliler Konağı oluşturmaktadır. Bartın’ın coğrafi Konumu ile araştırma alanı olarak seçilen konakların konumu Şekil 1’de sunulmuştur.
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Şekil 1. Bartın’ın Coğrafi Konumu İle Araştırma Alanı Olarak Seçilen Konakların Konumu

YÖNTEM
Çalışmanın yöntemi dört ana aşamadan oluşmaktadır.
Literatür araştırması kapsamında; Kent kimliği ve avlu kavramı, geleneksel dokuda avlu kullanımı,
Anadolu’da avlunun çıkışı, avlunun fonksiyonları ve avlu tipleri incelenmiştir.
Arazi çalışması ve yerinde gözlem; araştırma alanlarına ilişkin gözlem ve saptamaların yapılmıştır.
Araştırma alanlarına ilişkin analizler; belirlenen araştırma alanlarında; avlu tipolojisi, kullanılan yapısal ve
bitkisel peyzaj öğeleri, avlu-konut ilişkisi, avlu-sokak ilişkisi ile avlu duvarının özellikleri incelenmiştir.
Değerlendirme ve Sonuç; Yapılan saptamalar ve analizler sonucunda İnci Bankoğlu Konağı ve Tekkeliler
Konağına ait avlu düzeni, avlu tipolojisi, uygulanan avlu çözümlemelerinin konut ile ilişkileri, avluda kullanıDoç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
lan yapısal ve bitkisel peyzaj öğelerinin kullanımları, avlu ile uyumu, duvar- avlu ilişkisi ortaya koyulmuştur.
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Elde edilen sonuçlar doğrultusunda tarihi kent kimliği bütününde avlulu konutların sürdürülebilirliği ve avlu
kullanımının kentsel peyzaja katkıları açısından öneriler geliştirilerek konunun önemi vurgulanmıştır.
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BULGULAR
Tarihi özellikleriyle ön plana çıkan Bartın, geleneksel yapısı korunmuş ender kentlerimizdendir. Bartın Merkez ilçe sınırları içinde 258 adet tescilli ahşap konut bulunmaktadır. Bu tescilli yapılar arasında yer alan İnci
Bankoğlu ve Tekkeliler Konağı geleneksel konut özelliğini yansıtmasından dolayı çalışma kapsamında incelenmiştir.
İnci Bankoğlu Konağı
İnci Bankoğlu’na ait konut günümüzde vakıf olarak hizmet vermektedir. Bartın Çayı’na 100 metre uzaklıkta
yer almaktadır. Konut üç katlı olarak inşa edilmiştir. Zemin katı tamamen taş olan yapının diğer iki katı ahşaptır. Konutun Bartın Çayı’na yakınlığı, sel taşkın sınırı içerisinde bulunması sebebiyle zemin kat depo olarak,
diğer katlar yaşam alanı olarak kullanılmaktadır. Yaşam alanı bir sofa ve bu sofa etrafında yer alan odaların
oluşturduğu bir plana sahiptir. Kullanıcıların zamanlarının çoğunu geçirdikleri salon ve oda kısımları avluya
bakan cephelerde bulunmaktadır. Konut giriş kapısı çift kanatlı olup üstü süslemeli ancak sade görünümdedir.
Dr.süsleyen
Ümran
SEVİL
Konutta bulunan çıkmalar, konutun önProf.
cephesini
önemli
ögelerden birini oluşturmaktadır. Konutun
İBAD
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her dört cephesinde birden fazla ahşap
giyotin
pencere bulunmaktadır.
Bartın geleneksel yerleşim dokusunun
önemli bir özelliği geniş bahçelere sahip olmasıdır. Konut avlusu, 2317 m2 olup, kullanıcılar için sosyal etkileşim alanı ve rekreasyon alanı olarak kullanılmaktadır. Sokaktan konuta geçiş farklı sarmaşık türleri kullanılarak bitki tüneli aracılığıyla sağlanmıştır. İnci Bankoğlu Konağı’na ait avlu plan ve avlu bahçesinden genel
görüntüler Şekil 2’de verilmiştir.
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Şekil 2. İnci Bankoğlu Konağı’na Ait Avlu Planı ve Avlu Bahçesinden Görünüm
Avlu ile konut arasında merdiven yardımıyla ulaşım sağlanmaktadır. Konutun “Gulluk” denilen giriş bölümü ile avludaki yürüme alanları kayrak taşlarla kaplıdır. Bahçeyi sokaktan ve bitişik mekândan ayıran sınır
elemanları çeşitli olmakla beraber aynı bahçede farklı malzemelerin bütünlüğünü görülmektedir. Avluyu sokaktan ve bitişik mekândan ayıran sınır elemanları alçak duvar, yüksek duvar ve bahçe kapısıdır. Avlu duvarı,
yaklaşık 1,20 metre olup, sıvalı tuğladan yapılmıştır. Duvar, avlu ile sokak arasındaki mekânsal bir ayrım aracı
olmanın yanı sıra mahremiyet ve güvenlik amacı taşımaktadır. Sokaktan avluya geçişi sağlayan bahçe kapısı
güney cephede (Turna Sokak) bulunmaktadır. Bahçeler konutun araziye oturuş şekline bağlı olarak kendi aralarında ön, yan ve arka bahçe olarak nitelendirilebilirler. İnci Bankoğlu Konağında, ön bahçe dış mekândan
eve geçiş alanı olarak kullanılmakta olup, arka bahçeye nazaran daha küçük bir alan kaplamaktadır. Konutun
ön ve yan
cephesine
ait bahçe EKER
fotoğrafları Şekil 3’de yer almaktadır.
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
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Şekil 3. Konutun Ön Cephesinden ve Yan Cephesinden Görünüm
Ön bahçede karşılama ve prestij mekânı oluşturmak amacıyla renk ve koku özelliğine sahip yer örtücü, sarılıcı,
çalı grupları ve ibreli ağaç türleri ağırlıklı olarak kullanılmıştır. Yazın gölgeli mekânlar oluşturmak amacıyla,
Prof. Dr. Ümran SEVİL
konut avlusunda yoğun bir bitkilendirme mevcuttur. Konut avlusunda, yan ve arka bahçe fayda amaçlı (sebİBAD Yönetim Kurulu Başkanı
ze-meyve yetiştiriciliği) kullanıldığından ön bahçeye göre daha geniş bir alan kaplamaktadır. Arka bahçede
çeşitli alet ve makineler için depo ya da kiler görevi gören ahşap bir müştemilat bulunmaktadır. Bahçe sınırları
içerisinde ikisi ön, biri arka bahçede olmak üzere taştan yapılmış üç kuyu bulunmaktadır. Kuyu Bartın geleneksel bahçe dokusunun önemli yapısal ögelerinden biridir. Kuyular ya tamamen kapatılmış ya da süslenerek
estetik bir obje olarak bahçe mekânında yerini almıştır. Yan ve arka bahçede iç mekândan bağımsız bir oturma
alanı ile kullanıcıların dinlenip yaz aylarında yemek yeme ihtiyaçlarını karşıladıkları, sıklıkla asma bitkisinin
kullanıldığı gölge mekânlar bulunmaktadır.
Bahçede kullanılan bitki türleri: Rosa rampicanti (Sarılıcı gül), Vitis vinifera (Üzüm asması), Wisteria sinensis
(Mor salkım), Hedera helix (Orman sarmaşığı), Lonicera japonica (Japon Hanımeli), Rosa floribunda (Gül),
Hydrangea macrophylla (Ortanca), Iris sp. (Süsen), Yucca filamentosa (Avize çiçeği), Buxus sempervirens
(Şimşir), Lilium longiflorum (Paskalya Zambağı), Corylus avellana (Fındık), Cydonia oblonga (Ayva), Ficus
carica (İncir), Juglans regia (Ceviz), Morus alba (Akdut), Prunus avium (Kiraz), Prunus x domestica (Erik),
Malus domestica (Elma), Pyrus communis (Armut), Eribotrya japonica (Malta eriği), Laurus nobilis (Defne),
Pinus nigra (Karaçam), Abies nordmanniana subsp. bornmulleriana Mattf (Uludağ göknarı)
Tekkeliler Konağı
Tekkeliler Konağı günümüzde konut olma özelliğini sürdürmektedir. Konut üç katlı olup, ahşap ve tuğla malDoç. Dr. Pelin
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yapılmıştır.
cephesinde bulunan çıkmalar konutu süsleyen önemli unsurlardan
birini
oluşturmuştur. Konağın her dört cephesinde birden fazla ahşap giyotin ve tek kanat pencere bulunmaktadır
Konağın batı cephesinde (İnceoğlu Sokak) konağa ait iki araçlık otopark mevcuttur. Güney cephesinde (Koca
Müftü Sokak) bir adet müştemilat bulunmakta olup depo olarak kullanılmaktadır. Avlu 1420 m2’dir. Konağın
geniş bir avluya sahip olması ve hala kullanılabilir olması, geleneksel dokunun sürdürülebilirliğinin bir göster-
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gesidir. Ön bahçe, arka ve yan bahçeye göre oldukça küçük olup, dış mekândan eve geçişi sağlamaktadır. Konutun güney cephesinde bulunan müştemilatın çevresinde, konak sakinlerinin günlük ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla sebze yetiştirilmektedir. Konağın arka bahçesinde, Bartın eski konut dokusu içerisinde kendine özgü
niteliklerinden olan iki adet su kuyusu bulunmaktadır. Tekkeliler Konağı’na ait avlu planı Şekil 4’de ve avlu
bahçesinden genel görüntüler Şekil 5’de sunulmuştur.
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Şekil 5. Konutun Ön Cephesinden ve Yan Cephesinden Görünüm
Bahçede kullanılan bitki türleri:
Rosa rampicanti (Sarılıcı gül), Lonicera japonica (Japon Hanımeli), Passiflora sp. (Çarkıfelek), Rosa floribunda (Gül), Viburnum lucidum (Kartopu), Jasminum sp. (Yasemin), Euonymus Japonica (Yeşil taflan), Cupressus macrocarpa ‘Goldcrest (Limoni servi), Syringa sp. (Leylak), Corylus avellana (Fındık), Ficus carica
(İncir), Morus alba (Akdut), Prunus avium (Kiraz), Prunus x domestica (Erik), Eribotrya japonica (Malta
eriği), Prunus cerasus (Vişne), Morus nigra Pendula (Ters dut), Pinus nigra (Karaçam), Abies nordmanniana
subsp. bornmulleriana Mattf (Uludağ göknarı).
SONUÇ
Elde edilen veriler ışığında araştırma alanlarının; kuyu kullanımları, meyve-sebze yetiştirilen alanları, müştemilat kullanımları, asmalı/mor salkımlı gölgelik mekânları ile Bartın geleneksel yerleşim dokusu özelliklerine
sahip, geniş bahçeli önemli avlulu konut
özelliğine
örneklerden
olduğu görülmektedir. Geleneksel geniş
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Ümran
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aile yaşamının yerini çekirdek aile yapısının
alması nedeniyle
günümüzde konakta yaşayan kişi sayısında
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azalmalar görülmektedir. İnci Bankoğlu Konağı vakıf olarak kullanılmaktayken, Tekkeliler Konağında ise, iki
kişi ikamet etmektedir.
Araştırma alanları ile ilgili yapılan genel değerlendirmelere bakıldığında ise; Yapısal elemanların çoğunun
özgün formunu koruduğu saptanmıştır. Her iki konağın avlusunda da bulunan müştemilat, geçmiş dönemlerde
çalışanlara ayrılmışken günümüzde depo görevi görmektedir. Avlu duvarları, diğer konutlar ve sokak arasında
sınır elemanı görevi üstlenmektedir. Bu bahçelerde ön bahçe kullanımlarında estetik açıdan değeri yüksek olan
türler tercih edilirken, yan ve arka bahçede genellikle fayda amaçlı türler kullanılmıştır. Bu mekânlar geleneksel bahçelerin özelliklerini yansıtmakla birlikte kullanım alanları, avlu duvarı yükseklikleri, bina-bahçe giriş
ilişkisi, bitki türleri ve bitki yoğunlukları açısından farklılıklar sergileyerek alanlara özgünlük kazandırmıştır.
Modernleşme ile birlikte kent hayatında, bahçe kullanımlarında tarımsal üretim ve depolama işlevi büyük ölçüde ortadan kalkmış bunun yerine rekreasyon ön plana çıkmıştır. Bu kapsamda, araştırma alanları geleneksel
özellikleri doğrultusunda kullanım biçimleri devam eden Bartın kenti için önemli kent kimliği ögeleri olarak
değerlendirilmiştir. Geleneksel bahçelerdeki floristik çeşitliliğin devamlılığının sağlanması, kentsel kimliğin
sürdürülebilirliği ve gelecek nesillere aktarılması açısından önem taşımaktadır.
Bu amaçla, geleneksel bahçe karakteristiğinin kent bütününde yaygınlaştırılması, yöreye özgü bitki türlerinin
tercih edilmesi, kentsel peyzaj çalışmalarında dikkate alınması, mevcut mekânsal kullanımların korunması,
tescilli yapı olan konakların, avluları ile bir bütün olarak ele alınıp
korunması
BartınAVŞAR
geleneksel KARABAŞ
kent dokusuDoç.
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Özköse, A., (1995). Avluların Tarihsel Süreç İçindeki Evrimi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara.
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PLASTİK POŞETLERİN ZARARLARI, ÖNLEME YOLLARI VE TÜKETİCİ BİLİNCİ
Umut BİLEN
Namık Kemal Üniversitesi, Çorlu Mühendislik Fakültesi, Tekirdağ / Türkiye
Öz: Günümüzde plastik poşetlerin özellikle çevreye olmak üzere insan ve hayvanlara verdiği zararlar bilinmektedir. En büyük tehdit, plastiğin kullanımı değil, kullanımının büyüklüğüdür. Genel olarak, atılmış plastiklerin % 50’den fazlası ambalajdan gelir ve bunların çoğu alışveriş çantalarıdır. Tüketici farkındalığının
eksikliğinin fark edilmesi, çöplerin tartışılmasını ve çevrede oluşan zarar plastik poşetler hakkında önem almayı gerektirmiştir. Plastik alışveriş torbaları çöplüğüne ve uluslararası atıklara değinmek için kurulmuş bir
takım yaklaşımlar ve bu konuda birçok ülkede yapılan çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmada plastik poşetlerin
zararlarını önlemek adına birçok ülkede yapılmış çalışmalar ve mevzuatlar incelenmiştir. Bu konuda en büyük
görev süpermarketlere düşmektedir. Plastik torbaların üretim enerji maliyetleri, sınırlı ömrü, çevrede yayılProf. Dr. Ümran SEVİL
masının artması ve biyo-bozunur olmaması
gibi olumsuz
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etkileri, özel ve sürdürülebilir kalkınmada
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sürdürülebilir tüketim için bariz bir bariyer görevi gören “kullan-at ” tüketici kültürünün sembolik ve pratik
kanıtlarıdır. Bu nedenle, tüketici davranışını plastik poşet kullanımından ayırmak, sürdürülebilir kalkınmanın
sağlanmasında öncü olan sürdürülebilir tüketim arayışında önemli bir sorundur. Sürdürülebilir tüketim ise
bilinçli tüketici ile sağlanır. Bu çalışmada; plastik poşet kullanımını azaltıcı önlemler ve tüketiciyi bilinçlendirmek adına yapılabilecekler anlatılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Plastik Poşet, Çevre Kirliliği, Poşet Atık Önleme, Tüketici Bilinci

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Plastik poşetler, genellikle alışveriş yapanların kullandıkları çoğu ülkede yaygın olan bir alışveriş çantasıdır.
Plastik alışveriş çantaları genellikle polietilen veya polietilen filmden yapılır. Polietilen petrol türevinden ve
atık plastik malzemelerin ikincil kullanımından elde edilen malzemedir(Kamaruddin ve arkadaşları , 2012).
Ancak, plastik (naylon) poşetlerin sadece %1’i geri dönüştürülmekte, çevre kirliliği, hava kirliliği ve su kirliliğine sebebiyet vermektedir. İstatistiki verilere göre; Fiziksel olarak yok olmuş gibi görünseler de, plastik poşetler mikro parçacıklara bölünürler ve yüzyıllar boyunca çevreye zarar verirler (URL.1) Ülkemizde atıklardan
plastik %13,19, PET,PVC % 6,15 ile yerini almaktadır (Neyim,2002). Plastik alışveriş çantaları genellikle poDoç.
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bir film olmasına rağmen; doğal olarak parçalanır ve biyo-bozunurdur, ancak bunun gerçekleşmesi onlarca yıl
alabilir (Kamaruddin ve arkadaşları,2012). Plastik ve çevre ile ilgili konular; hammadde ve üretim süreçleri ve
plastik çöp ve atık ile ilgili olacak şekilde iki yönlüdür. Plastik kullanımı son on yılda önemli ölçüde artmıştır
ve bu sorunlara yol açmıştır. Neredeyse tüm plastikler yenilenemeyen, ağır kirletici petrol ürünlerinden (ham
petrol, doğal gaz ve kömür) üretilmektedir. En büyük tehdit, plastiğin kullanımı değil, kullanımının büyüklü256

DERNEK
YÖNETİMİ
SÖZEL SUNUMLAR

ğüdür. Genel olarak, atılmış plastiklerin % 50’den fazlası ambalajdan gelir ve bunların çoğu alışveriş çantalarıdır. Plastik çöp, özellikle plastik torbaların görünümü estetik açıdan oldukça rahatsızlık vermektedir. Karayolları ve çevresi, genellikle% 40 ila% 60 arasında plastik içeren plaj çöpü ile kaplanmaktadır. Plastik çöpler,
yutulma ve dolanma sonucunda ölebilen bir dizi canlıya da zararlıdır. Her yıl 100.000 den fazla deniz memelisi
ve 700.000 deniz kuşunun plastik deniz çöpü ile karşılaştıklarında öldüğü tahmin edilmektedir(Nhamo, 2008).
Ellen-MacArthur Vakfı tarafından yaptırılan bir araştırmaya göre her yıl en az 8 milyon ton plastik okyanuslara
karışmaktadır (URL2). Akdeniz’de deniz canlıları ve kuşların midesinde plastik bulunmuştur. Bugün ise bu
durum artık yarınları, yaşamın sürdürülebilirliğini tehdit eder hale gelmiştir (URL3).
AMAÇ
Günümüzde plastik poşetlerin özellikle çevreye olmak üzere insan ve hayvanlara verdiği zararlar bilinmektedir. Tüm dünyada plastik poşet kullanımını azaltmak ve bu konudaki sorunları çözmek üzere birçok çalışma
yapılıp, yasalar düzenlenmektedir. Bu araştırmada, plastik poşet kullanımlarının azaltılması hakkındaki çalışmalar, alınan önlemler ve tüketici bilinçlendirilmesi konuları hakkındaki çalışımlar ve öneriler derlenmiştir.

Prof. Dr. Ümran SEVİL
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İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Tüketici farkındalığının eksikliğinin fark edilmesi, çöplerin tartışılmasını ve çevrede oluşan zarar plastik
poşetler hakkında önem almayı gerektirmiştir. Plastik alışveriş torbaları çöplüğüne ve uluslararası atıklara
değinmek için kurulmuş bir takım yaklaşımlar ve bu konuda birçok ülkede yapılan çalışmalar mevcuttur.
Bunlar; Malezya, Güney Afrika, İrlanda, ,Çin Kenya, Uganda Ruanda, Somali, Tanzanya, Amerika, Fransa, Tayvan, Hindistan gibi ülkelerdir. Ambalaj atığı yönetimi politika araçları, öz düzenlemeden ekonomik,
komuta ve kontrole kadar uzanmaktadır. Örneğin; İrlanda, 2001 yılında satın alma noktalarında, tüketiciler
tarafından doğrudan ödenen plastik alışveriş çantası vergisine öncülük etmiştir. Mevzuatın uygulanmasından
önce atık hukuku reformları başlatılmış ve depolama sahası vergisinin dahil edilmesi de kapsama alınmıştır.
Dikkat edilmesi gereken ve kritik öneme sahip olan nokta, kamuoyunun farkındalığının artırılmasıdır. 4 Mart
2002’de Plastik Alışveriş Çantası Uygulamasının başlatılmasından önce, tüm İrlanda televizyonların bir da
bilinçlendirme kampanyası başlatılmıştır. Ayrıca dağıtılan afişlerle müşterilere vergi konusunda bilgi verilmiştir. Yönetmeliklere göre; uygunsuzlukların cezası; 1905 Euro’ya kadar para cezası veya 1 yıla kadar hapis
olarak belirlenmiştir. Bunların sonucunda; ilk 4 ayda bir milyardan fazla plastik torba (% 90-95 daha az tüketim) dolaşımdan çıkarılmıştır. Ülke çapında, yaklaşık 3.000 perakende satış noktasından toplam 3,5 milyon
euro’luk kazanç bildirilmiş ve bir yıl sonra vergi indirimi, yaklaşık 9.6 milyon euro’ya varmış ve Çevre Fonu
oluşturulmuştur. Toplam tüketimde% 90’lık bir azalma ile uygulama istikrarlı bir şekilde devam etmektedir
(Nhamo 2008,19-83) .

Prof. Dr. Bülent EKER

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

Kurulu
Başkan
Yardımcısı
İBAD Yönetim
Kurulu
Üyesi
Avusturalya
plastik poşet
geri dönüşümü
konusunda öncülükİBAD
ederekYönetim
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harekete
geçmiştir.
Tek
kullanımlık çantaların 2008 yılı sonuna kadar sonlandırılmasını sağlamak üzere Ulusal Çevre Koruma ve
Miras Konseyi kurulmuştur. Avustralyalı Perakendeciler Derneği, büyük süpermarketlerin HDPE torbalarında yüzde 50’lik bir azaltma taahhüdü de dahil olmak üzere, Plastik Poşetlerin Yönetimi İçin Bir Uygulama
Kuralı’nı 2003 yılında kabul etmiştir. Yeniden kullanılabilir çantaların tanıtımı, geri dönüşümü ve dağıtımı
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için sanayi ve devlet kampanyaları sayesinde, tek kullanımlık ürünleri kullanılması üzerinde önemli sonuçlar
elde edilmiştir ( Kamaruddin,R., Y. Mazila , 2012 ,205 – 211 ). Ayrıca, Avustralya’daki Bozunabilir Plastik
Torbaların Etkileri hakkında bir rapor da araştırılmıştır. BioBag; Avustralya’nın Tamamen Bozunabilir Plastik
Katkı Maddeleri teknolojisine dayanan ilk tamamen parçalanabilir plastik poşeti, Amcor Flexibles Australasia
tarafından geliştirilmiştir. Ambalaj Sözleşmesini 5 yıl uyguladıktan sonra Avustralya deneyimi nitelikli bir
başarı olmuştur (Nhamo 2008,19-83) .
BBC News (2008) ‘a dayanarak, Afrika ülkeleri arasında Güney Afrika yasaklama ile hareket eden ilk kişi
oldu. Ultra ince plastik torbalar ve 2003 yılında daha kalın olanlara vergi empoze ederken Kenya ve Uganda
da aynı şeyi izledi.2007 yılında Eritre, Ruanda ve Somali, bir yıl sonra Tanzanya’nın yaptığı gibi 2005 yılında
tüm plastik poşetleri yasakladı.2007 yılında Eritre, Ruanda ve Somali, bir yıl sonra Tanzanya’nın yaptığı gibi
2005 yılında tüm plastik poşetleri yasakladı. Avustralya’da, süpermarketlerde naylon torba kullanımına son
verilmiş, Çin’de 1 Haziran 2008 tarihi itibarıyla çok ince plastik torba üretilmeyecek ve bu torbaların süpermarket ve dükkânlarda kullanılması yasaklanmıştır. Bir plastik torbanın et kalınlığı, 0.025 milimetreden az
olamamasına ve yetkililerin ayrıca halkın
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etmesine karar verilmiştir (Kara 2011).
Kullanılabilir
tanıtımı ve geri dönüşümü ve dağıtımı için
sanayi ve devlet kampanyaları geliştirilmiş , tek kullanımlık ürünleri kullananlar önemli sonuçlar elde etmiş
ve plastik poşet tüketimi 10000 Yuan’a (1431 $) gerilemiştir( Kamaruddin,R., Y. Mazila , 2012 ,205 – 211 ).
Plastik torbaların toplanması ve atılması Güney Afrika’da giderek büyüyen bir haline gelmiş ve ince plastik
filmden yapılmış plastik torbaların kullanımı son yıllarda önemli ölçüde artmıştır. Çok sayıda torba atılması
çevre kirliliğine ve doğanın dengesinin bozulmasına neden olmuştur. Yeniden kullanılamayan ince torbalar,
ayrım yapılmaksızın imha edilmekte ve geri dönüşüm veya yok etmek için toplanmamaktadır. Atık toplama
hizmetlerinin bulunduğu düşük gelirli bölgelerde sorun daha da ciddidir. Bu durum; sürdürülebilirlik tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Bu konuda yapılan konsorsiyumda, sorunun çözümü için Plastik Enviro-mark
oluşumu en iyi çözüm yolu olarak gösterilmiştir. Bu oluşum tarafından kapsanan farkındalık programlarından
bazıları şunlardır. Bir plastik ürünün yapıldığı polimeri tespit etmek ve dolayısı ile geri dönüşümünü kolaylaştırmak için, üreticileri uluslararası kabul görmüş bir sistemi kullanmalarına teşvik etmek, okullara ve diğer
çevre örgütlerine yönelik yayınlar yapmak, okullarda kullanılmak üzere; Güney Afrika’da yayınlanacak bir
dizi çevresel etkinlik, tv programı yapmak, eğitim ve çevre organları için mali yardım, bazı durumlarda Eğitim Bakanlığı ile ortaklık halinde olacak şekilde eğitimler sıralanmaktadır. Geri dönüşümünü teşvik eden
Yeşil Kafes projesinin tanıtımının yapılmasının, 250.000 okul çocuğuna ulaşması planmış, çevre eğitimi ve
bilinçlendirme programlarını desteklemek için sözleşme imzalayan hammadde tedarikçileri ve plastik dönüştürücüleri tarafından bir logonun hazırlanmasına karar verilmiştir. Logonun kırtasiye ürünlerde kullanımına
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
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Malezya hükümeti, plastik alışveriş çantaları kullanımını azaltmak için, Cumartesi gününü 1 Ocak 2010’da
“Plastik Poşet Kullanmama Günü ” ilan etmiştir. Kamaruddin ve Yusuf, bu kampanyanın farkındalık düzeyi ve
memnuniyet derecesini araştırmak üzere, Shah Alam’ın etrafındaki birkaç hipermarkette (Dev, Tesco, Carrefour ve Jaya Jusco) anket çalışması yapmıştır. Araştırmadan, genellikle başlatılan kampanyanın desteklendiğini
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ve ilk üç aya rağmen, “beyaz kirliliğin” azaldığını, özellikle Selangor’da çevre bilincinin artığını göstermiştir.
Bu kampanya, dolaylı olarak plastik poşetlerin kullanımının ileride yaratacağı sorunlar hakkında insanları eğitmektedir. Çalışmaya dayanarak, plastik poşetlerin fiyatının arttırılması, torba kullanımının hafta sonu talebinin
veya her müşteri için izin verilen sayısını sınırlandırılması ve mümkünse kağıt torba kullanılması önerilmiştir.
Bu işlem, kullanılan ve toplanan plastik torbaların sayısını azaltmaya yardımcı olacaktır. Bunun dışında, işletmelerin plastik poşetlerin neden olduğu çevresel hasarı betimleyen resimlerin veya sözlerin olduğu plastik
torbalar üretmeye teşvik edilmesi önerilmiştir ki bu da tüketicileri bilinçlendirecektir. Son olarak, yetkililer, nihai tüketicilere veya kullanıcılara plastik poşetler vermeyen işletmeleri de ödüllendirilmesi de bir çözüm yolu
olarak düşünülmüştür (Kamaruddin,R., Y. Mazila , 2012 ,205 – 211 ). Bu kampanyaya süpermarketlerin katılımı, kurumsal sosyal sorumluluk için yeni bir boyut yaratmıştır. Hükümet tarafından başlatılan plastik poşetle
ilgili masraflar, tüketicilerin alışveriş davranışını değiştirirken, plastik poşet tüketiminin çevreye olan olumsuz
etkisini ortadan kaldırmaktır. Kurumsal sosyal sorumluluk sayesinde oluşan çevresel kaygıların olumlu bir
yansıması da; uzun vadeli kârlılığın bir sonucu olarak, ekolojik duyarlılığı nedeniyle firmaların rekabet gücünü
arıttırmasıdır. (Bansal ve Roth, 2000).
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kampanyası ve katılan süpermarketler üzerindeki algılamalarını değerlendirmek için 253 süpermarkette anket
çalışması yapılmıştır. İçerik analizi, Malezya’nın çeşitli eyaletlerinde ve Asya’daki bazı ülkelerde yürütülen
çeşitli süpermarket kurumsal sosyal sorumluluk uygulayan süpermarketlere uygulanmıştır. Çalışmada, tüketicileri eğitmek ve Malezya’da plastik poşet kullanmama kampanyasına uyumu kolaylaştırmak için süpermarketler tarafından bağımsız olarak uygulanan çeşitli girişimler tespit edilmiştir. Bangsar Güney alışveriş
merkezinde yer alan bir mağaza, 2009 yılında açıldığı ve müşterileri için sadece karton kutular sağladığı için
plastik torbasız bir süpermarket olmuştur. Bir outletde pazartesi günleri, 15 adet çıkış şeridinden sekizi, kendi
alışveriş çantalarıyla gelen müşterilere öncelik vermiş ve Carrefour, 2012 yılına kadar plastik torbaların sıfır
dağıtımını sağlamayı hedeflemiştir. Çok uluslu şirketlerde başlatılan kurumsal sosyal sorumluluk, tüketicilerin
yeni alışveriş yaşam tarzını geliştirmeye yardımcı olur. Aynı zamanda, tüketicinin yeşil endişesi için temel
pazar oluşturmaktadır. Böyle süpermarketlere İngiltere’den Tesco Hipermarket, Japonya’dan Jusco-AEON
ve İsveç’ten IKEA örnek verilebilir. Zararlı ürün satmamak, çevreyi koruyarak süpermarketi ekonomik faaliyetlerinde daha etik olmaya zorlar. Girişimciler, plastik poşet tüketimini azaltmak, ancak alternatif alışveriş
çantasını satmak, biyo-bozunur çöp kutusu astarı, jüt çanta veya başka türde bir alışveriş çantası satmak gibi
süpermarket operasyonlarına entegre olmak için, eğitici medya kampanyası bilinci geliştirebilir. Kampanyaya
yönelik olumsuz algıyı azaltmak için süpermarketler ücretsiz karikatür kutusu ve diğer ikna edici programlar
sağlamaktadır (Safitri, Tjahja ve Tjahja,2016).
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şubesi olan mağazalar için plastik torba geri dönüşüm kutusu yerleştirme zorunluluğu getirilmiştir. Ayrıca tüm
şehirde geri dönüşümü olmayan plastik poşet kullanımını yasakladı. Poşetlerin yanına, ‘Lütfen geri dönüşüm
sistemine katılmak için bu torbayı geri getirin’ yazmak zorunlu kılınmıştır (Kara, 2011). Paris’te, Hindistan
ve Kenya ve Ruanda’da plastik torba kullanımı, Tayvan’da torbanın yanı sıra plastik çatal-bıçak kullanımı da
yasaklanmıştır. İrlanda ‘ da Naylon torba kullanmak isteyenlere 20 cent vergi ödeme koşulu gelmiş, ince torba
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yasaklanmış, geri dönüşümlü olanların kullanımı serbest bırakılmıştır (URL4). Washington hükümeti için
2009 yılında, Columbia bölgesinde plastik poşetlerin kullanımını azaltmak veya kısıtlamak için, alan akıntıları ve nehirlerin ekolojisi üzerindeki plastik poşet etkileri hakkındaki endişeler üzerine çalışmalar yapılmış ve
rapor oluşturulurmuştur. Hazırlanan raporda göze çarpanlar şunlardır. Tüm büyük mağazalar, yeniden kullanılabilir poşetleri 0,50 dolara satmakta veya birçok mağaza her yeniden kullanılabilir çanta için müşterilere bir
indirim sunmaktadır. Ikea ve Whole Foods Market gibi birkaç mağaza, plastik poşetleri ortadan kaldırmıştır.
Mağazaların poşet geri dönüşümü tercih ettikleri ve yerel yönetimlerin, tek kullanımlık taşıma çantalarının
kullanımını engellemek için, tanıtım etkinliklerinde sınırlı sayıda yeniden kullanılabilir çanta hediye ettikleri,
tüm sektörlerdeki mağazaların plastik ve kağıt poşetlerden aldıkları beş centi Anacostia Nehri’nin temizlenmesine yardımcı olacak bir fona gönderecekleri gibi konular göze çarpmaktadır. Eyaletler de dahil olmak
üzere birçok hükümet, plastik torbaların geri dönüşümünü arttırmak için yasalar çıkarmıştır, ancak bu konuda
plastik üreticileri tarafından dirençler de görülmektedir. Bu tür yasalar, mağazaların müşterileri için geri dönüşümü sağlaması gerektiğini veya mağazalarda gönüllü geri dönüşümü teşvik etmek için bir paydaş koalisyonu
oluşturmasını zorunlu kılmaktadır. Bu önlemler,
torba
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ancak uygulamada zayıflıklar olduğu, en başarılı uluslararası programın İrlanda’da 2002’den beri uygulanan
plastik poşet ücretlendirilmesi olduğu, plastik poşet tüketiminde % 80-90 ve genel olarak çöplerde düşüşler
gözlendiği belirtilmiştir (COG Staff ,2012).
Plastik torbaların üretim enerji maliyetleri, sınırlı ömrü, çevrede yayılmasının artması ve biyo-bozunur olmaması gibi olumsuz çevresel etkileri, özel ve sürdürülebilir kalkınmada sürdürülebilir tüketim için bariz bir
bariyer görevi gören “kullan-at ” tüketici kültürünün sembolik ve pratik kanıtlarıdır. Bu nedenle, tüketici davranışını plastik poşet kullanımından ayırmak, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında öncü olan sürdürülebilir tüketim arayışında önemli bir sorundur ( Ritch ve arkadaşları, 2009) . Günümüze kadar çevre politikaları;
çevre kirliliği ve ekolojik uygunlukla açısından ürün ve üretime odaklanmıştır. Dolayısıyla tüketim yapısı,
bu yapının alt unsurları sınırlı bir şekilde araştırılmış ve anlaşılabilmiştir. Ancak ailelerin bilinçli, ölçülü ve
çevreci bir satın alma ve tüketim davranışı kazanmaları oldukça önemlidir (Şener ve Hazer, 2007). Carrol,
tarafından dört basamaktan oluşan, kurumsal sosyal sorumluluk piramidinin en alt seviyesinde kar odaklılık
amacı ile ekonomik sorumluluklar yer alır. Bunu, yasal sorumluluklar, toplumda doğru ya da yanlış olan etik
sorumluluklar ve en sonunda, vatandaşın kaynaklara ve yaşam kalitesine katkıda bulunduğu hayırseverlik sorumlulukları takip etmektedir ( Carrol,1991).
Malezya’da yapılan bir çalışmada, tüketicilerin çevresel kaygıları, yeşil ürünlerin satın alma kararları üzerinde
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yeşil ürünlere ilişkin satın alma kararlarını önemli ölçüde etkilediği görülmüştür. Marka imajı bilinci, satın
alma kararlarını olumlu yönde etkileyen en güçlü faktördür. Bu çalışma, çevreye ve marka imajına ilgi duyan
bir kişinin ekolojik ürün satın almasında daha güçlü bir tercihi olacağını doğrulamıştır. Pazarlamacılar, tüketicilerin ürünlere aşina olmasını sağlamak ve yeşil ürünlere ilişkin bilgilerini geliştirmek için çevreye duyarlıyeşil ürünler ve eko-etiketler hakkında net bilgi sağlamaya önem vermelidir. Çekici yeşil ürün mesaj içerikleri
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yoğun bir şekilde geliştirilmeli ve 26 yaş ve altı nesil Y kuşağı üzerinde ilgi uyandırılmalıdır. Tüketiciler, yeşil
ürünleri etiketlere dayanarak yeşil olmayandan kolayca ayırt edebilmelidir. Ayrıca, yeşil ürünlerde fiyat, satın
almayı teşvik etmek için uygun fiyatlı olmalıdır (Suki, 2013). Tüketicilerin gelir düzeyi ile arasındaki ilişkinin
incelendiğinde, gelir düzeyi yüksek olanların tüketim alışkanlıkları; kullandıkları ürünlerin ömürleri çok kısa
olduğundan ötürü israf olarak tanımlanabilir. Ambalaj ve moda bu hedef gruba yönelik satış geliştirme araçlarıdır. Dolayısıyla bu grubun tüketim davranışları ekonomik ve çevresel sorunların nedenini oluşturmaktadır
(Yücel 2003). Günümüzde de dünyada enerji sarfiyatı ya da kirlilik sonuçları fazla olan üretim kalemlerinin
pazarda talep görmediği, ya da ucuz bir fiyatla cezalandırıldığı ve işletmelerin bu üretim yöntemlerini değiştirmeye zorlandığı bilinmektedir. Burda tüketicilerde farkedilen yaklaşım, kısa dönemli tercihler değil yaşanabilirliğin uzun vadede sürdürülebilmesidir. North, kitabında şirketlerin günümüzde uluslararası pazarda başarılı
olması için çevresel ve ekolojik yaklaşımı benimsemeleri gerektiğini ifade etmekte ve “artık müşteriler, satın
alacağı bir ürünün çevreye olan etkilerini fiyatı ile birlikte değerlendirmektedir” diye yazmaktadır ( Gürcüm
ve Yıldırım ,2018).
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İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Olarak Dünyadaki Uygulamalar ve Türkiye’den Örnekler -ÇEVKO Çözümleri “ adı altında plastik poşet kullanımını azaltma konusundaki önerilerini sunmuştur. Tüm satış noktalarının, aylık/yıllık bazda, toplam poşet
tüketimleri konusunda envanter oluşturması gerekmektedir. Piyasaya sürülen poşetin cinsi, miktarı, kullanan
müşteri sayısı, kişi başına düşen aylık kullanım belirlenmelidir. Tüm satış noktalarında tüketici alışkanlıklarını
daha net analiz edebilmek için müşteri anket çalışması yapılmalıdır. Poşet standardı getirilmesine yönelik yönetmelik çıkarılmalıdır. Tüketicilerin bilinçlendirilmesi ve alışkanlık kazandırılması için reklam ve kampanyalar düzenlenmesi gerekmektedir. Tekrar kullanılabilen poşet, fileler alternatif olarak geliştirilmelidir. Orijinal
tasarımlı tekrar kullanılabilen poşet tasarımları yapılması gerekmektedir. Dünya’dan verilen örneklerden bazıları şöyledir. Satış noktaları, tüketicinin ilgisini çekebilmek için orijinal tasarımlı tekrar kullanılabilir poşetler
geliştirebilir, bu amaçla tasarım yarışmaları organize edebilir. Wal-Mart marketler zincirinde 1 $’dan satılan
yeniden kullanılabilir poşetler geri dönüştürülmüş PET’tir. Hem plastik geri dönüşümüne katkıda bulunulması,
hem de alışveriş poşeti kullanımının azaltılması hedeflenmektedir. Alışveriş arabalarının içine takılabilen tekrar kullanılabilir poşet orijinal tasarımlı bir ürün kullanılabilir. Ikea, 2007 yılından itibaren Amerika’daki mağazalarında ücretsiz plastik alışveriş poşetini kaldırmıştır. Bunun yerine müşterilerine iki seçenek sunmuştur.
Bunlardan ilki, 5 cent ücret ile normal plastik alışveriş poşeti satışı, ikincisi ise tekrar kullanılabilen alışveriş
poşetlerini 59 cent’ten satışa sunmasıdr. Müşteriler tekrar kullanılabilir poşetini getirmeye teşvik edilmelidir.
Tesco bu müşterilere extra puan vermektedir. Ayrıca geri dönüşümlü malzemelerden üretilen poşetlerin kullanımı teşvik edilmedir. Watson, Mark & Spencer ve Accessorize firmaları bunu uygulamakta ve poşetlerine
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çözüm değildir ( URL7).
Türkiye’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açıklamasına göre; alışveriş poşetlerinin tamamen yasaklanması söz
konusu olmayıp, evsel atıklar içerisinde yaklaşık % 10 oranında bir miktar oluşturan poşetlerin gereksiz kullanımının engellenerek atık oluşumunun önlenmesi amacıyla, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren ülkemizde hâli
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hazırda bazı satış noktalarında uygulanan plastik alışveriş poşetlerinin satış noktasında ücretli olarak temin
edilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır (URL5). Çevre ve Şehircilik Bakanlığının konuyla ilgili yönetmeliği
7 Aralık 2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ile ambalaj tüketiminin azaltılması ve ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması amaçlanmaktadır.
Yönetmeliğe göre, 1 Ocak 2019’dan itibaren plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücretsiz verilmeyecektir. Uygulama, atık üretimi ve çevre kirliliğinin önüne geçilmesinde önemli rol oynayacaktır. Ayrıca, plastik poşetlerin ücretsiz temin edilmesine imkan verecek herhangi bir promosyon veya kampanya
da düzenlenemeyecektir. Bu düzenlemeyle, kişi başı yıllık plastik torba kullanımının, 31 Aralık 2019’a kadar
90 adeti ve 31 Aralık 2025’e kadar 40 adeti aşmaması esas alınmaktadır (URL6). Türkiye’de poşet Kullanılması ve yasal Mevzuat incelendiğinde siyah poşet kullanımı yasaktır. Ancak hala pazarlarda bu poşetlerin
kullanıldığı görülmektedir. Poşet kullanımı ile ilgili alınacak bazı önlemler; ilk etapta 50 mikronun altındaki
siyah poşetler yasaklanması, naylon poşetler marketlerde parayla satılması, poşetlerin ücretli olabilmesi için
plastikte vergi yükü ağırlaştırılması, bez torba, file, kese kâğıdı kullanımı teşvik edilmesi, kişiye ait alışveriş
sepetleri yaygınlaştırılması, çevre bakanlığı tarafından ilk etapta alışkanlık kazandırması için 5 bin bez torba
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için kumbaraların yaygınlaştırılması, ilköğretim müfredatına çevre eğitimi dersi konulması olarak planlanmıştır (URL 8-9).
SONUÇ
Plastik kirliliğinin önüne geçmek için plastik ihtiyacını sürdürülebilir şekilde karşılamak gerekmektedir. Bunun
için devletin yasa ve yönetmeliklerle desteği şarttır. Ancak bu konuda plastik üreticileri tarafından dirençler
de görülmektedir. Bu tür yasalar, mağazaların müşterileri için geri dönüşümü sağlaması gerektiğini veya mağazalarda gönüllü geri dönüşümü teşvik etmek için bir paydaş koalisyonu oluşturmasını zorunlu kılmaktadır.
Bu önlemler, torba kirliliği düzelmediği takdirde; kullanımını yasaklamak ve ücretlendirmek için bir ara adım
olarak görülmektedir. Plastik poşetlerin tamamen yasaklanması ekonomik açıdan uygun değildir. Plastik kirliliği, süpermarketlerin ve tüketicilerin bu konudaki çözümsel uygulamalara tam katılımıyla önlenebilir. Yapılan
çalışmalar incelendiğinde; tüketicinin bu konuda bilinçlendirilmesi gereği ortaya çıkmaktadır. Bunun için anket çalışmaları, reklamlar, çevresel etkinlik, televizyonlarda eğitim programları, okullarda eğitim gibi noktalar
en çok göze çarpanlardır. Özellikle geri dönüştürülemeyen, tek kullanımlık ürünlerin kullanımını azaltarak,
plastik poşetler için getirilen ücretli kullanım uygulamalarını destekleyerek, günlük yaşamda cam ve metal
gibi uzun ömürlü ve tekrar kullanılabilir ürünlere yönelerek, uygun durumdaki plastikleri tekrar kullanarak,
kumaş ve geri dönüşümden elde edilmiş malzemeler kullanarak, atılması gereken plastikleri geri dönüşüm
sistemine sokarak ve bio-bozunur malzemeler kullanarak plastik poşetlerin çevreye verdiği zarar minumuma
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en iyi seçenek olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Ele alınması gereken asıl konu yetersiz atık yönetimi ve sorumsuz tutumlardır. Yukarıda plastik kirliliğini önlemek amacıyla birçok ülkede yapılan çalışmalar özetlenmiştir.
Bu çalışmalar, özellikle bu konuya yeni ağırlık veren ülkelerden biri olan Türkiye için iyi bir referanstır.
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MOBiLYANIN PAKETLENME SERÜVENİ
Bilge YARAREL
Haliç Üniversitesi Mimarlık Falültesi İç Mimarlık Bölümü, İstanbul / Türkiye

Öz: İnsanlık tarihi boyunca devam devingen yapı her çağın ve uygarlığın ihtiyaçları ve gereksinimleri doğrultusunda farklı mekan kurguları oluşmasına ve bu doğrultuda çeşitli mobilyalar üretmesine sebep olmuştur.
Geçirdiği sayısız değişiklik sonucu mobilya bugün kültür, kimlik gibi kavramların öznelliği olmaksızın belli
bir standarta oturtulmuş ve tek bir kutuya konabilecek kadar küçülebilmiştir. Bu kutunun içerisinde dünyanın
heryerine yolculuk yapabilerek özgürleşen mobilya, farklı kültür ve coğrafyalardaki kullanıcıların mekanlarındaki yerini alabilmiştir. Büyüyen dünya ve artan gereksinimler maliyetin düşmesi, tasarım, malzeme, kalite,
üretim yöntemleri gibi etkenleri yeniden ele alırken mobilyanın kullanıcıya ulaşması noktasında da yeni bir şeDr. Ümran
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alarak mekanına taşıyıp kurabileceği bir sistemin oluşması, maliyeti daha da düşürerek hızlı tüketim dünyasında kişinin alışverişe çıkıp bir kutu mobilya ile
evine dönebilmesine olanak tanımıştır. Bauhaus tasarım okuluyla birlikte modern ve yalın bir kimlik kazanan
mobilya, farklı malzeme kullanımı ve yenilikçi üretim yöntemleriyle birlikte kabuk değiştirmeye başlamıştır.
İkea bu bağlamda; mobilya, üretim ve tüketim kalıpları gibi konuları yeni baştan ele almış, katalog ve reklamlarıyla daha geniş kitlelere ulaşabilmektedir. Farklı şekillerde kullanılabilen, markanın farklı modelleriyle
birleşebilen mobilya seçeneklerinin tanıtıldığı katalog ve reklamlar sayesinde sezonun mobilya modasını oluşturarak, kullanıcıyı pek çok yönden rahatlatacak fonksiyonel çözümler yaratmaktadır. Her kesimden kişinin
ulaşabileceği fiyat ve boyutlara indirgenerek kullanıcıyı özgürleştirmekte ve tasarımın herkese ulaşabilmesini
sağlamaktadır. Tüm bu gelişmelerin sonunda mobilya paketlenip raflardaki yerini alarak kurulmak üzere tüketiciyi bekler duruma gelmiş bulunmaktadır. Araştırmada üretimden kullanıcıya paket haline gelene kadar
geçirdiği süreçte yeni dönem katlanabilir, eklenip çıkarılabilir, bölünüp birleştirilebilir günümüz mobilyaları
üretim-tüketim ve tasarım kavramları altında incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Mobilya, Tasarim, Seri üretim, Bauhaus, Thonet, İkea
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yaşamını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Yaklaşık tarihi 5000 yıl öncesine dayanan mobilyayla pek çok toplumun
tanışması ancak 200 yıl önce olmuştur. Kişiler arası iletişimin bir parçası olan mobilyanın insan hayatında her
zaman çok önemli bir rolü olmuştur. Ait oldukları kişiye, döneme ve bölgeye göre değişerek toplumun yaşam
biçimine göre değişim göstermiştir.
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Kendi dönemi içerisinde bile değişiklik gösterebilen ihtiyaçlar, toplumsal değerler ve estetik zevkler, sürekli
değişen dünya ve yaşanan hızlı gelişmelerle birlikte mobilyanın sürekli değişiklikliğe uğramasını sağlamıştır.
“Binlerce yıllık bir oluşum ve birikimin sonucu olan insan yaşam biçimleri ve bunun sonucunda oluşan insan
davranışları gibi kullandığı eşyalarda bir anda tasarlanmış nesneler değildir. Bu nedenle tarih boyunca birbirinden çok farklı mobilyaların tasarlanmış ve kullanılmış olması, olağan bir durumdur ve yadırganamaz”
(Boyla,2011; 63).
Mobilyanın gelişim sürecinde özellikle Sanayi Devrimi büyük önem taşımaktadır. İnsanlık tarihinin ikinci
önemli dönüm noktası diyebileceğimiz Sanayi Devrimi, en genel tanımıyla, insan ve hayvan gücünün hâkim
olduğu üretim şeklinden makine gücünün hâkim olduğu üretim şekline geçişi ifade etmektedir (Ş.Özdemir,
2014, 1). Tanımsal olarak bu devrim; toprağa yani tarıma ve insan gücüne dayalı bir ekonomik yapıdan, makinelerin ve seri üretimin egemen olduğu bir ekonomik yapıya geçiştir. 16. ve 17. Yüzyıldaki dinsel, siyasal,
bilimsel ve felsefi düşüncelerin zeminini hazırladığı Sanayi Devrimi; 1760-1840 yılları arasında İngiltere’de
görülen ekonomik dönüşümün İngiltere’nin ardından hızla bütün Avrupa ülkelerine yayılmasıyla meydana gelProf. Dr.
Ümran
miştir. 1800’lü yıllara tekabül eden bu dönemle
birlikte
insanlıkSEVİL
tarihi açısından büyük bir değişim söz konusu
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
olmuştur. Öncelikle teknolojik gelişmeler sonrasında ise, sosyo-ekonomik ve kültürel alanlardaki yansımalarıyla birlikte insanlık tarihinin önemli yükselişlerinden biri olarak tarihe geçmiştir.
Gelişen teknoloji makineleşmeyi hızlandırmış, fabrikalar kurulmuş, fabrika yapılarının çevresinde sanayi bölgeleri oluşmaya başlamıştır. Bir yandan gelişen ulaşımla birlikte uzak pazarlar açılmış ve ticaret ivme kazanmıştır.Bu durum toplumların yaşamında köklü değişimleri başlatmıştır. Yeni bir çağa girilirken, farklı buluşlar
insanların yaşamında yerini almaya başlamıştır. Yaşadıkları çevre ve kullandıkları eşyalar yeni çağla birlikte
şekillenmeye başlamıştır. Zanaatkâr tipi üretim biçiminin yerini alan ve kâr maksimizasyonuna dayanan sanayi
kapitalizminde, makineleşmeyle beraber metaların seri üretim süreci başlamıştır. Birikim rejimi olarak anılan
Fordizm, toplumsal yaşamın tüketim olgusuna göre biçimlendirilmesinde etkili olmuştur. 20. yüzyılın başında
fabrikalarda emek gücünü ücret karşılığı işverene satan işçi, aynı zamanda ürettiği malın tüketicisi konumuna
gelmiştir (Bıçakçı,İ,2008,3).
Sanayi Devrimi’nin dokunduğu en son alanlardan bir tanesi mobilya olmuştur. Iç mekan ve endüstri kavramlarının henüz birbirine çok yakın görülmeyerek bu yeni dönemde mobilya anlayışında zanaat tarzı üretim ve
geleneksel stiller uzun süre hakimiyetini korumaya devam etmiştir. Modern anlamda tasarımın ve teknoloji
kullanımının mobilyayla birleşmesi 20. Yüzyılın başlarında gerçekleşmiştir. Bu yıllarda mobilya tasarımının,
yeni mimari akımlardan ve mimarlıktaki bazı paradigmalardan çok etkilendiği görülmektedir.
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sınıfta varlığını göstermeye başlamıştır. Yeni kimlikler ve statüler ortaya çıkmıştır. Sanayi çağında Yardımcısı
üretim ve
tüketim kavramlarının değişimiyle tasarım kavramı ele alınmıştır. Tasarım anlayışı her dönemin şartlarına
özgü sosyal, kültürel, ekonomik ve ileriki dönemlerde teknolojik etkenlerle birlikte sürekli gelişen devingen
yeni bir yapıya bürünmeye başlamıştır. Tasarımda Bauhaus’un ortaya çıkmasının ardından mobilya tasarımında ve üretiminde yenilkçi yaklaşımlar oluşmaya başlamıştır.
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Şekil 1…….
Bauhaus bir tasarım okuludur. Devlet Bauhaus Okulu (Das Staatliche Bauhaus) bir mimarlık okulu olarak değil,
özellikle zanaatları önemseyerek, tüm tasarım disiplinlerini kapsayacak biçimde oluşturulmuştur. Bauhaus’un
Prof. Dr. Ümran SEVİL
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Başkanı zorunluluğunu vurgulamasıdır. Mimarlığı bir araştırma nesnesi olarak ele almış, bu okulun üretim biçimleri, malzemeler, yeni denemeler asıl
ilgi alanını oluşturmuştur. Bauhaus kurulduğunda tasarımın araç ve olanaklarının tüm alanlarını sorgulamak
görevini yüklenmiştir. Bir arada ve artan bir işbirliği içinde çalışma sağlanarak, bir ölçüde ortak bir anlayıştan yola çıkarak, zamanın endüstrisi, zanaatları, bilim dalları ve yaratıcı tasarım güçleri arasındaki bağlantıyı
kurmayı başarmıştır. Bauhaus potasında oluşan bu sentez, temel tasarım uygulamasının yönlendirmesiyle ışınlanmış ve günümüze kadar ulaşmıştır (Bulat; S, Bulat; M, Aydın; B, 2014). O güne kadar mobilyayla birlikte
kullanılmayan metal malzeme; I. Dünya Savaşı sırasında uçak sanayindeki gelişmeler, içi boş boru imalatının
mümkün olması, alüminyumun kullanılması gibi teknolojik gelişmeler sayesinde mobilya alanında tasarımı
ileriye taşıyabilen bir malzeme haline gelmiştir. Seri üretimi kolaylaştıran yalın ve düz hatlı mobilya tasarımının öne çıktığı Bauhaus döneminde mobilya, alınıp satılan bir ürün haline gelmiştir. Bazı sanat türlerini ucuz
maliyetle ve daha önce hiç görülmemiş ölçülerde yeniden üretmek, gelişen sanayi teknolojisiyle birlikte ilk kez,
teknik olarak olanaklı hale gelmiştir. Böylece sanat ürünleri, sadece burjuva sınıfının elde edebileceği objeler
olmaktan çıkartılıp halka ulaştırılmıştır (Biçer,2006, s.12).
Thonet’in ürettiği ve üretmeye devam ettiği bazı çelik mobilyaların tasarım tarihinde kilometre taşları olduğu
düşünülmektedir. Bugün, Thonet’in ürettiği ve üretmeye devam ettiği bazı çelik mobilyaların tasarım tarihinde
kilometre taşları olduğu düşünülmektedir. 1927 yılında Weißenhof-Siedlung kent kompleksinde sunulan ve
hala Thonet programının bir parçası olan S 33, mobilya tarihinin ilk konsol koltuğudur.
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Şekil 1-2……

Prof. Dr. Ümran SEVİL
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Şekil 3-4. Thonet’in Ürettiği ve Üretmeye Devam Ettiği Bazı Çelik Mobilya Örnekleri
Modüler mobilya prensibini benimseyen üretimiyle, Thonet oturma elemenları endüstriyel mobilya üretiminde farklı yaklaşımların oluşmasını beraberinde getirdi. Michael Thonet ve oğullarının 1849 yılında kurduğu
“Thonet” şirketi, kısa sürede küresel olarak başarılı oldu, Endüstriyel mobilyanın ivme kazandığı dönemde ilk
önce bükülmüş ahşap ardından içi boş borular ile konstrüksyonu tasarlanmış oturma elemanlarıyla hızla dünyanın en büyük üreticisi haline geldi. Thonet mobilyaların net formu ve yenilikçi tasarımıyla birlikte işlevsel
olması bulunduğu dönemin karakteristik özellikleridir.
Seri üretim ile birlikte maliyetin düşmesi kullanıcılara ürüne daha kolay ulaşma olanağı sağlamıştır.
Daha kolay ulaşılan ürün daha çok sayıda kullanıcıya ulaşarak statüler arasındaki farkların ortadan kalkmasına
neden olmuş, bireyler toplum içinde aynılaşmıştır (Soner, 2007). Hızla farklılaşan yaşam biçimleri ve alışkanlıklar, toplumun kültürel yapısını şekillendirmeye başlamıştır. Sanayi kapitalizmi ile ortaya çıkan kent yaşamı,
tüketim üzerinden bireyin kimlik oluşturmasını sağlamıştır. Varlıklı kesimin tüketim alışkanlıkları, orta ve
düşük gelir
grubundakiler
için model
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mimarlığın iç mekânlarında yerini alır. Marcel Breuer, LudwigYardımcısı
Mies van
der Rohe başta olmak üzere Erich Dieckmann, Peter Keller, Alma Buscher gibi isimler bu alanda kendilerini
göstermişlerdir. Eklektik estetikten uzak, temiz ve yalın duvarlar, geniş pencereler ile dış mekânla bütünleşen
geniş hacimli iç mekânlar için tasarım yapan bu tasarımcılar, modern çağ insanının metaforik olarak modern
binalardan Le Corbusier’nin tabiri ile “Makineler”den1 çıkıp yine makinelere gidilen bir dönemde, mobilya
268

DERNEK
YÖNETİMİ
SÖZEL SUNUMLAR

tasarımcıları da mekanistik estetik tarzından etkilenmişlerdir. Makine estetiği, mobilyaların oturmak ve iç
mekânları döşemek için kullanılan makineler olduğu inancını benimsetmiştir ( Yazar;T, Öztürk; H, 2016).
Sanayi Devriminden önce mobilya sahibi olmak aristokrasinin elindeydi. Diğer toplumsal sınıftan olan insanlar ise daha basit bazı kullanım nesneler kullanıyor, herhangi bir sembolik değer taşımayan sandalye, masa,
sedir gibi ahşap eşyalar kullanılmaktaydı. Ürünün içerisine bir takım sembolik değerlerin katılması, üst düzey
zanaatkârların yapabileceği bir özellikti ve bu zanaatkârların ürünlerine talep sadece aristocrat kesimden gelmekteydi. Sanayi Devrimi’yle birlikte, Batı Avrupa’da tüketim demokratikleşmeye başlayarak Orta sınıfın da
bu ürünleri talep eder hale gelmesini sağlamıştır.
Hızla değişen tüketim kavramı ve tüketici profiliiyle birlikte üretimin amacı değişmiş, sanayileşmenin verdiği güçle
daha çok ülkeye ve insana ulaşabilmek olmuştur. Büyümenin ve güçlenmenin tek yolunun daha fazla tüketimden
geçtiği dönemde işletmeler, tüketiciyi uyaracak, sürekli ve daha çok miktarda almaya yönlendirecek ve teşvik edecek yeni sistemlerin arayışı içine girmiş ve kitle iletişim araçları günlük hayata dahil edilmeye başlamıştır.
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mobilya alanında da endüstrileşmenin öneminin anlaşılmasını tetiklemiştir.
“Tarih boyunca mobilyalar kişilerin toplum içindeki yerlerini belirtmede bir aracı olmuşlardır. 19. Yüzyıl’
da da farklı bir yaklaşım yoktu, mobilya bir saygınlık aracıydı. Ancak orta sınıfın günlük yaşamdaki pratik
sorunlarına da tam olarak çözüm getirmesi beklenirdi. Bu yüzden rahatlık, sağlamlık ve kullanışlılık aranan
özelliklerdi” (Boyla,2011; 63).
Endüstri devrimi sonrasında, mimarlık, mobilya, günlük kullanımdaki nesneler ve bunların üzerindeki dekoratif unsurların uygulanmasında dönemin ekonomik, sosyal ve kültürel yapısından kaynaklanan biçimsel
özellikler görülüyordu (Boyla, 2011; 62). Üretim yöntemlerine geçiş ve makineleşmeyle birlikte ürünlerin
kalitesinde ve biçiminde eskiye oranla büyük farklar ortaya çıkmış, toplumda yaşanan olaylara ve kültürel değişimlere paralel olarak Kübizm, Fovizm, Ekspresyonizm, Fütürizm, Dadaizm, Ready-Made, Konstrüktüvizm
ve Sürrealizm gibi sanat akımları oluşmuştur (Lynthon, 1982: 10). Bu dönemde yaşanan endüstri ve teknolojideki gelişmeler, estetik biçimlemeye ihtiyaç duyulmasına neden olmuştur. Birinci Dünya Savaşından sonra
sanat eğitimini kökten etkileyen bir kurum olan Bauhaus, endüstrileşmenin ayrıştırdığı sanatsal, teknik ve
üretimsel bölümlerin birlikteliğini yeniden oluşturmuştur (Feierabend ve Fiedler, 2000: 8; Celbiş, 2009: 169).
Kalabalıklaşan şehirler ve eskiye oranla daha da küçülen yaşam alanları beraberinde tasarımcıları mobilyaya
taşınabilirlik ve depolanabilirlik gibi fonksiyonlar kazandırmaya yöneltmiştir. Katlanabilir, kolay taşınabilir
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modüler mobilya sistemlerine artan taleple birlikte tasarım alanında değişimler ivme kazanmaya başlamıştır.
Hafiflik, Konsolluk, rahatlık ve ekonomik olma gibi üretime ve kullanıma yönelik ölçütlerin yanı sıra mekâna
uyum sağlama, mekân-mobilya ilişkisinin kurulması ve dengelenmesi açısından da Bauhaus mobilya tasarımı
ön plana çıkmıştır (Wilk, 2006, s. 231). Endüstrileşme ile birlikte düşük maliyetli mobilya üretmenin başlıca
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yolu ‘seri üretim’ olmuştur. Seri üretim endüstrileşme ile birlikte ortaya çıkan en önemli yeni üretim yöntemi
olmuş, bir üründen çok sayıda üretip maliyet azaltılmış ve zamandan tasarruf edilmiştir. Dolayısıyla kullanıcılar da mobilya gereksinimlerini daha ucuz yolla gidermeye başlamışlardır.
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Şekil 5-6….
Seri üretimin doğurduğu sonuçlardan biri olan ‘kitle üretimi’ ile maliyet düşmüş, daha çok sayıda üretim ile
daha çok kullanıcıya ulaşılmış ve daha çok kar edilmiştir. Seri üretim yöntemleri ile üretilen mobilyaların
parça parça üretilmesi hatta bu parçaların kullanıcı tarafından monte edilmesi yönündeki satış stratejileri ile
montaj maliyeti azaltılmıştır. Montaj maliyetinin azalması da ürünün kullanıcıya daha ucuza ulaşmasına neden
olmuştur. Demonte mobilyayı alan kullanıcı hem nakliye masrafından hem de montaj işçiliğinin masrafından
kurtulmuş ve daha ucuza aynı ürünü elde etmiş olmaktadır. Montajı yapılmış olan bir mobilya ile demonte bir
mobilyanın ambalajlanması da farklılıklar göstermektedir. Demonte mobilyanın olabilecek en küçük hacimlerle ambalajlanması ve nakliyesinde aynı şekilde daha az alan kaplaması maliyeti düşüren diğer etkenlerdendir.
Maliyetin düşmesine neden olan üretim ve satış yöntemleri arasında ürünün kullanıcıya ulaşmadan önceki tasarım, üretim, nakliye ve satış gibi tüm aşamalarının tekelde gerçekleşmesi de bulunmaktadır. Mobilya üretim
aşamalarının her birinin farklı kuruluşlarda gerçekleştirilmesi çok daha fazla maliyetli olacağından, tüm aşamaların tek bir oluşum altında yapılması kullanıcıya ürünün daha düşük fiyatlarla ulaşmasını sağlamaktadır.
Tüm bu etkenlerle birlikte, paketleme sistemleri, self-servis alışveriş düzeni, az sayıda personel kullanımı,
satış sonrası nakliye ve montajı mümkün olan en büyük ölçekte müşterinin yapması, seri üretim teknikleri gibi
unsurlar mobilyanın kullanıcı için daha az maliyetli olmasını sağlar bu da kullanıcı sayısını artırarak üreticilerin daha geniş bir kitleye hitap etmesi sonucunu doğurur.
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arasındaki ilişkinin temeli olarak XXI. yüzyılın başında da etkisini korumaktadır. Bauhaus ile mobilya tasarımlarında şekillenen değerler bugün de genel olarak tercih edilmektedir. Günümüzde teknolojide yaşanan gelişmeler ve farklı üretim teknikleriyle üretilen dayanıklı malzemeler yeni mobilya tasarımlarında kullanılmaktadır. Tasarım yaklaşımları, ideolojik gelişmeler, insanların yaşam tarzı, sosyal değerler ve arz talep durumu
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günümüz mobilya tasarımlarına etki etmektedir. Ikea bu bağlamda 1950’lerde geliştirdiği demonte mobilya
kavramıyla tasarıma yeni bir bakış açısı getirmiş, büyük bir hızla büyümeye başlamış ve günümüzde dünyanın
en büyük mobilya üreticisi konumuna gelmiştir. Ikea’nın modern ve yalın İskandinav tarzı, tasarım anlamında dünyada önemli bir yere gelmiştir. Dünyada kendine böylesine yer edinen Ikea mobilyalarının arkasında
uluslararası tasarımcılardan oluşan bir ekip bulunmaktadır. Tasarımcıların fotoğrafları, Ikea mağazalarında,
tasarladıkları ürünün yanında müşterilere sunulmakta, bu da ürün, tasarımcı ilişkisini tüketiciye yansıtarak
markalaşmanın önemini vurgulamaya yönelik bir davranış biçimidir. Tasarımcı ve tüketici arasında duygusal
bir bağ kurarken aynı zamanda güven duygusunu da hissettirmektedir (Er, 2006; 6).
Thonet sandalyelerinden ilham alınarak kurulmuş ve tasarım anlayışını bu yönde geliştirmiş olan İkea firması
70’ li yıllardan bu yana mobilya üretmektedir. Tüketici mobilyaları kurulu halde mağazalarda görüp beğendikten sonra mobilyayı oluşturan tüm parçaları ve parçaları birleştirmek için gerekli aletlerin içinde olduğu hazır
paketleri satın alıp evlerinde birleştirerek kullanıma hazır hale getirmektedir. Mobilya tasarımına, sunumuna,
pazarlamasına ve satışına farklı bir bakış açısı getiren İkea mobilyalarının diğer bir özelliği de pek çok modelin diğer İkea ürünleriyle birleştirilerek
kullanım
imkanı sunmasıdır.
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zandıran bu anlayış mobilyaların mekanda
sağlanmasına,
tasarımın sıkıcılıktan uzak ve eğlenceli
olmasını sağlamaktadır. Gerek ev mobilyalarında gerekse ofis mobilyalarında tıpkı Bauhaus mobilya tasarım
ölçütlerinde olduğu gibi estetik olma, malzeme açısından mukavemetli olma, üretim açısından kolay üretilebilir olma, kullanım kolaylığı, pratik olma sağlarken, kolay ulaşabilir ve monte edilebilir olması tercih edilme
opranını her geçen gün arttırmaktadır. Ikea, konseptini “düşük fiyat” ile herkesin ulaşabileceği, iyi tasarlanmış
fonksiyonel mobilyalar üretmekle açıklar. Farklı ekonomik sınıfların ulaşabileceği çok geniş ürün yelpazesi;
“daha konforlu bir ev hayatına” olanak tanır. Ikea’nın ekonomik olması; ürünün tasarım, üretim, nakliye ve satış aşamaları tekelde gerçekleşmesine dayanır. Yatay paketleme sistemi, self-servis alışveriş düzeni, minimum
personel kullanımı, satış sonrası nakliyeyi ve montajı büyük ölçüde müşterinin yapması, seri üretim teknikleri
gibi faktörler, Ikea’nın özel imalatı ve birçok mobilya zincirini geride bırakmasını sağlar. Yatırım, doğru üretim teknikleriyle ve ekonomiyi ilk hedef alan, farklı ülkelerde tasarımcılarıyla şekillenir ve “ikea” ürününü
yaratılır (Ikea resmi web sitesi,2012).
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Üretim ağırlıklı tasarım, tedarikçilerle yakın ve uzun dönemli işbirliği, etkin dağıtım sistemi, yassı kolilerle
paketleme, nakliyedeki kazanç, depolamadaki yer kazancı, nakliyatın müşteriye ait olması ve müşterilerin
evde ürünleri kendilerinin monte etmesi firmayı rakiplerinden ayıran en önemli unsurlar olmasının yanı sıra
ürünlerinin fiyatlarının da düşük olmasını sağlayan başlıca unsurlardır. Küresel alanda ürün pazarlayan bir
şirket olan İkea; ürünlerini yönlendirici ve fikir verici bir biçimde sergileyerek, insanların ev dekorasyonu
konusunda fikir edinmesine ve yeni ev trendlerini görerek karar vermesini sağlamaktadır. Kendine özgü satış
politikasıyla bugüne kadar yüksek fiyatlara satılmış olan ve belli bir alım gücüne sahip tüketicinin alabildiği
tasarım nesnelerin tüm tüketiciler tarafından alınıp kullanılmasını sağlamaktadır (Yorum, 2008;6/6).

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Şekil 10-11-12…
SONUÇ
Endüstrileşmenin 21. Yüzyıl mobilya tasarımı üzerindeki olumlu etkileri çok daha fazla sayıda kullanıcıya ulaşması yönünde dolayısıyla mobilya tasarım ve üretim piyasasının oldukça büyümesi yönünde
olmuştur. Bahsedilen düşük maliyet, tasarıma kolay erişebilme gibi sonuçlar endüstrileşmenin mobilya tasarımı için olumlu etkilerinin yadsınamayacak kadar önemli olduğunu göstermektedir. Tasarımda özgünlüğün
sağlanmasında ilk olarak tasarımın kendisine ait bir dilinin olması gerekliliği ile karşılaşılır. Bu dil tasarım ile
tüketici arasındaki iletişimin kurulması için önemlidir. Onlarca renk, doku, şekil ve formun bir arada bulunduğu çok seçenekli ve benzer yığın içinde kendisine özgü geliştirdiği bu dil sayesinde fark edilebilir. Böylelikle
seri üretimin yarattığı olumsuz sonuçlardan biri olan aynılaşma ve tek tipleşme gibi sorunların içinden kendini
sıyırabilir. Tasarım sürecinde ilk olarak oluşturulması gereken evrensel bir dildir. Oluşturulan dilin tüketiciye
ulaşabilmesi için ilk olarak dikkat edilmesi gereken nokta ise tasarımın hangi coğrafyaya, hangi tarihe ve kültüre ulaşmasının amaçlandığıdır. Her ne kadar günümüzde yerel kültürel değerler ve bu değerleri etkileyen
nitelikler birleşerek ortak bir hal almış olsa tasarımın özgünleşmesi sorununun çözümünde bu değerlerin
göz önünde tutulması önemlidir. Bu aşama tamamlandıktan sonra
kendine
bir dili
olan tasarıma
ulaşmak
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Her kesime hitap eden ürünleri, tasarım nesneleriyle, tasarımın her eve girebilmesini de sağlamaktadır. Yenilenen ürünlerini sunduğu katalog sistemi ve internet mağazasıyla tüm mobilyaları gerçekçi ve yaşayan mekanlar
içinde kullanarak tüketiciye sunan İkea firması yüzlerce çeşit mobilya seçeneğiyle günümüz mobilya üretiminde, satışında ve sunuşunda kendine has bir özelliğe sahiptir. Ürettiği pek çok ev ve ofis mobilyasının temel
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özelliği birbirleri ile uyumlu olmalarıdır. Daha doğrusu birbirlerinin devamı olabilecek nitelikte olmalarıdır.
Tüketici bu durumu tasarıma kolay erişebilirlik olarak algılamaktadır. İkea tüketici için bir ürünü beğenip,
raftan alıp evine götürerek kolaylıkla kurabildiği, çabuk sonuç aldığı bir tüketim olayı olarak görmektedir. Ve
bu gerçekten tüketici açısından bakıldığında olumlu bir sonuçtur.
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ÇATI TASARIMININ CEPHE KARAKTERİNE ETKİSİ
Ali YILDIZ
Bozok Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Yozgat / Türkiye

Öz: Yapıların atmosfer ve güneş etkilerinden korunması amacıyla üst örtü sistemi olarak inşa edilen çatılar,
binaların dış görünüşlerine estetik yönden etki ederek belirgin bir karakter kazandırmaktadır. Özellikle cephe
biçimlenişinin önemli bir parçası olan çatı formu, tasarım sürecinin ilk safhasında belirlenmeli ve tasarım ile
birlikte geliştirilmelidir. Çatı tasarımına yapının fonksiyonu ve formu, kütle boyutları, iklim, kullanıcı gereksinimleri, maliyet, taşıyıcı sistem tipi, çatı elemanı malzemesi gibi çeşitli parametreler etki etmektedir. Buna
bağlı olarak da çatı tipi, malzemesi ve formu belirlenmektedir. Ancak çatı formunun önem kazandığı yapıların
tasarımlarında, çatı şekli ve malzemesi tasarımın tümüne etki ederek belirleyici eleman olmaktadır. Bazı hallerProf. Dr. cephe
Ümran
SEVİL
de ise çatı eğiminin arttırılması ile çatı yüzeylerinin
olarak
tasarlandığı çözümler geliştirilmektedir. Çatı
İBAD
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formu yapıların dış görünüşlerinin yanında sokak ve şehir siluetleri üzerinde de etkilidir. Özellikle geleneksel
konut dokusunun yoğun olduğu yerleşimlerde yapıların cephe ve çatıları yerleşim alanlarının karakteristik
siluetini oluşturmaktadır. Modern şehir planlamasında ise farklı yüksekliklerde, çok katlı ve çarpık yapılaşma
nedeniyle çatılar; kent siluetinin yanında yapıların gökyüzü ile ilişkili yüzeyleri olarak plan düzeyinde daha
fazla görünür hale gelmiştir. Farklı yüksekliklerdeki binaların kullanıcıları üzerinde diğer yapıların cepheleri
kadar çatıları da görsel açıdan etkilidir. Çalışma ile yapıların dış görünüşleri üzerinde çatı formunun etkisi ve
çatı tasarımının cephe karakteri ile ilişkisinin araştırılması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda farklı formda çatısı
bulunan yapı örnekleri üzerinden çatı biçimlenişinin cephe kompozisyonuna etkisi araştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çatı, Cephe, Tasarım, Yapı Elemanı

GİRİŞ
Genellikle bir yapının düşey dış yüzeyleri olarak algılanan cephe kavramı, çatı yüzeylerini de kapsayacak
şekilde yapının özellikle ön görünüşünü ifade etmektedir. Bu kapsamda cepheler yapı elemanı ölçeğinde incelendiğinde dış duvarlar veya cephe panelleri, kapılar ve pencereler ile çatılar olmak üzere başlıca üç bileşenden
oluşmaktadır. Cephe kaplamaları, korkuluklar, söve, silme ve korniş gibi diğer elemanlar ise cephenin tamamDr.
Pelinbelirli
AVŞAR
KARABAŞ
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Üyesiplan kurgusu ile birlikte tasarım sürecinin belirleyici öğesi olmaktadır.
maktadır.
Bu Yönetim
nedenle cephe
karakteri,
Cephe karakteri üzerinde ise düşey dış yüzeyler ile birlikte üst örtü sistemini oluşturan eğik, eğrisel veya yatay
yüzeyler belirleyici olmaktadır. Binaların dış görünüşleri üzerine doğrudan etki eden çatı formu düşey yüzeyler ile bir bütün olarak yapının dış konturlarını oluşturmaktadır. Yapılar grubunun dış konturları ise sokak veya
şehir siluetlerini meydana getirmektedir. Yer seviyesinden bakıldığında binaların cepheleri önem arz ederken,
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hava veya uydu fotoğraflarında yapıların sadece çatıları görünür hale gelmektedir. Dolayısıyla çatı yüzeyleri
yapıların gökyüzüne açılan cepheleri olarak değerlendirilebilir.
Yapılar genel olarak dış formlarıyla algılanır ve cephe karakterleri ile insanlar üzerinde etki bırakır. Bununla
birlikte mimarın aktarmak istediği tasarım her bireyde aynı etkiyi oluşturmayabilir. Cephe kompozisyonunu
oluşturan öğelerin biçim ve düzeni sunulmak istenen tasarım anlayışının aktarılmasında etkilidir. Özellikle
simgesel nitelikteki yapıların tasarımlarında cephe karakterinin insanlar tarafından aynı şekilde algılanması
için çözümler geliştirilmelidir (Şekil 1). Cephe karakterinin tam olarak algılanması binaların boyutları ile
görüş açısı arasında kurulacak orantı ile ilişkilendirilebilir. Özellikle geniş bir yüzey alanına sahip yapının
cephe karakterinin algılanabilmesi için bakış noktasının yapıdan uzakta olması gerekmektedir. Benzer şekilde
yüksek bir yapının cephe karakteri de ancak yapıdan uzaklaşıldıkça daha net algılanabilir. Bununla birlikte
yüksek bir yapının çatı formu, zemin seviyesindeki bir insanın göz hizası ve çatı kotu arasındaki fark nedeniyle belirlenemeyecektir. Dolayısıyla yapının cephe karakteri tam olarak algılanamayacaktır. Çatı kotunun
yukarısındaki bir noktadan bakıldığında ise çatı formu, görünür hale geleceği için önem kazanacaktır. Bu
Prof.konumda
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yapıya ait çatı yüzeylerinin de görünüş
olarak
değerlendirilmesine
yol açacaktır. Bu durumda bir binanın çatısı
diğer yapının manzarasını etkileyen önemli bir unsur olarak değerlendirilmelidir. Bunun yanında çatı kaplama
malzemesinin türüne göre yüzeyinden yansıyacak güneş ışınları yakınındaki yapıların konfor koşulları ve malzemeleri üzerine olumsuz etki edebilecektir.

Şekil 1. Ters Dönmüş Bir Şekilde Tasarlanan Yapıda Çatının Subasman, Subasmanın İse Çatı Formunda Çözümlenmesi İle Birlikte Cephe Elemanlarının Da Ters Olarak Detaylandırılması Sonucunda
Yapının Baş Aşağı Durduğu İzlenimi Verilmiştir.
2. ÇATI ve CEPHE İLİŞKİSİ
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suzdan bakılan görünüş olarak tanımlanırken; çatı, binayı/yapıyı en duyarlı bölgede serbest atmosferle ayıran
ve sınırlayan bir yapı elemanı olarak tanımlanmaktadır (Hasol, 2005: 112; Toydemir ve Ülgen, 2010: 10).
Yapıların dış görünüşlerini oluşturan yüzeylerden düşey veya düşeye yakın konumdaki yüzeylerin alanı, çatı
yüzeylerinin alanına oranla daha fazladır. Buna bağlı olarak düşey/düşeye yakın yüzeyler görünüşlerde daha
belirgin bir şekilde vurgulanabilir. Ayrıca düşey yüzeylerin sınırları ile çatı yüzeylerinin sınırları arasında da
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çatı eğimi ve formuna bağlı olarak keskinlik farkı ortaya çıkmaktadır. Eğik veya eğrisel yüzeyler cephe ve
çevre arasında yumuşak bir geçiş oluştururken, teras çatı tasarımı ile yapı ve çevresi arasında keskin geçişler
oluşturulur. Çatı eğimi arttıkça çatı yüzeylerini oluşturan alanlar görünüşlerde daha belirgin bir hale gelerek
cephe biçimlenişi üzerinde baskın bir etki göstermektedir. Özellikle dik eğimli çatı tasarımlarında çatı yüzeyleri ön plana çıkmakta ve cephe karakterinin belirleyicisi olmaktadır (Şekil 2).

Şekil 2. Üst Örtü Sistemi Kubbe Prof.
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Dr. Ümran
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Çatı eğimi arttırılarak çatı arasındaki hacimlerde kullanılabilir mekânlar tasarlanabilmektedir. Bu amaçla çatı
yüzeyleri farklı değerlerde birden fazla eğim ile oluşturulmaktadır. Böylece çatı yüzeyleri, düşey dış yüzeylerin devamı haline gelerek cephe kompozisyonunda yer almaktadır (Şekil 3). Çatı biçimiyle ilişkili olarak bazı
tasarımlarda çatı eğimi daha da arttırılarak çatı yüzeylerine aynı zamanda dış duvar fonksiyonu da yüklenmekte, böylece çatı yüzeyleri doğrudan cepheleri oluşturmak için kullanılmaktadır. Modern yapı tasarımlarında
ise üst örtü sistemini oluşturan yüzeylerin temel ya da döşeme seviyesine kadar devam ettirilmesiyle farklı
geometrilerde karakteristik cepheler oluşturulabilmektedir. Böylece çatı ve duvar yüzeylerinin iç içe geçtiği
bütünleşik yüzeyler ortaya çıkmaktadır (Şekil 4).
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Şekil 3. Çatı Arasının Kullanılması Amacıyla Çatı Eğimi Arttırılarak Çatı Yüzeyleri Düşey Dış Yüzeylerin Devamı Haline Getirilmiştir.
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Şekil 4. Soldaki Yapının Kabuk Formundaki Üst Örtü Sistemi Mimari Konseptin Yansıtılmasıyla Birlikte Özgün Cephelerin Ortaya Çıkmasını Sağlamıştır. Üçgen Prizma ve Küresel Formdaki İki Kütleden Oluşan Sağdaki Yapıda İse Farklı Biçimdeki Üst Örtü Sistemleri Cephe Olarak Tasarlanmıştır.
Yapının konumu, büyüklüğü, önemi, fonksiyonu gibi parametrelere bağlı olarak en az bir görünüşü cephe
olarak tasarlanırken; dış görünüşlerin hepsinin cephe olarak tasarlanması yapıyı takdim etmek için gereklilik
haline gelebilir. Özellikle bina girişlerinin kullanıcılar tarafından daha rahat algılanabilmesi için ön görünüşleri belirginleştirilmekte; binanın manzara, yeşil alan, cadde veya sokak ile ilişkili olan görünüşleri de benzer
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cephe olarak tasarlanmaktadır. Yapının plan kurgusu ve formu, doluluk-boşluk oranı, kütle hareketleri ve çıkmalar, yapı elemanları, kaplama malzemeleri ile karakteristik cepheler tasarlanabilmektedir. Çatı formu ile de
cephe kompozisyonu tamamlanarak güçlendirilebilir. Yapının mimari anlayışını yansıtacak biçimde tasarlanan
cephelerdeki etkiyi arttırmak için çatı formu önem arz etmektedir. Cephedeki simetri/asimetri etkisinin vurgulanması, kütle hareketlerinin belirginleştirilmesi, binanın farklı cepheleri arasındaki uyumun yansıtılması, düşeyde yapının sınırlandırılması veya farklı seviyelerdeki çatı yüzeyleri ile yatayda cephenin bölümlendirilmesi
çatı tasarımı ile sağlanabilir (Şekil 5-6). Cephe tasarımındaki düşey veya yatay konseptin vurgulanması çatı
formu ve eğimi ile sağlanabilir. Genişliği fazla, yüksekliği az olan bir yapının çatı eğimi arttırılarak düşeyde
daha belirgin hale getirilmesi mümkündür.

Şekil 5. Soldaki Yapıda Kütle Hareketleri Ve Kırma Çatı Tasarımı ile Cephedeki Simetrik Düzen
Vurgulanırken Orta Kısımda Alt Kotta Düzenlenen Sundurma Çatı ile Cephe Yatayda Bölümlendirilmiştir. Sağ Taraftaki Yapıda İse Orta Kısımda Tasarlanan Kütle Hareketi ve Üzerini Örten Beşik Çatı
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
Cephedeki Simetriyi Belirginleştirmektedir.
İBAD
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
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Şekil 6. Köşe Parselde Yer Alan Kare Planlı Yapı Üzerinde Tasarlanan Haç Biçimli Çatı İle Yapının
Görünüşleri Arasında Uyum Sağlanırken; Görünen Yüzeylerin Tümü, Plan Tipinin Sağladığı Avantajla Simetrik Karakter Sergileyen Cepheler Olarak Tasarlanmıştır.
Üst örtü sisteminin tarihsel gelişimi sürecinde
malzeme
ve yapım
tekniklerine bağlı olarak geliştirilen tonoz
Prof. Dr.
Ümran
SEVİL
İBAD Yönetim
Kurulu
Başkanı
ve kubbe formu geniş açıklıkların geçilebilmesi
amacıyla
kullanılırken
cephelere de özgün karakter kazandırmıştır (Şekil 7).

Şekil 7. Üst Örtüsü Tonoz Ve Kubbe Olan İki Farklı Yapıdaki Cephe Biçimlenişi
Farklı kültürlere ait geleneksel yapıların çatı formları da genellikle farklı karakterde olmaktadır. Tarihsel süreç içerisinde farklı coğrafyalarda yaşayan insanlar tarafından inşa edilen yapılarda özellikle yapım tekniği,
malzemesi, iklim koşulları, kültürel değerler, coğrafi şartlar gibi etkenler nedeniyle özgün formda çatılar tasarlanarak karakteristik cepheler oluşturulmuştur. Benzer bir durum farklı inanışlara ait dini yapılarda da ortaya
AVŞAR
KARABAŞ
Prof.
çıkmıştır
(ŞekilDr.
8). Bülent
Buna bağlıEKER
olarak çoğu zaman bir yapınınDoç.
sadeceDr.
çatıPelin
ölçeğinde
incelenmesiyle
hangi
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
İBAD
Yönetim
Kurulu
Üyesi
kültüre ait olduğu konusunda fikir sahibi olunabilir. Çok yağış alan bölgelerde inşa edilen yapıların çatıları
genel olarak dik eğimli olarak tasarlanırken, yağışın az olduğu sıcak iklimli bölgelerde düz dam uygulamasına
gidilmiştir. Üst örtü elemanının formu yapının inşa edildiği döneme ilişkin benimsenen mimari üslubun da
yansıtılmasını sağlamaktadır.
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Şekil 8. Farklı İnanışlara Ait Dini Yapılara Uygulanan (Cami, Kilise Ve Tapınak) Üst Örtü Sistemi
YAPILARDA ÇATI TASARIM SÜRECİ ve ÇATI BİÇİMLENİŞİ
Çatı tasarımına yapının fonksiyonu ve formu, kütle boyutları, iklim, kullanıcı gereksinimleri, maliyet, taşıyıcı
sistem tipi, çatı elemanı ve çatı kaplama malzemesi, eğim derecesi, yapım tekniği, coğrafi şartlar gibi çeşitli
Prof.bağlı
Dr.olarak
Ümran
SEVİL
parametreler etki etmektedir. Bu etkenlere
da çatı
tipi, malzemesi ve formu belirlenmektedir.
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Ancak çatı formunun önem kazandığı yapıların tasarımlarında, çatı şekli ve malzemesi tasarımın tümüne etki
ederek belirleyici eleman olmaktadır. Bir yapının çatı tasarımı için genellikle farklı formda alternatifler bulunmaktadır. Çatı biçimindeki çeşitlilik çatı eğim değeri ile birlikte farklı varyasyonların uygulanmasına imkân
tanımaktadır (Şekil 9). Dolayısıyla tercih edilen üst örtü sistemi yapının düşey yüzeyleriyle ilişkili olarak cephe karakterine uygun formda tasarlanmalıdır.

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
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Şekil 9. Aynı Plana Tasarlanan Farklı Çatı Form Ve Eğim Değerlerinin Cephe Karakterine Etkisi
Yapıların tasarım sürecinde genel olarak plan kurgusu ve cephe biçimlenişi üzerine yoğunlaşılmaktadır. Ancak cephe tasarımları çoğu zaman çatı formu geri planda tutularak yapılmaktadır. Özellikle konut tipi binalar
Doç.
Dr.edilmektedir.
Pelin AVŞAR
KARABAŞ
Dr. Bülent
EKER
ile çok Prof.
katlı yapıların
çatı biçimi
belirlenirken cephe-çatı ilişkisi
göz ardı
Bunun sonucunda
da
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
İBAD
Yönetim
Kurulu Üyesi
ağırlıklı
olarak
plan özelliklerine
göre şekillenen tekdüze, basit çatı çözümleri geliştirilmektedir (Şekil 10-11).
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Şekil 10. Plan Kurgusu Ve Yapının Dış Ölçülerine Bağlı Olarak Biçimlendirilen Çatı Formu

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Şekil 11. Farklı Yapılarda Teras Çatı Tasarımı Ve Cephe Karakterine Etkisi
Tasarım anlayışının plan, düşey yüzeyler ve çatı formu ile birlikte geliştirildiği yapılarda özgün cepheler ortaya
çıkmaktadır (Şekil 12-13). Tasarımın bütününe yön veren çatı veya üst örtü formları ile Sidney Opera Binası
ve Londra Olimpik Su Sporları Merkezi gibi simge yapılar inşa edilebilir.

Şekil 12. Tek Yüzeyli Çatı Formu Yapıya Plan Düzeyinde Ve Düşey Yüzeylerin Biçimlenmesi Üzerine
Etki Ederek Çatı Eğimine Göre Tasarlanan Cephelerin Ortaya Çıkmasını Sağlamıştır.

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
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Şekil 13. Katlanmış Plak Formundaki Çatı İle Karakteristik Ve Simetrik Düzende Cepheler Tasarlanırken Çatı Arasının Da Etkin Bir Şekilde Kullanılması Sağlanmıştır.
Mimari konsepti hareket halindeki suyun akış geometrilerinden esinlenerek oluşturulan Londra Olimpik Su
Sporları Merkezi çatı formunun tasarımın bütününe yön verdiği önemli bir simge yapıdır1. Klasik teras çatı
anlayışının geliştirilmesiyle ortaya çıkan yeşil çatılar çağdaş mimarinin cephe-çatı ilişkisine getirdiği çözümü
yansıtmakla birlikte doğal çevre ile uyumlu karakteristik cephelerin tasarımına imkân tanımaktadır (Şekil 14Prof. Dr. Ümran SEVİL
15).
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Şekil 14. Londra Olimpik Su Sporları Merkezi’nin Özgün Tasarımına Ait Cepheler1

Şekil 15. Londra Olimpik Su Sporları Merkezi’nin Olimpiyat Oyunları İçin Tasarlanan Portatif Tribünleri ve Cephe Karakterine Etkisi2; Yeşil Çatı Çözümleri ve Cephe Karakterine Etkisi3,4
SONUÇ
Yapı kabuğunu oluşturan düşey/düşeye yakın yüzeyler ile üst örtü sistemleri mekânları iç ve dış ortam olarak
Doç. Dr.
AVŞAR KARABAŞ
ayıran, Prof.
yapıyı ve
içerisindekileri
dış etkilere karşı koruyan elemanlardır.
Bu Pelin
yapı elemanlarının
sınırlayıcılık,
Dr.
Bülent EKER
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
İBAD
Yönetim
Kurulu Üyesi
ayırıcılık,
taşıyıcılık,
koruyuculuk,
yalıtım sağlama gibi işlevlerinin yanında, yapıya estetik yöndenYardımcısı
değer kazandırarak takdimi üzerine de önemli etkisi bulunmaktadır.

1 https://www.archdaily.com/161116/london-aquatics-centre-for-2012-summer-olympics-zaha-hadid-architects
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Özellikle cephe karakteri ile tasarımın bütünündeki mimari konsept aktarılmaktadır. Plan düzeyinde ise kullanıcı yönüyle işlevsellik ve konfor unsurları algılanmaktadır. Cephe karakteri yapının kullanıcıları dışında
daha geniş bir kitleye hitap ederken plan kurgusu sadece kullanıcılar için önem kazanır. Bu nedenle cephe
tasarımları benimsenen mimari anlayışı yansıtacak şekilde belirlenmelidir. Tasarım dilinin aktarılmasında çatı
formunun etkisi göz önünde bulundurularak, tasarım sürecinin ilk safhasından itibaren plan ve cephe karakteriyle birlikte çatı formu geliştirilmelidir.
KAYNAKÇA
Hasol, D., (2005). Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü, YEM Yayınevi, İstanbul.
Toydemir, N., Bulut, Ü., (2010). Çatılar, YEM Yayınevi, İstanbul.
İNTERNET KAYNAKLARI
https://www.archdaily.com/161116/london-aquatics-centre-for-2012-summer-olympics-zaha-hadidProf. Dr. Ümran SEVİL
architects (E.T. 21/09/2018)
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
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https://www.e-architect.co.uk/london/london-aquatics-centre (E.T. 21/09/2018)

1

http://www.ekoyapidergisi.org/4432-yesil-catilar-4-nanyang-teknoloji-universitesi.html
(E.T. 24/09/2018)
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http://www.greenroofs.com/projects/acros-fukuoka-prefectural-international-hall/
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(E.T. 23/09/2018)

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

283

DERNEK
YÖNETİMİ
SÖZEL SUNUMLAR

BAKTERİYEL BİYOKALSİFİKASYONUN MİMARİ TASARIMDA KULLANIMI
Burcu Filiz DEMİRCİ1, Didem AKYOL ALTUN2
Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İzmir / Türkiye

1

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İzmir / Türkiye

2

Öz: 21.yüzyılın teknolojik ve bilimsel gelişmelerinin içinde disiplinlerarası çalışmalar, oldukça ve giderek
daha fazla önem kazanmaktadır. Özellikle biyoloji, biyomühendislik ve biyoteknoloji alanları ile tasarım ve
mimarlık disiplinlerinin ortaklığında, canlı organizmaların kullanıldığı çeşitli örnekler bulunmaktadır. Bu örneklerin temelde “doğadan esinlenme” fikrini barındırdığı ve eski dönemlerden beri bilinen biyomimetik yaklaşımın yeni bir türü olduğu düşünülebilir. Sürdürülebilir ve düşük karbon salımı içeren süreçlerin giderek
önem kazandığı günümüzde, tamamen doğal ve biyolojik bir süreç olan bakteriyel biyokalsifikasyon, mimari
Prof. Dr. Ümran SEVİL
tasarım alanı için de kullanılabilir birİBAD
potansiyel
içermektedir.
Yönetim
Kurulu Bakteriyel
Başkanı biyokalsifikasyon basitçe, özel bir
tür bakterinin, gerekli ortam koşulları ve besin sağlandığında, kumu sertleştirerek taşa benzeyen yapılar üretmesine dayalı bir süreçtir. Bu yolla farklı nitelik ve ölçekte mimari/yapısal/endüstriyel tasarımlar/malzemeler
üretmek mümkündür. Bu yolla tamamen doğal bir malzeme olan “kum”un, yine tamamen doğal süreçlerle ve
yararlı bakteriler tarafından, toksik olmayan, insan sağlığına zararsız, ekolojik ürünlere dönüşümü amaçlanmaktadır. Dünya genelinde ve Türkiye’de az sayıda ancak heyecan verici çalışmalar bulunan bu konu, geleneksel, alışılagelmiş yapım yöntemlerine ve tasarım süreçlerine karşın alternatif ve yenilikçi bir yaklaşıma işaret etmektedir. Bu doğrultuda çalışmanın temel amacı, biyoloji ve mimarlık ortaklığında yeni gelişen bir alan
olan bakteriyel biyokalsifikasyon sürecini irdelemek; bu sayede doğa ve mimarlık arakesitinde interdisipliner
çalışmanın katkılarına dikkat çekmektir.
Anahtar Kelimeler: Biyomimetik Tasarım, Biyokalsifikasyon, Kalsiyum Karbonat (CaCO3) Çökelmesi

GİRİŞ
Mimarlığın biyoloji ile kurduğu ilişki, en temelinde doğadan öğrenmek/esinlenmek/uyarlamak başlığı altında
şekillenmektedir. Bu etkileşim türünün ilk çağlardan günümüze farklı isimler altında farklı kimliklere büründüğü
görülmektedir.
Mimarlık
pratiğinin tasarım problemlerini
çözerek
sonuç ürün
elde etme
yönünde
Doç.
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AVŞAR
KARABAŞ
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doğadan
esinlendiği
yöntemlerden
en bilineni, insanlığın ilk dönemlerinde dahi karşımıza çıkan analojilerdir. Mimarlıkta biyormorfik tasarım olarak da adlandırılan bu benzeme/ benzeşme türü, 20.yüzyılın sonunda
biyomimesis ya da benzer anlama gelen biyomimetik kavramı ile içeriksel olarak değişime uğramıştır. Bu
dönemde, biçimsel analojilerden ve form odaklı kaygılardan çok; malzeme, form, strüktürün oluşum süreci,
sistematik işleyişi için doğadan bilinçli bir öğrenme ve çıkarımda bulunma kaygısı görülmektedir.
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Sonrasında, bilim ve teknolojinin hızla gelişmesiyle biyomimesis kavramını 21.yüzyıla özgü yapan temel
şey, doğa ve canlı organizmaların sadece biçimlerinden esinlenen geçmişin morfolojik yaklaşımlarından farklı
olarak biyolojik sistemlerin yeni teknolojilerle mimari tasarımlara entegre olduğu; doğal süreçlerden, sistemin
bütünselliğinden veya canlıların davranışlarından esinlenen ve hatta canlıları tasarıma entegre eden biyotasarım örneklerinin ortaya çıkmasıdır.
Biyomühendislik ve biyoteknoloji alanlarındaki gelişmeler, mimarlık ve diğer mühendislik alanlarıyla işbirliği içinde geliştirilmiş tasarım ürünlerini gündeme getirmiş; yeni yüzyılın biyomühendislik araştırmaları, mimarlık ve tüm tasarım alanları için farklı bir dönem açmıştır. Ancak hala, biyoloji, mimarlık ve mühendislik
disiplinlerinin birlikteliğinde, canlı organizmaların kullanıldığı tasarım çalışmaları az sayıdadır. Bu noktada,
bakteriyel biyokalsifikasyon, yani kalsiyum karbonat çöktürülmesi ile kum, toprak gibi yapıların sertleşmesini
sağlayan bazı bakteri türlerinin mimarlık ya da tasarım alanında kullanım potansiyeli dikkat çekici ve ümit
verici görünmektedir. Bakteriyel biyokalsifikasyon olayı, yaklaşık 15 yıldır bilim adamlarının araştırma konusu haline gelmiştir. Mimarlık ve tasarım alanlarının yanında mühendislik, ekoloji ve geoteknik alanlarında da
Prof. Dr. Ümran SEVİL
çatlak onarımı, endüstriyel atıkların doğadan temizlenmesi, geçirgenliğin azaltılması ve zemin iyileştirilmesi
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
gibi çeşitli çalışmalar mevcuttur.
Bu doğrultuda bu çalışmanın temel amacı, biyoloji ve mimarlık ortaklığında yeni gelişen bir alan olan bakteriyel biyokalsifikasyon sürecini irdelemek; bakteriyel biyokalsifikasyon sürecinin mimari tasarımda bir araç
olarak kullanılmasına ilişkin örnekleri ortaya koymak, doğa ve mimarlık arakesitinde interdisipliner çalışmanın katkılarına dikkat çekmektir.
BAKTERİYEL BİYOKALSİFİKASYON
Kalsifikasyon, kimya teriminde söylenecek olursa kireç taşına dönüşme olarak tabir edilirken, tıp alanında ise
kalsifikasyon bazı dokularda kalsiyum toplanması yani kireçlenme olarak tabir edilmektedir. Biyokalsifikasyon, biyolojik süreçler sonucunda kalsiyum karbonat çökelmesi ve kalsit oluşması durumudur. Bakteriyel
biyokalsifikasyon ise basitçe, özel bir bakteri türünün gerekli ortam ve koşullar sağlandığında bir bağlayıcı
olarak davranarak kumu sertleştirmesi ve çimento benzeri bir çıktı üretmesi sürecidir. Biyokalsifikasyonda söz
konusu süreç biyolojik yol izleri ile gerçekleşir ve doğaya tamamen uyumludur. Süreçte açığa çıkan CaCO3,
bakteriler aracılığıyla, kum, toprak gibi doğal materyalleri birbirine bağlamaktadır. Doğada, traverten oluşumları, tafonik mağaralar gibi kalsiyum karbonat çökelmesini kapsayan farklı süreçlerde de bakterilerin rol
oynadığı bilinmektedir.

Doç.
Dr. Pelin
AVŞAR
Prof.
Dr. Bülent süreci,
EKERüreaz aktivitesi ile kalsiyum
Bakteriyel
biyokalsifikasyon
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bazıKARABAŞ
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Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
İBAD Yönetim
Kurulu Üyesi
ri tarafından
gerçekleştirilmektedir.
Bu türlerin içinde en yaygın olarak bilineni Sporosarcina pasteurii’dir.
Bacillus pasteurii olarak da bilinen Sporosarcina pasteurii, gram pozitif, açık turuncu renkli, fakültatif (hem
oksijenli hem de oksijensiz ortamda gelişebilen), sporlu, patojen olmayan bir bakteridir. Bakterinin morfolojik
özellikleri tekrar incelendiğinde, Sporosarcina ailesine alınmıştır. Ancak literatürde Bacillus pasteurii olarak
da bilinir ve iki ismi de yaygın olarak kullanılır (Şekil 1) (Yoon et al, 2001).
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Şekil 1. Bacillus pasteurii ve kalsit oluşumu (URL-1)
Sporosarcina pasteurii’nin bakteriyel biyokalsifikasyon sürecinde; üre iki basamakta karbondioksite ve ardından kalsiyum karbonata dönüşür, PH değerinin artması ile ortamda bulunan kalsiyum iyonlarıyla karbonat
buluşur ve kalsiyum karbonat oluşur; çökelen CaCO3, kuma bağlanarak kumu sertleştirir (Şekil 2) (Siddique
ve Chahal, 2011). Söz konusu süreç literatürde beton çatlaklarının tamiri ve zemin güçlendirme çalışmaları
odaklı yaygın olarak çalışılmaktadır. Ancak
bu Dr.
süreciÜmran
kullanarak
bir yapı malzemesinin oluşumu ya da tasarım
Prof.
SEVİL
ürünü oluşturmak üzerine henüz sınırlı
sayıda
çalışma mevcuttur.
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Şekil 2. Bakteriyel Biyokalsifikasyon süreci (Kişisel arşiv, 2018)
DEPREM AŞISI / BETON ÇATLAKLARININ TAMİRİ İÇİN BİYOKALSİFİKASYON
Bakteriyel biyokalsifikasyona ilişkin literatürde yapılan çalışmalar, çimentonun bileşiminde barındırdığı bileşiklerin doğada kendiliğinden oluştuğu süreçler doğrultusunda ve doğayı taklit eden bir kendi kendini onarım
(self-healing) işlemini gerçekleştirilebileceği yönündedir. Basitçe anlatmak gerekirse, betonun içinde çatlak
oluşumu sonrası su ve besine ulaşan bakteri, ortamdaki kullanılabilir besini tüketip, çatlak içerisinde CO2 üretmektedir. Üretilen CO2 ise çatlak ortamındaki Ca2+ ve OH- ile reaksiyona girerek kalsiyum karbonat (CaCO3)
formunda çökeldiğinden bunun birikmesi ile çatlak zamanla kapanır (Jonkers, 2011). Bu biyolojik müdahale
yöntemi için literatürde ‘Deprem Aşısı’ , ‘Beton Aşısı’ ve ‘Biyobeton’ gibi kavramların kullanıldığı görülmekDoç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
tedir. Prof. Dr. Bülent EKER
İBAD
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
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Şekil 3. Beton çatlaklarının Bakteriyel Biyokalsifikasyon ile kapanma süreci ve biyobeton (Jonkers,2011)
Hollanda Delft Üniversitesi’nde Henk Jonkers öncülüğündeki bir grup bilim adamı beton yapıların kendi kendini iyileştirme kapasitesini bu bakterileri kullanılarak nasıl geliştirebileceklerine ilişkin 2006 yılından bu yana
çeşitli araştırmalar yürütmektedirler. Mikrobiyolog Henk Jonkers ve Beton Teknolojisti Eric Schlangen’ın
beton onarım maliyetlerini azaltmaya yardımcı olmak için geliştirdikleri biyo-beton; Bacillus cins bakteri
sporlarının su ile aktive olan besin maddeleriyle karışımından oluşmaktadır (Şekil 3). Böylece beton karışımına kalsit çökelten bakteriler gömülerek kendini iyileştirme kapasitesine sahip bir beton üretimi mümkün
olabilmiştir (Jonkers, 2011).
ZEMİN GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI
Son yıllarda, bakterilerin kullanımıyla mikrobiyolojik kalsiyum karbonat çökelmesi ile zeminleri iyileştirme
Doç.
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/ taşıma gücü artışı, oturmaların azaltılması, gerilme altında şekil değiştirmenin azaltılması, şişme – büzülme
potansiyelinin azaltılması, çevresel etkiler (donma – çözülme, ıslanma – kuruma) sonucunda oluşabilecek
fiziksel ve kimyasal etkilerin önlenebilmesi, su geçirgenliği ve sızıntı sularının kontrolü, erozyona karşı olan
direncin arttırılması, deprem gibi yükler altında sıvılaşma, dayanım gibi özelliklerinin güçlendirilmesi, yüzey
bozulmalarına karşı oluşan direncin arttırılması hedeflenmektedir (Özaydın, 2012).
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YENİ YAPI MALZEMELERİN ÜRETİMİ
Bakteriyel biyokalsifikasyonun yeni bir yapı malzemesinin üretiminde kullanılmasına ilişkin az sayıda çalışma
bulunmaktadır. Bunlar, çimento yerine kullanılabilecek bir bağlayıcının (biyoharç) ya da örme elemanı olarak
kullanılabilecek biyotuğlaların üretimi üzerinedir.
Biyoharç üzerine çalışan ekip üyelerinden biyolog Piero Tiano, çimento malzemesi yerine sürdürülebilir bir
yapı malzemesi elde edebilmek için belirli bir miktarda bakteri ve yaklaşık 3 saatlik fermantasyon sürecinin
gerekliliğinden bahsetmektedir. Bu denemelerde çimento sanayisi atıklarından ve pirinç kabuğu külünden oluşan kum karışımları üzerine çalışılmaktadır (Şekil 4).

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Şekil 4. Alternatif çimento malzemesi / Biyoharç üretimi (URL-2)
Bakteriler doğal olarak kalsiyum karbonat üreterek, çimento sanayisi atıklarından ve pirinç kabuğu külünden
oluşan bir kum karışımını birbirine bağlar. Mikrobiyologlar ve kimyagerler bu bakterilerin daha verimli hale
gelmesi için çalışmalarını sürdürmektedir.
Kuzey Carolina Raleigh’deki BioMason adlı şirket ise, mikroorganizma enjeksiyon yöntemini kullanarak,
4 günlük bir işlem sonrasında Biyotuğla denebilecek sürdürebilir bir yapı malzemesi üzerine çalışmaktadır
(Şekil 5).
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Şekil 5. Kum + bakteri + idrar = tuğla (URL-3)
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Türkiye’de de Türkiye Biyotasarım Takımı, benzer bir yapı malzemesinin üretimi üzerinde çalışmalarını yürütmektedir (Şekil 6). Mayıs 2016’da resmi bir “Disiplinerarası Ortak Çalışma Protokolü” çerçevesinde, Ege
Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Manisa Celal Bayar öğretim üyelerinden 8 kişi tarafından2 hayata
geçirilmiş, ortak bir araştırma, çalışma ve proje geliştirme platformu olan Türkiye Biyotasarım Takımı, bir
yandan akademik alanda çalışmalar yürütmekte; bir yandan da tasarım, mimarlık ve çeşitli mühendislik alanlarında farklı girişimleri hedeflemektedir (URL 4).

Şekil 6. TBT tarafındanProf.
farklı nitelikte
kumlarla
yapılmış denemeler (URL-4)
Dr. Ümran
SEVİL
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BAKTERİYEL BİYOKALSİFİKASYONUN TASARIM ALANINDA KULLANIMINA İLİŞKİN
ÖNERİLER
Bakteriyel biyokalsifikasyonun tasarım alanında kullanımına ilişkin de az sayıda örnek bulunmaktadır. Bunlardan biri Holcim Vakfı’nın Sürdürülebilir Yapı Ödülleri’nde birincilik alan Magnus Larsson’ın tasarımıdır (URL5). Larsson’ın hayata geçirilmemiş tasarımı, kum tepeciklerinin belirli kısımlarını bakteriler aracılığıyla katılaştırarak Sahra Çölü’ndeki kum fırtınalarında bölge sakinlerine alternatif bir mekân önermektedir (Şekil 7).
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Şekil 7. Larsson’un yarışma önerisi, 2009
Peter Trimble tarafından tasarlanan ve bakterili karışımın kumun içinde kolay dağılımını sağlamak üzere bir
makinenin de geliştirildiği oturma birimi denemesi ise bakteriyel biyokalsifikasyonun küçük ölçekte de olsa
denendiği bir süreci içermektedir (URL-6) (Şekil 8).

Şekil
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2014 AVŞAR KARABAŞ
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2015 yılından bu yana bakteriyel biyokalsifikasyon üzerine çalışmalar yürüten Türkiye Biyotasarım Takımı’nın
biyomühendislik ve mimarlık öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirdikleri atölye kapsamında ürettikleri, “Çiçek ve Çocuk” temalı Uluslararası Expo 2016 Antalya Fuarı’nda da sergilenen “Kumdan Mimariler” başlıklı
çocuk oyun alanı tasarımı da, bakterilerin kumu sertleştirmesiyle oluşturulmuş, toksik olmayan, doğal ve mağaravari bir oyun alanı önerisidir (Şekil 9).
290

DERNEK
YÖNETİMİ
SÖZEL SUNUMLAR

Şekil 9. Atölye kapsamında üretilmiş oyun hamurundan maket, bilgisayar modeli, gazbetondan model
(TBT arşivi, 2016)
Bu projenin temel amacı çocuklarımıza bırakabileceğimiz sürdürülebilir bir gelecek için, kentsel çevrelerin
tasarımında bilimsel gelişmelerin ve teknolojinin yardımıyla alternatif yöntemler aramaktır. Bu doğrultuda
proje biyoloji ve tasarım ara kesitindeki çalışmalara odaklanarak, kireçtaşı üretebilen bakteri türleri hakkındaki
Prof.
Dr. Ümran
SEVİL bakteri türlerini kullanarak, kum alanaraştırmalardan yola çıkar. Projenin temel
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Başkanı
ları kendiliğinden oluşmuş mimari ürünlere
dönüştürmek
üzerine
kuruludur. Bu genel konsept çerçevesinde
mimari ve kentsel çevrelerin tasarımında pek çok işleve yönelik farklı tasarımlar öngörülebilecektir. Buna bir
ilk örnek olarak geliştirilen organik formlu tasarım, “çocuklar için doğal süreçlerle üretilmiş bir oyun alanı”
önermektedir (URL-4). Takımın ayrıca, kentsel mobilyalara ilişkin prototip çalışmaları da bulunmakta olup,
denemeleri devam etmektedir (Şekil 10).

Şekil 10. TBT Kentsel Mobilya Tasarımı Prototip Denemeleri (Kişisel arşiv, 2018)
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21.yüzyılın teknolojik ve bilimsel gelişmelerinin içinde disiplinlerarası çalışmalar, oldukça ve giderek daha
fazla önem kazanmaktadır. Özellikle biyoloji, biyomühendislik ve biyoteknoloji alanları ile tasarım ve mimarlık disiplinlerinin ortaklığında, canlı organizmaların kullanıldığı çeşitli örnekler bulunmaktadır. Bu örneklerin
temelde “doğadan esinlenme” fikrini barındırdığı ve eski dönemlerden beri bilinen biyomimetik yaklaşımın
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yeni bir türü olduğu düşünülebilir. Sürdürülebilir ve düşük karbon salımı içeren süreçlerin giderek önem kazandığı günümüzde, interdisipliner ilişkiler önem kazanmakta, ağırlıkla sentetik biyoloji ve biyomühendislik alanındaki gelişmeler paralelinde yenilikçi biyotasarım ürünleri üzerine çalışmalar artmaktadır. Tamamen
doğal ve biyolojik bir süreç olan bakteriyel biyokalsifikasyon, mimari tasarım alanı için de kullanılabilir bir
potansiyel içermektedir. Dünya genelinde ve Türkiye’de az sayıda ancak heyecan verici çalışmalar bulunan
bu konu, geleneksel, alışılagelmiş yapım yöntemlerine ve tasarım süreçlerine karşın alternatif ve yenilikçi bir
yaklaşıma işaret etmektedir. Kısıtlı sayıda çalışmanın bulunduğu bu alanda, ülkemizde de çalışmaların yürütülmesi ümit vaadedici görünmektedir.
Bakteriyel biyokalsifikasyon süreci, yaşayan malzemelerden yaşayan nesneler yaratmak, doğayla bütünleşmiş, onunla beraber yaşayan tasarımlar oluşturmak, doğayı taklit etmek yerine gerçek anlamda biyolojinin
yapı ile iç içe geçtiği hibrid sentezler oluşturabilmek adına, tasarımcılara ve mimarlara önemli bir potansiyel
vadetmektedir.
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KORUNAN DOĞAL ALANLARDA REKREASYON FAALİYETLERİ, ETKİLERİ VE YÖNETİMİ:
KÜRE DAĞLARI MİLİ PARKI ÖRNEĞİ
Nur BELKAYALI1, Yavuz GÜLOĞLU2, Elif AYAN1
Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Kuzeykent,
Kastamonu / Turkey
2
Kastamonu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü,
Kuzeykent, Kastamonu / Turkey
1

Öz: Korunan doğal alanların sürdürülebilirliğinin sağlanmasında koruma kullanım dengesinin oluşturulması
oldukça güçtür. Bu alanların içerisinde ekolojik anlamda hassas alanların da varlığı, alanların hangi düzeyde
ve ne şekilde kullanılacağının tanımlanmasını zorlaştırmaktadır. Özellikle milli park statüsü taşıyan korunan
alanların korumanın yanında rekreasyon
ve turizm
faaliyetlerine
de olanak sağlıyor olması durumu koruma
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ğerlerinin yok olmasına sebep olabilmektedir. İşte o noktada bu alanlar için doğru plan kararlarının alınması
ve etkin yönetimi önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de önemli doğal korunan alanlardan
ve Avrupa ormanlarının 100 sıcak noktasın birisi olan Küre Dağları Milli Parkı’nda gerçekleşen rekreasyon
faaliyetlerinin tanımlanması, rekreasyon faaliyetlerine bağlı oluşan etkilerin belirlenmesi ve yönetiminin değerlendirilmesidir. Bu amaçla çalışma alanında 200 ziyaretçi ile anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Anket formundaki değişkenler likert ölçeği kullanılarak değerlendirilmeye çalışılmıştır. Derecelendirme 1: Çok önemli,
2: Önemli, 3: Az önemli, 4: Önemsiz şeklinde yapılmıştır. Verilerin analizi SPSS 22 programı ile gerçekleştirilmiş, sıklık analizleri yapılmış ve değişkenler arasında anlamlı bir fark olup olmadığı varyans analizi (ANOVA
testi) ile %5 önem düzeyine göre belirlenmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak alanın en fazla dinlenme, gezme ve
doğa ile iç içe olma amacıyla kullanıldığı, alana en fazla zarar veren rekreasyon faaliyetinin avlanma olduğu
yapılan anket sonuçları ile belirlenirken, alanda oluşan zararlanmaların önlenmesi için en gerekli tedbirin ziyaretçiler için eğitim ve bilgilendirme etkinliklerinin yapılması olduğu tespit edilmiştir. Alan için hazırlanmış
bir ziyaretçi yönetim planının olmayışının ziyaretçilerin alanı kontrolsüz kullanmalarına sebep olduğu, alanın
yönetimi konusundaki eksikliklere bağlı olarak da kullanıma bağlı zararlanmaların önlenemediği yapılan anket
ve arazi çalışmaları sonucunda görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Korunan Alan, Milli Park, Rekreasyon, Yönetim, Küre Dağları Milli Parkı
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Günümüzde doğal kaynakların hızla azalması yaşamın sürekliliğinin sağlanabilmesi için korumayı gerekli
kılmaktadır. Özellikle kentsel alanlarda oluşan olumsuz yaşam koşulları insanların doğal ve korunan alanlara
olan talebini arttırmaktadır. Koruma statüsüne sahip olan alanların korunmasının yanı sıra rekreasyon ve tu293
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rizm faaliyetlerine de hizmet ediyor olması bu alanların sürdürülebilirliğinin sağlanmasında bazı güçlüklerle
karşılaşılmasına sebep olmaktadır. Korunan alanların rekreasyon ve turizm amaçlı kullanımları; üst toprağın
sıkışması, bitki örtüsünün azalması ve yaban hayatı davranışlarındaki değişimler, çevre kirliliği, gürültü, orman yangını gibi olumsuzlukların oluşmasına sebep olabilmektedir. Bu olumsuzlukların oluşmasının engellenmemesi ya da miktarının azaltılmaması ise alanın kaynak değerlerinin hassasiyetine bağlı olarak bozulmalara
ve/veya yok olmalara sebep olmaktadır (Akten, 2009; Gül vd., 2006; Olalı ve Timur, 1988).
Korunan doğal alanların rekreasyonel ve turizm amaçlı kullanımında hedeflenmesi gereken, alanın kaynak değerlerini kaybetmeden kullanımın sağlanması, oluşan negatif etkilerin ortadan kaldırılması ve/veya minimum
düzeye indirilmesi, ziyaretçi tatminini en üst düzeyde tutmaya çalışarak yöre toplumu ekonomisi ve kültürüne
olumsuz etkisi olmayan maksimum kullanımı sağlamaktır. Bunun için ise doğru kaynak yönetimin sağlanması
gerekir3. Doğru kaynak yönetiminin sağlanması için öncelikli olarak alan sınırlarının net olarak tanımlanması,
kaynak kullanıcılarının sürece dahil edilmesi, alana ilişkin mevcut durumun doğru tespit edilmesi, arz ve talebin belirlenmesi, mevcut yasal düzenlemelere göre hareket edilmesi gereklidir. Türkiye’de koruma konusunda
kabul edilen yasal düzenlemeler 1982 Anayasasının
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yürürlüğe giren 6831 sayılı Orman Kanunu,
2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu (1982), 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu (1983),
2872 sayılı Çevre Kanunu (1983), 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu (1983), 3194 sayılı İmar Kanunu (1985),
3621 sayılı Kıyı Kanunu (1990), 4342 sayılı Mera Kanunu (1998), Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)
Yönetmeliği (1993), Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği (2014) sıralanabilir. Ayrıca Türkiye’nin taraf
olduğu Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi (BERN Sözleşmesi) (1984),
Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi” (Barcelona Sözleşmesi) (1978), Cenova Bildirgesi
(1985), Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Sözleşmesi (1982), Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı
Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi” (RAMSAR Sözleşmesi) (1994) ve
Avrupa Peyzaj Sözleşmesi (2004) gibi uluslararası sözleşmeler uyarınca da koruma çalışmaları yapılmaktadır
(Güloğlu, 2017).
Doğal kaynakların etkin korunması ve kullanımı için yasada hazırlanması gereken planlarda belirtilmiştir.
Bunlardan birisi Uzun Devreli Gelişme Planlarıdır (UDGP). Uzun devreli gelişme planları kaynak yönetimi için stratejik planlardır. Kaynak değerlerinin etkin korunması, devamlılığının sağlanması, kullanıma bağlı
olumsuz etkilerinin en aza indirilmesine ve denetiminin sağlanarak UDGP’nin uygulanabilmesine yönelik
olarak koruma, denetleme ve uygulama stratejilerini içerir, yönetim organizasyonu önerir1.
Korunan doğal alanlarda rekreasyonel arz ile talebin dengelenmesi ve olumsuz etkilerin minimize edilmesi
için ziyaretçi
planlarının
da yapılması, ziyaretçi kapasitesinin
bilinmesine
düzenli bir
şekilde izDoç. Dr.
Pelin ve
AVŞAR
KARABAŞ
Prof.yönetim
Dr. Bülent
EKER
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Yönetim
Kurulu
Başkan
İBAD
Yönetim
Üyesi 2005). Ziyaretçi yönetimi her zaman alan yönetim hedefleriYardımcısı
lenmesine
olanak
sağlar Kurulu
(Gül ve Akten,
ile ilişkili
olmalıdır. Envanter ve analiz aşamaları etkilerin nedenlerini belirlemeli dolayısıyla gerektiğinde daha detaylı
araştırma ve izleme gerçekleştirilebilmelidir. Ziyaretçi yönetimi geleneksel olarak yerel yöneticilerinin algıları
ve yorumlarına dayalı olmakta ve milli park yönetim planlarında olduğu gibi mevzuat veya kurum politikası
3
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tarafından yönlendirilmektedir. İlgili hedeflerin gözden geçirilmesinde, anahtar izleme göstergelerinin ve standartların seçiminde ve bunların ilgili yönetim stratejilerine dahil edilmesinde paydaşların katılımı mümkündür
(Belkayalı, 2015).
Doğru planlaması yapılmamış ve yönetilmeyen korunan doğal alanlar için artan rekreasyon ve turizm talepleri büyük bir tehdit oluşturmaktadır (Newsome ve ark., 2002). Alanı kullanan kişi sayısının artması kullanıcı
özelliklerinin farklılık göstermesini dolayısıyla taleplerde de çeşitlenmeyi getirmektedir. Bu durum ise alandan
farklı beklentilere sahip bir kullanıcı kitlesini oluşturmakta, kullanıcılarda farklı memnuniyet düzeylerinin
oluşmasına sebep olmaktadır. Ayrıca farklı eğitim ve bilinç seviyesinde ki kişilerin korunan alanla ilgili yeterli
bilgiye sahip olmamaları alanı kullanırken gösterilen hassasiyeti de etkilemektedir. Alanda ziyaretçilerin gösterdikleri farklı hassasiyet düzeyleri alanda etkiler oluşmasına sebep olmaktadır. Peterson ve ark.’nın (1990)
yapmış oldukları çalışmada etki ziyaretçi kaynaklı istenmeyen fiziksel tahribatlar olarak tanımlanmıştır.
Korunan doğal alanlarda yapılan rekreasyon ve turizm aktiviteleri her ne kadar doğayla barışık aktiviteler gibi
görülseler de, bu aktivitelere kaynak olan alanın etki altında kalması kaçınılmazdır. Bu etkiler, korunan doğal
Prof. Dr. Ümran SEVİL
alanın tüm kaynak değerlerinde hissedilir.
düzeyi
ise kaynak
değerinin hassasiyetine, yapılan etkinliİBADEtkinin
Yönetim
Kurulu
Başkanı
ğin çeşidine, kullanım yoğunluğuna ve süresine bağlı olarak farklılık gösterir.
AMAÇ
Bu çalışmanın amacı; Türkiye’de önemli korunan doğal alanlardan birisi olan Küre Dağları Milli Parkı özelinde korunan doğal alanların hangi rekreasyon ve turizm faaliyetleri için kullanıldığının ve bu kullanımlardan
hangisinin alanda zararlanma oluşturduğunun belirlenmesi ve zararlanmalarının etkilerinin önlenmesi ve/veya
en aza indirilmesi için alınabilecek önlemlerin tespit edilmesidir.
KAPSAM
Çalışmanın amacına bağlı olarak Küre Dağları Milli Parkı’nın kaynak değerleri tespit edilmiş, kaynakların
hangi rekreasyon ve turizm faaliyetleri için kullanıldığı arazi çalışmaları ve yapılan anket çalışmaları ile belirlenmiştir. Ayrıca alana gelen ziyaretçilere uygulanan anket çalışması ile alanda ziyaretçilerin kullanımlarına
bağlı olarak hangi kullanımlara bağlı olarak hangi kaynak değerlerinde zararlanma oluştuğu tespit edilmiştir.
Zararlanmaların önlenmesi ve/veya azaltılması için alanda alınması gereken önlemler belirlenmeye çalışılmıştır.
YÖNTEM
Küre Dağları
Parkı’nda EKER
gerçekleşen rekreasyon faaliyetlerinin
rekreasyonKARABAŞ
faaliyetlerine
Doç.tanımlanması,
Dr. Pelin AVŞAR
Prof. Milli
Dr. Bülent
bağlı İBAD
oluşan Yönetim
etkilerin belirlenmesi
ve yönetiminin değerlendirilmesi
için çalışma
alanında
200 ziyaretçi
ile
İBAD Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
Kurulu Üyesi
anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Anket formunda açık uçlu sorulara yer verilmemeye çalışılmış, hem anketi
yapan kişilerin rahat cevap verebilmesi hem de sonuçların sağlıklı değerlendirilebilmesi için sorularda likert
ölçeği kullanılmıştır. Değerlendirme yapılırken Demir (2001) ve Belkayalı (2015)’nın çalışmalarında kullandıkları yöntem baz alınmıştır. 1= Çok önemli etki, 2= Önemli etki, 3= Az önemli etki, 5= Önemsiz etki olarak
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değerlendirilmiş ve elde edilen verilerin aritmetik ortalaması alınarak 4’e yakın değere sahip etki ve önlemlerin en az olumsuz çevresel etkiye ve tercihe, 1’e yakın olanların ise en çok olumsuz çevresel etkiye ve alınacak
önlem tercihine sahip olduğu kabul edilmiştir. Verilerin analizi SPSS 22 programı ile gerçekleştirilmiş, sıklık
analizleri yapılmış ve değişkenler arasında anlamlı bir fark olup olmadığı varyans analizi (ANOVA testi) ile
%5 önem düzeyine göre belirlenmeye çalışılmıştır.
BULGULAR
Çalışma Alanına İlişkin Bilgiler
37.753 hektar büyüklüğündeki alan, barındırdığı doğal, kültürel ve rekreasyonel kaynak değerleri ile bölgesel
ve ülkesel ölçekte önemli bir korunan alandır. Küre Dağları 1988 yılında Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF)
Türkiye bölümünün katkılarıyla ‘Avrupa ormanlarının sıcak noktaları’ olarak tanımlanan korumada öncelikli
alanları arasına girmiştir. Ayrıca Türkiye’nin ilk PAN (Protected Areas Network, Korunan Alanlar Ağı) Parks
adayı milli parkı olan Küre Dağları Milli Parkı, PAN Parks Yönetim Kurulu’nun 23 Nisan 2012 tarihinde yapProf.Milli
Dr.park
Ümran
SEVİL
tığı toplantı ile PAN Parks ağına katılmıştır.
dünyada
ender görülen karstik doğal yaşlı ormanlara,
İBAD Yönetim
Kurulu
zengin otsu ve odunsu vejetasyona sahiptir.
Önemli bitki
alanı Başkanı
olarak da belgelenen milli park 157 endemik
bitki türüne, Türkiye’de yaşayan 160 memeli türünün 48’ine, 113 omurgasız ve 23 sürüngen türüne ev sahipliği yapmaktadır (Belkayalı, 2012; Anonim, 2010).
Anket Çalışması Sonuçları
Alanda yapılan anket çalışması sonuçlarına göre ziyaretçilerin alanı en fazla dinlenmek (%28), gezmek (%27),
doğayla iç içe olmak (%21) amacıyla kullandığı belirlenmiştir (Tablo 1). Alanda avlanma faaliyetinin yürürlükteki yasal mevzuatla yasaklanmış olmasına %5 oranında kullanıldığı da ziyaretçilerin anket sorularına
verdikleri cevaplar sonucunda belirlenmiştir.
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Tablo 1. Küre Dağları Milli Parkı Ziyaretçilerinin Alanı Kullanım Amaçları
Kullanım Amacı

Sıklık

Yüzde

Dinlenme

56

28,0

Rafting

1

,5

Kanyoning

3

1,5

Trekking

14

7,0

Fotoğraf Çekmek

15

7,5

Gezmek

54

27,0

Öğrenme

5

2,5

Doğayla İç İçe Olma

42

21,0

Avlanma
Total

10
Prof. Dr. Ümran
SEVİL

200 Başkanı
İBAD Yönetim Kurulu

5,0
100,0

Ziyaretçilere alandaki kaynak değerleri üzerinde (su, toprak, hava, bitki örtüsü, yaban hayatı, kültürel değerler
vb.) hangi rekreasyon ve turizm faaliyetinin en fazla etkisi olduğunu düşündükleri sorulduğunda avlanma faaliyetinin (ort: 1,52) en önemli etki düzeyine sahip olduğunu ifade ettikleri belirlenmiştir. Ayrıca ziyaretçilerin
yürüyüş (ort:1,82) ve piknik (ort: 1,87) etkinliklerinin de kaynak değerlerini olumsuz etkilediğini düşündükleri
yapılan çalışma sonucunda belirlenmiştir (Tablo 2).
Tablo 2. Küre Dağları Milli Parkı Ziyaretçilerinin Kaynak Değerlerine Etkisi Olduğunu Düşündükleri
Etkinlikleri
Etkinlik

N

Minimum

Maksimum

Ortalama

Std. Sapma

Yürüyüş

200

1

4

1,82

,819

Piknik

200

1

4

1,87

,910

Avlanma

200

1

4

1,52

,796

Spor ve Oyun

200

1

4

2,13

,929
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SONUÇ
Küre Dağları Milli Parkı kaynak değerleri; kuş gözlemciliği, fotoğraf çekimi, rafting, kanyoning, tırmanma ve
yamaç paraşütü, dağcılık gibi faaliyetler için oldukça uygunken ziyaretçilerin alana geliş sebeplerinin oldukça
sınırlı olduğu ve alana özgü olmadığı görülmüştür.
Alan için hazırlanmış bir ziyaretçi yönetim planının olmayışı, ziyaretçilerin alanı kontrolsüz kullanmaları, alanın yönetimi konusundaki eksiklikler, kullanıcıların alanın kaynak değerlerinin hassasiyeti konusunda yeterli
bilgiye ve bilince sahip olmaması alanda zararlanmalara sebep olmaktadır. Özellikle yürürlükteki mevzuatla
yasaklanmış bir etkinliğin alanda yapılır olduğunun ziyaretçiler tarafından ifade edilmesi çalışmanın dikkat
çekici sonuçlarından birisi olmuştur.
Küre Dağları Milli Parkı özellikle PAN Parks sertifikası aldıktan sonra artan ziyaretçi talepleriyle, rasyonel
planlamaya ve dolayısıyla yönetime ihtiyaç duyan önemli bir korunan alandır. Bu bağlamda; milli parkta rasyonel bir planlama çalışmasının gerçekleştirilebilmesi için ivedilikle alan için yönetim planının ve buna bağlı
Prof. Dr. Ümran SEVİL
olarak ziyaretçi yönetim planının uygulamaya
konulması
gerekmektedir.
İBAD Yönetim
Kurulu
Başkanı Alanın kaynak değerleriyle uyumlu
ve çeşitli rekreasyonel kullanımlara kavuşması kaynak değerleri üzerinde oluşan baskıyı azaltacaktır. Ayrıca
kullanıcıların alanın özelliklerine ve yürürlükteki mevzuata ilişkin bilgi sahibi olmalarının da alanı yanlış kullanmalarının önüne geçeceği düşünülmektedir.
KAYNAKÇA
Akten, S., (2009). Korunan Doğal Alanlarda Ziyaretçi Etki Yönetim Yaklaşımı (Gölcük Tabiat Parkı Örneği,
Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009, 172 s.
Anonim, (2010). Küre Dağları Milli Parkı ve Tampon Bölgesi Hızlı Alan Değerlendirmesi, Final Raporu, Ançeo Ltd.,GEF Destekli “Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi” Çevre ve Orman
Bakanlığı, UNDP Türkiye ve WWF Türkiye, Ankara.
Belkayalı, N., (2012). Küre Dağları Milli Parkı Rekreasyon ve Turizm Faaliyetlerine İlişkin Tespit Edilen
Sorunlar Ve Çözüm Önerileri, Kastamonu’nun Doğal Zenginlikleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Kastamonu.
Belkayalı, N., (2015). Identifying and Assessing Visitor Impacts and Attitudes: A Case Study in the Kure Mountains National Park, Fresenius, 24 (9a): 3044-3056.
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KENTSEL DÖNÜŞÜM ve MARKALI KONUT PROJELERİ RANT İLİŞKİSİ
Hilal ERDOĞAN ŞUMNU1, Dr. Öğretim Üyesi Elif ÖRNEK ÖZDEN2
1-2

Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İstanbul / Türkiye

Öz: Kentlerin mekânsal yapısı, kendine özgü süreçler ve toplumsal dinamiklerle şekillenmektedir. Batılı ülkelerin kentlerinde, sosyal ve ekonomik açıdan çöküntü alanlarının yeniden canlandırılmasına yönelik müdahaleler olarak başlayan kentsel dönüşüm uygulamaları; genelde kentin, nüfusunu kaybetmiş ya da düşük
gelir gruplarının kötü ekonomik ve fiziksel şartlarda yaşadıkları ve sosyal dayanışmanın kaybolduğu konut
alanlarında, eski boş liman ve sanayi alanlarında kentin ekonomik gelişimine katkıda bulunacak projeler biçiminde olmuştur ((Ataöv ve Osmay, 2007: 57). Ülkemiz kentlerindeki dönüşüm için ise, bağlamsal, sosyoekonomik, yönetsel ve fiziksel değişkenlerin etkileşimi sonucu gerçekleşen farklı dönüşüm sürecinden söz
edilebilir. 2000 sonrası dönemde dünyadaki kentsel dönüşüm uygulamalarındaki en önemli gelişme yasaya
Prof. Dr. Ümran SEVİL
dayalı kentsel dönüşümün başlamasıdır.
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BaşkanıAlanların Dönüştürülmesi Hakkında
Kanun kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 402 riskli alan belirlenmiştir. Bunların yanı sıra
bina bazlı riskli yapı dönüşümleri yapılmaktadır. Çalışmada 6306 sayılı kanundan yararlanılarak dönüştürülen
100 konut ve üzerinde birim içeren 220 Markalı Konut Projesi ele alınarak bölgesel konut fiyatlarının, kentsel dönüşüm uygulamalarıyla nasıl etkilendiği incelenmiştir. Bu projelerin Ekim 2018 itibariyle 95 tanesinin
inşaatı tamamlanmış durumundadır, 129 tanesinin ise inşaatı halen devam etmektedir. İnşaat halinde olan bu
projeler ile 75.109 adet yenilenmiş konut biriminin en son 2021 yılı itibariyle tamamlanmış olacağı ön görülmektedir. Bu markalı konut projeleri üzerinden, dönüşüm öncesi bölge fiyatları, Markalı Projelerin liste satış
fiyatları ve dönüşüm süreci sonunda içinde bulundukları bölgelerin fiyatlarının nasıl değiştiği ortaya konarak,
kentsel dönüşümün riskli yapı dönüşümü odağından çıkarak daha çok ekonomik/ rant odaklı hale nasıl ve
neden dönüştüğünün cevabı aranmaktadır. Detayda odaklanılan bölgeler projelerin yoğunlaştığı Kağıthane,
Kadıköy, Bağcılar ve Kartal’dır.
Anahtar Kelimeler: Kentsel Dönüşüm, Markalı Konut Projeleri, Konut fiyatları, Rant

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğü (1992), ‘dönüşüm’ kelimesini, “olduğundan başka bir biçime girme, başDr. Pelin
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ise birçok farklı kentsel dönüşüm tanımı bulunmaktadır. Kentsel Planlama Ansiklopedik sözlüğünde Akkar,
yabancı literatürdeki kentsel dönüşüm tanımlarını şöyle aktarmaktadır; Lichfield’a (1992) göre, kentsel dönüşüm, kentsel bozulma süreçlerini daha iyi anlama ihtiyacından doğan ve gerçekleştirilecek dönüşümde elde
edilecek sonuçların üzerinde bir uzlaşmadır. Donnison’a (1993) göre ise, kentsel dönüşüm, kentsel çöküntü
alanlarında yoğunlaşan sorunları eşgüdümlü bir biçimde çözümlemek için ortaya konulan yeni yol ve yön300
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temlerdir. Roberts (2000), kentsel dönüşümü, kapsamlı ve bütünleşik (entegre) bir vizyon ve eylem olarak,
bir alanın ekonomik, fiziksel, toplumsal ve çevresel koşullarının sürekli iyileştirilmesini sağlamaya çalışmak
olarak tanımlamaktadır (Akkar, 2012).
Özden‟e göre kentsel dönüşüm; “farklı nedenlerden ötürü zaman süreci içinde eskimiş, köhneleşmiş, yıpranmış ya da kimi durumlarda terk edilmiş, vazgeçilmiş kentsel dokunun, günün sosyo-ekonomik ve fiziksel
koşulları göz önünde tutularak değiştirilmesi, dönüştürülmesi, ıslah edilmesi ve yeniden canlandırılarak kente kazandırılması” olarak ifade edilmektedir (Özden, 2001: 23). “Kentsel dönüşüm çalışmaları; hem proje
alanında arazi kullanımı ve mülkiyet yapısında değişim, hem de yaşam kalitesi ve konforunda değişime neden olmaktadır. Yenileme veya dönüşüm projeleri kapsamında yapılan planlama çalışmaları; kentin tamamen
veya kısmen yenilenmesi ile eski eserlerin sağlıklılaştırılması, canlandırılması ve restorasyon uygulamaları
zorunlu olmaktadır. Özellikle kentsel dönüşüm uygulamaları ile kentlerin ekonomik ve fiziksel çöküntüye uğramış bölgelerinde iyileşme sağlanarak, yaşam kalitesinin artırılması ve kent ekonomisinin güçlendirilmesi
amaçlanmaktadır. Dönüşüm çalışmalarının dinamiğini; imar planı yapımı ve taşınmazlara verilen işlev ve
Prof.
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rant ve
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değer artışı, sadece tarım arazilerinin imara
açılarak konut, ticaret ve sanayi amacıyla kullanımı ile değil, aynı zamanda kentsel dönüşüm planlamaları
çerçevesinde tasfiye edilen taşınmazlar ve yeniden düzenlenen arazi kullanım deseni, mülkiyet yapısı ile idare
tarafından inşa edilen altyapı yatırımları, sosyal ve kültürel donatı gibi birçok faktöre bağlı olarak ortaya
çıkmaktadır” (Aliefendioğlu, Y., Tanrıvermiş, H., 2015,ss:737)
Bir başka deyişle, yitirilen bir ekonomik etkinliğin yeniden geliştirilmesi ve canlandırılması, işlemeyen bir
toplumsal işlevin işler hale getirilmesi; toplumsal dışlanma olan alanlarda, toplumsal bütünleşmenin sağlanması; çevresel kalitenin veya ekolojik dengenin kaybolduğu alanlarda, bu dengenin tekrar sağlanmasıdır (Roberts, 2000). Dolayısıyla, kentsel dönüşüm, çökme ve bozulma olan kentsel mekânın ekonomik, toplumsal,
fiziksel ve çevresel koşullarını kapsamlı ve bütünleşik yaklaşımlarla iyileştirmeye yönelik uygulanan strateji
ve eylemlerin bütünüdür. Bu nedenle, kentsel dönüşüm, yeni kentsel alanların planlanması ve geliştirilmesinden çok, var olan kentsel alanların planlanması ve yönetimi ile ilgilidir.
Kentsel dönüşüm uygulamaları ilk olarak, gözlemlenmeye başladığı 19. yüzyıl Avrupa’sında yaşanan da, kentsel büyüme hareketleri sonucunda, bazı bölgelerin yıkılıp yeniden yapılması (kentsel yenileme) şeklinde görülmüştür. Kentsel dönüşüm sürecinin politik ve ekonomik yapısı, zaman içinde ulusal gelişimden, küresel
bütünleşme hedefine yönelirken, kentsel planlama sürecini de değiştirmiştir. Bu nedenle, dünyadaki kentsel
dönüşüm uygulamalarında farklı dönemlerde farklı yaklaşımlar sergilendiği söylenebilir. Birçok ülkede olduDoç.sermayenin
Dr. Pelin
KARABAŞ
Dr. Bülent
EKER
ğu gibi,Prof.
ülkemizde
de, özellikle
1980 sonrası ulusal ve uluslararası
rantAVŞAR
temelli konut
projeleri,
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
İBAD
Yönetim
Kurulu
Üyesi
kentlerin gereksiz yayılmasına, kültürel, tarihi ve doğal çevrelerin tahribine, kamu kaynaklarının verimsiz
kullanımına ve israfına, yerele özgü olmayan, toplumsal eşitsizliği, dışlamayı ve kutuplaşmayı artıran kentsel
mekânların türemesine yol açmıştır. Ülkemizde kentsel dönüşüm eylemlerinin başlangıçta, Ankara, İstanbul,
İzmir gibi kentlerde yoğun olarak gözlemlenen yasadışı konut bölgelerinin yeniden yapılandırılması üzerine
odaklandığını söylemek mümkündür. Bu uygulamalarda, değer artışı ve değer paylaşımı beklentileri ile kent301
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lerin fiziksel yapısı değiştirilmekle birlikte; sosyal ve çevresel boyutların gözardı edildiği görülmektedir. İmar
haklarının artışı ve serbest piyasa koşulları çerçevesinde fiziksel mekânın yenilenmesine dayanan bu yaklaşım,
kısa vadede başarılı bir çözüm olarak görülürken; uzun vadede sorunların kentin bir başka bölgesine ötelendiğini göstermiştir (Yenice, 2014).
Kentsel dönüşüm uygulamalarındaki en önemli gelişme, 2000 sonrası dönemde kentsel dönüşümün yasalarda
yer almasıdır. Bu kapsamda yapılan çalışmalardan biri olan Sekizinci Beş Yıllık (2001-2005) Kalkınma Planı
Konut Özel İhtisas Komisyonu Raporu’nda tamamen arsa piyasasına bırakılmış kentsel dönüşüm süreçleri
eleştirilerek üç tipoloji tanımlanmaktadır:
Dönüşümün kısa zamanda ve yaygın alanda gerçekleştiği yerler: Konum avantajına sahip prestijli konut,
ticaret vb bölgelerin yakınında olan bu bölgelerde parçalı mülkiyet sorunları büyük sermaye sahibi müteahhitler tarafından çözülebilmektedir. Arsa payı karşılığı konut edinen gecekondu nüfusu ile yeni gelen üst gelirliler
arasında sosyal uyum sorunları çıkmaktadır.

Prof.
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Ümran
SEVİL
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yerler: Birinci gruba göre daha
Yönetim
Kurulu Başkanı
az çekiciliği olan kent bölgelerinde İBAD
dönüşümün
başlayabilmesi
ve hızlanması için, çok hisseli parsellerde
yeterli imar haklarının verilmesi, göreli olarak daha fazla kamu yatırımıyla temel alt yapıların getirilmesi ve
konut pazarına açılım için güven ortamının yaratılması gerekmektedir.
Benzer yapılaşma hakları verilmekle birlikte dönüşümün gerçekleşmediği alanlar: Çok parçalanmış mülkiyet dokusu olan ve kent makroformu içinde avantajlı konumda olmayan bu alanlarda mülkiyet, güvensizlik,
daha çok rant beklentisi, girişimcileri özendirmemektedir. Bu alanlara kamu destekli müdahale yöntemleri
getirilemez ise fiziksel ve sosyal çöküntü alanlarına dönüşme olasılığı oldukça yüksek görünmektedir.4
Kentsel Dönüşüm’ün Amaçları
Kentsel dönüşüm, beş temel amaca hizmet etmek üzere ortaya çıkmıştır (Roberts, 2000, Aktaran Akkar, 2006).
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Kentsel Dönüşüm Amaçları

Sütun1

Sonuç

kentin fiziksel koşulları ile toplumsal
problemleri arasında doğrudan bir
ilişki kurulması

Kentsel alanların çöküntü alanı
haline gelmesindeki en önemli
nedenlerden birisi toplumsal çökme
ya da bozulmadır. Kentsel dönüşüm
projeleri, temelde toplumsal bozulmanın
nedenlerini araştırır; ve bu bozulmayı
önleyecek önerilerde bulunarak, kentsel
çöküntü ve bozulma problemine çözüm
bulmayı amaçlar.

Toplumsal ilişki
kurmada sorun
yaşanmakta

kent dokusunu oluşturan birçok
öğenin fiziksel olarak sürekli değişim
ihtiyacına cevap vermek

Kentsel dönüşüm projeleri kentin hızla
büyüyen, değişen ve bozulan dokusunda
ortaya çıkan yeni fiziksel, toplumsal,
Prof.
Dr. Ümran
ekonomik,
çevreselSEVİL
ve altyapısal
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
ihtiyaçlara göre, kent parçalarının
yeniden geliştirilmesi amacını taşır.

Atıl kalan alanların
varlığı bu ihtiyacın
karşılanmadığını
göstermekte

kentsel refah ve yaşam kalitesini
artırıcı başarılı bir ekonomik kalkınma
yaklaşımını ortaya koymak

Fiziksel ve toplumsal bozulmanın
yanı sıra, kentsel alanların çöküntü
bölgeleri haline gelmelerinin en önemli
nedenlerinden birisi, bu alanların
ekonomik canlılıklarını yitirmesidir.
Kentsel dönüşüm projeleri fiziksel ve
toplumsal çöküntü alanları haline gelen
kent parçalarında ekonomik canlılığı
yeniden getirecek stratejileri geliştirmeyi
ve böylece kentsel refah ve yaşam
kalitesini artırmayı amaçlar.

kentsel alanların en etkin biçimde
kullanımına ve gereksiz kentsel
yayılmadan kaçınmaya yönelik
stratejilerin ortaya koyulmasıdır

Günümüzde ‘sürdürülebilirlik’
Kent çeperlerinde
hedefi ile bağlantılı olarak, kentlerde
büyümenin
daha önce kullanılmış ve atıl olan
devam etmesi
alanların tekrar kullanımını sağlayan
saçaklanmanın
ve kentsel büyümenin
ve yayılmanın
önlenemediğini
Doç.
Dr. Pelin AVŞAR
KARABAŞ
sınırlandırılmasına yönelik
kentsel Kurulu
göstermekte
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dönüşüm projelerinin geliştirilmesi,
doğrudan bu amaçla ilintilidir.
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toplumsal koşullar ve politik güçlerin
ürünü olarak kentsel politikanın
şekillendirilme ihtiyacını karşılamayı
amaçlamaktadır

Günümüzde kentsel alanların üretilmesi
ya da yeniden geliştirilmesi çok paydaşlı
bir planlama ve tasarım süreciyle
gerçekleştirilmektedir.

Temel odaklanan
konu

Kentsel dönüşümün hizmet etmesi düşünülen amaçları ile ülkemiz uygulamaları değerlendirildiğinde;
Ekinci’nin, kentsel dönüşüm kavramının Türkiye’deki sürecini irdelerken sorduğu şu soru hem Türkiye’de
kentsel morfolojinin dinamiklerini ortaya koymakta hem de gelecek perspektifinde kentsel mekânların dönüşümüne konulan ipoteğe işaret etmektedir: “...Geçen 1950’den itibaren yaşanan, kentsel yıkımı ve yık-yap-satı
başlatan Kat Mülkiyeti Yasası; gecekonduları apartmanlaştıran İmar Islah Planları Yasası; imar planı revizyonlarıyla yapı düzenlerini değiştirten İmar Yasası; mahalle aralarını bile gökdelenleştiren Turizm Merkezleri
Yasası…ve bunlara benzer diğerleri… “kentsel dönüşümün” Türkiye birikimleri değil midir?...” (Görgülü vd,
2006).

Prof. Dr. Ümran SEVİL

Ekinci’nin belirttiği gibi, 60 yıldır kentlerimizde
zatenKurulu
sürekli Başkanı
olan dönüşüm süreci, mimarlık ve şehircilik
İBAD Yönetim
bilim alanlarının ilke ve yöntemleri yerine, ekonomik, siyasal, toplumsal, kültürel ve çevresel dinamiklerin
yönlendiriciliğinde gerçekleşmektedir. Diğer taraftan günümüzde kentsel dönüşüm projesi olarak üretilen örneklerin ise insan gereksinimlerine uygunluğu ve kentlerin kimliği ile tutarlı olup olmadığı önemli bir tartışma
konusudur. Bunun yanında afet riskine karşı kentin önemli bir bölümünün olumsuz durumda olduğu da tartışmasızdır. Yapısal sağlamlaştırmaya ihtiyaç duyulduğu bir gerçektir. Ancak son yasal düzenlemelerle belirlenen
risk alanları (Gaziosmanpaşa, Sarıyer, Bağcılar, Esenler, Küçükçekmece, Kadıköy ve Beyoğlu gibi ilçeleri)
içinde yapı bazlı dönüşümün sağladığı olanaklar ile yüklenici firmalar daha çok kâr marjının yüksek olduğu
bölgelere yönelerek başlayan dönüşüm uygulamaları amaç-sonuç ilişkisi açısından tartışmalıdır.
ÜLKEMİZDEKİ KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARININ YASAL TABANI
Türkiye pratiğine kentsel dönüşüm gündeminin afet riski altındaki kentsel yerleşmeler üzerine odaklanmasında 1999 Marmara depremi ve 2011 yılında yaşanan Van Depremi önemli eşikler olmuş; konuyu Batı’da
yaşanan deneyimden temelde ayrıştırmıştır. Bununla birlikte Türkiye’deki kentsel dönüşüm sürecinin temel
problem konusu; kaçak yapılaşmış ve ıslah planları ile daha da sağlıksız hale gelmiş olan kentsel alanlardır.
Tüm bu dinamikler Türkiye’deki kentsel dönüşüm sürecinin sadece fiziksel dokunun yıkılıp yeniden inşa
edilmesi olarak algılanmasını getirmiştir. Kentsel dönüşüm kavramının yasal düzenleme arayışları içerisinde
yerini almaya başlaması, konunun artan önemine işaret etmektedir.

Doç. Dr.
Pelin Varlıkların
AVŞAR KARABAŞ
Dr. Bülent
İlk kezProf.
2004 yılında
gündemeEKER
gelen , ‘Yıpranan Tarihi ve Kültürel
Taşınmaz
Yenilenerek
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan Yardımcısı
İBAD
Yönetim
Kurulu
Üyesi
Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun’16.05.2005 tarihinde de yürürlüğe girmiştir.
Yasada en az bir ‘yapı adası’ sınırlaması ile dönüşüm başlatılmıştır. Bu tartışmaların yaşandığı süreçte Ankara kentinin kuzey gelişme koridoru üzerinde bulunan yasadışı konut bölgelerinin dönüşümünü amaçlayan
yere özel yasal düzenleme arayışı dikkat çekicidir. Merkezi yönetim direktifleri ile gündeme alınan ve Kuzey
Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu (2004) çerçevesinde sınırları tanımlanan Kuzey Ankara
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Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi, kamu-kamu (Ankara Büyükşehir Belediyesi-Toplu Konut İdaresi) ortaklığı
çerçevesinde yürütülecek bir kentsel dönüşüm sürecini tanımlamaktadır. Bu yasa, başkent Ankara’nın imarına
yönelik çıkarılan özel bir kanun niteliği taşıması yönüyle de farklı bir gelişme olarak değerlendirilmektedir.
5393 sayılı Belediyeler Yasası (2005), kentsel dönüşüm konusunda belediyelere yetki sorumluluk vermesi
açısından önemli bir düzenleme olarak değerlendirilmektedir. 2010 yılında çeşitli değişikliklere uğrayan bu
yasa; kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilmesi amacıyla belediyelere yetki-sorumluluklar getirmektedir (Yenice, 2014).
Kentsel dönüşüm konusuna ilişkin yaşanan son yasal gelişme ise 16.05.2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski
Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’dur. Kanun’un 1. maddesinde tanımlanan amaç;
“Afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat,
norm ve standartlara uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve
yenilemelere dair usul ve esasları belirlemektir” şeklinde tanımlanmaktadır. Bu yasanın çıkarılma süreci incelendiğinde; Türkiye’de yaşanan depremler dolayısıyla gündeme gelen bu kanunun çıkarılma amacının, ülkenin
belli bölgelerinde meydana gelebilecek
bir deprem
riskine karşı,
gerekli önlemlerin alınması, can kaybına
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neden olabilecek çürük yapıların tespit
edilerek,
bunların
yıkılarak
yeniden yapılmasının sağlanması olduğu
anlaşılıyor.
Bu yasa kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, İstanbul’un Gaziosmanpaşa, Sarıyer, Bağcılar,
Esenler, Küçükçekmece, Kadıköy ve Beyoğlu gibi ilçelerinde riskli alanlar belirlenmiştir. Ancak bu alanlar
içinde daha çok Kadıköy (özellikle Bağdat Caddesi ve çevresi) ile riskli alan olarak belirlenmeyen Zeytinburnu ve Bakırköy sahil şeridi gibi, yapı bazlı dönüşümün sağladığı olanaklar ile yüklenici firmalar daha çok kâr
marjının yüksek olduğu bölgelere yönelmektedirler.
KENTSEL DÖNÜŞÜM ve MARKALI KONUT PROJELERİ RANT İLİŞKİSİ
Rant Kavramı; Bir mal veya paranın, belirli bir süre içinde emek verilmeksizin sağladığı gelir.5 Rant “rent”
kavramı İngilizce’de bir yerin kiraya verilmesini, Fransızca’daki “rente” kelimesi ise emeğe dayanmayan her
türlü geliri ifade eder. İktisat literatüründe ise arzı uzun dönemde sabit olan üretim faktörlerinin fiyatı rant
olarak ifade edilmektedir (Çaha, 2003: 47) Kentsel rantları ortaya çıkaran nedenlerin temelinde gerek hızlı
nüfus artışı gerekse sanayileşme nedeniyle gayrimenkullerin değerlerinden oluşan değer artışları yatmaktadır.
Rant, genel anlamıyla değer artışı, bir iktisadi kıymetin değerinde, zaman içinde, bir gider karşılığı olmadan
meydana gelen, beklenilmezlik ve hak edilmemişlik nitelikleri ağır basan artışlar olarak tanımlanmaktadır.
Kentsel Dönüşümde konut projeleri ile rant ilişkisini tanımlamak amacı ile “Markalı Konut Projeleri”ne odakDoç. Dr.
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olarak tanımlanabilir. Bu niteleme ağırlıklı olarak 2010 yılından sonra üretilen konutların pazarlama faaliyetle-
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ri sırasında kullanılmaya başlanmıştır. Kapalı konut ya da nokta blok olarak sınırlandırılamaz. Çünkü hem site,
hem de lüks rezidanslar şeklinde yapılan yeni nesil «proje» yapılaşmalarını tarif etmek için kullanılmaktadır.
Bu çalışmada 6306 sayılı kanundan yararlanılarak dönüştürülen Markalı Konut Projelerinin konut satış fiyatları ve konut sayıları ile bölgesel konut fiyatlarının kentsel dönüşüm uygulamalarıyla nasıl etkilendiği incelenmiştir. 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası’nın getirdiği uygulama kolaylıklarının, konuyu riskli yapı
dönüşümü odağından çıkararak daha çok ekonomik/ rant odaklı hale nasıl ve neden dönüştüğünün cevabı
aranmaktadır. Bu amaçla yapılan analizde İstanbul’da bulunan 100 ve üzerinde konut içeren 220 Markalı Konut Projesi incelenmiştir. Bu projelerin Ekim 2018 itibariyle 95 tanesinin inşaatı tamamlanmış durumundadır,
129 tanesinin ise inşaatı halen devam etmektedir. İnşaat halinde olan bu projeler ile 75.109 adet yenilenmiş
konut biriminin en son 2021 yılı itibariyle tamamlanmış olacağı ön görülmektedir. Detayda odaklanılan bölgeler projelerin yoğunlaştığı Kadıköy, Kağıthane, Bağcılar ve Kartal’dır. Örneklem olarak seçilen markalı konut
projeleri üzerinden, dönüşüm öncesi bölge fiyatları, Markalı Konut Projelerinin liste satış fiyatları ve dönüşüm
süreci sonunda içinde bulundukları bölgelerin fiyatlarının nasıl değiştiği istatistiksel analizlerle değerlendirilmiştir. Veriler REIDIN ve Zingat.com
2. el Dr.
konutÜmran
satış fiyatSEVİL
trendleri ve markalı konut projelerinin detay
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BULGULAR
Yapılan analizde 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası kapsamında hem yapı bazlı dönüşümlerin, hem de riskli alan dönüşümlerinin uygulandığı İstanbul’un Kadıköy, Bağcılar, Kağıthane ve Kartal ilçelerinde markalı
konutların mevcut konutlara oranının her yıl arttığı görülmüştür (Tablo-3). Bu artış oranı kentsel dönüşüm
uygulamasına olan talebi ve fiyatlar üzerindeki etkisini yorumlamada kullanılmıştır.
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Tablo-3
İlçe

Yıl

Konut Sayıları (TÜİK)

Markalı Proje Konut Sayıları1

Oran

Kadıköy

2013

198.999

244

0,12%

Bağcılar

2013

239.169

487

0,20%

Kağıthane

2013

139.570

782

0,56%

Kartal

2013

173.456

1546

0,89%

Kadıköy

2014

203.185

1690

0,83%

Bağcılar

2014

236.027

3.109

1,32%

Kağıthane

2014

143.851

3109

2,16%

Kartal

2014

171.009

3691

2,16%

Kadıköy

2015

205.450

Bağcılar

2015

224.729

Kağıthane

2015

145.062

6021

4,15%

Kartal

2015

169.838

6741

3,97%

Kadıköy

2016

208.991

7.888

3,77%

Bağcılar

2016

213.950

11.044

5,16%

Kağıthane

2016

147.867

12.529

8,47%

Kartal

2016

169.161

13.598

8,04%

Kadıköy

2017

250.550

16.022

6,39%

Bağcılar

2017

266.347

17.454

6,55%

Kağıthane

2017

179.487

18.955

10,56%

Kartal

2017

203.382

20.357

10,01%
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2. El konut satış fiyatları ile analizde kullanılan markalı konutların satış fiyatları arasında pozitif korelasyona
rastlanmıştır. 2013 yılında başlayan kentsel dönüşüm uygulamalarına kadar satış fiyatlarında düşük hızlı artış
yaşanmaktayken, 2013 sonrasında artış hızı 4 ilçede de yükselmiştir. Gerek çok sayıda yeni konutun arza
katılmasının, gerekse evlerini inşaat süresince boşaltmak durumunda kalan maliklerin geçici konut ihtiyacının
yarattığı suni talebin fiyatların normal dışı yükselmesine sebep olduğu söylenebilir. Yasanın uygulamasının
başlamasıyla müteahhitlerin kentsel dönüşüm projesi ile evini yenileme teklifinde bulunduğu malikler de yine
kentsel dönüşümün yarattığı rant etkisine uyum sağlayarak her teklifte evlerinin fiyatlarını arttırmışlardır. 6306
sayılı kanun ile içine girilen dönüşüm dönemi konut piyasasında talep gözetilmeksizin arza katılan yeni evlerin
sayısında artış ve olağan dışı satış/kira fiyat artışını doğurduğu gözlemlenmiştir. (Grafik-1)
Grafik 1. Kadıköy, Kağıthane, Bağcılar, Kartal 1. el ve Proje Satış Fiyatları Karşılatırma Analizi
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SONUÇ
6309 sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası kapsamında bakanlık yeniden inşa ya da güçlendirme için finansman
desteği sağlar ve maliklerin kira yardımını yapar. Bu nedenle gayrimenkul sektöründe bulunan paydaşların
neredeyse tümü enerjisini Kentsel Dönüşüm yasası kapsamında inşaat yapmaya çalışmaktadır. Yasa ile birlikte
inşaat faaliyetleri hız kazanmış ve yapılaşmaya doymuş kent merkezlerinde yeni rant imkanları doğmuştur. Bu
durum mevcut konut satış fiyatlarını da yukarıya çekerek bulundukları bölgelerde 2. el konut piyasasına da
kentsel dönüşüme girmeseler dahi rant sağlamıştır. TÜİK konut rakamları ile kentsel dönüşüm ile arza katılan
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görülmüştür.
Bu Kurulu
durum akla
kentsel dönüşümün aslında sadece riskli yapıların yeniden yapılması
ve
güvenli yaşam alanları oluşturulmasının önüne geçen rant faktörünü getirmektedir. Maddi getirinin bu kadar
cazip hale geldiği bir yasal düzende ne yazık ki planlı dönüşüm, ortak planlama dili vb. unsurlar göz ardı edilmektedir. Ancak bu durum aynı zamanda müteahhitlerin bu dönüşümün gönüllü katalizör aktörleri olmasını
sağlamıştır.
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Kentsel dönüşümün, rant avantajı sağlaması müteahhitler arasında bir yarış başlatmıştır. Zaman içerisinde malikler de bu durumu bir rant fırsatına çevirmeye çalışmışlardır. İki taraflı rant çekişmeleri bir çok riskli yapının
yenilenememesine ve kentsel dönüşümün amacına tam anlamıyla ulaşamamasına sebep olmaktadır.
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EVALUATING THE IMPLEMENTATION PROCESS OF LAND USE PLANNING:
CASE STUDIES FROM SYRACUSE, NY
Tutku AK
University of Çanakkale Onsekiz Mart, Faculty of Architecture and Design, Çanakkale / Turkiye

Abstract: Planning for sustainable places does not only involve giving planning and design decisions but it is
a long-term living process comprehending all levels of the community as well as the natural resources. This
multi-dimensionality of the landscapes and the complexity of land use planning make it difficult to implement
ideas and decisions. These complexities naturally vary according to each community giving us the necessity to
examine them in detail. In this study, 4 case studies from Syracuse, NY are examined and a qualitative study is
conducted in order to understand the barriers, limitations, opportunities and strengths they face in implementing land use plans to achieve sustainable
communities.
Furthermore,
in this research, it is attempted to answer
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Key Words: Implementation, Land Use Plans, Plan Content Analysis, Qualitative Research Design, Sustainable Land Use Planning

INTRODUCTION
Plans and policies that order and regulate the sustainable use of land and/or organize landscapes have been
developed all over the world since centuries. There have been many scientific studies and research developed
about how to improve plans that are socially, economically, ecologically and aesthetically just and beneficial.
However, practically the major conflict occurs when it comes to implementing these plans and policies. Implementation of land use planning faces many conflicts and reflects these as various outcomes on those landscapes.
Planning has come under fire for creating products that sit on a shelf and have little relevance to achieving desired land use goals. In the land use planning agenda, the tension between the theory and practice of planning
is a common discussion. In theory, a detailed plan identifies all the land that should be left undeveloped in an
area and then that plan is implemented to protect green space. In practice, local governments develop plans that
identify green space that should be protected (often in great detail) and then struggle to make progress during
the implementation
phase. In the
planning literature, the congruity
between
plans and
their implementation
is
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Land is acquired over a period of many years, during which budgets fluctuate and sites may lose their conservation value or simply be unavailable. If an organization adheres rigidly to a plan, it might miss opportunities
to protect otherwise acceptable land because it is not identified in the plan, or protect property that has become
degraded because it is identified in the plan. Under these conditions, ad-hoc approaches might be more effec311
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tive, such as using funds on hand to protect the available sites with the highest conservation value. Similar
arguments could also be made for the protection of other types of green space in rapidly developing landscapes
(Steelman and Hess, 2009).
In spite of these practical challenges, researchers have identified high quality plans as important to fulfilling
outcomes and through the years, explicit evaluation criteria for assessing the quality of plans have been developed and debated. Although plan quality is often used as a proxy for plan effectiveness, little is known about
the relationship of plan quality with the implementation and ultimate effectiveness of a plan (Steelman and
Hess, 2009).
As a result of the literature review, we can see that planning of sustainable places does not only involve giving
planning and design decisions but it is a long term living process comprehending all levels of the community
as well as the natural resources. This multi-dimensionality of the landscapes and the complexity of land use
planning make it difficult to implement ideas and decisions. These complexities naturally vary according to
each community giving us the necessityProf.
to examine
in detail.
In this study, I looked at 4 case studies from
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Syracuse, NY and conducted a qualitative
in order
to understand
the barriers, limitations, opportunities
and strengths they face in implementing land use plans to achieve sustainable communities. In this research,
it is attempted to answer research questions regarding the factors that local governments deal with when planning for sustainable communities and to explain the underlying reasons that affect the implementation process
of land use planning.
CONTEXT
As a result of varied success in implementation, similar plans can yield different outcomes. According to Steelman and Hess (2009), specific factors influence plan implementation and these include commitment from local
elected officials, stakeholder participation, collaboration, public involvement, coordination by various jurisdictions, and commitment to evaluation.
The involvement of local officials in planning is recognized as an important factor in policy outcomes, and the
lack of local officials’ commitment to a plan can reduce its effectiveness (Burby and May 1998). The authors
described the complex relationships among plans, local elected officials, and stakeholder support. Stakeholder
participation is important because it can incorporate knowledge that otherwise might be missed, defray potential opposition, and is deemed important in a democratic society (Burby 2003).
Beatley and Manning (1997), express the importance of public education regarding environmental topics in
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addition, teaching citizenship and social responsibilities is strongly encouraged, and the importance of servicebased learning is expressed.
The important thing to note is that interventions can be directed from different levels such as the level of
citizens, organizations and decision-makers. In addition, there are important roles for the private individuals,
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business and private organizations and local organizations where they can significantly influence the sustainable development patterns (Beatley and Manning, 1997).
Finally, there is a great role for planners and the planning academy in creating sustainable communities. Their
role is particularly important in promoting dialogue for sustainability and in conceiving public policy solutions
for this purpose. In addition, the integration of sustainability concepts into the planning academy is important
in reaching the goals of sustainable visioning (Beatley and Manning, 1997).
METHODOLOGY
In this study, 3 types of qualitative research methods were used for four different case studies; the City of Syracuse, the Town of Dewitt, the Town of Cicero and the Town of Skaneateles in Syracuse, NY (Figure 1). The
first method involved the participant observation of two public meetings of the planning commission/board.
The first was the public hearing for the planning commission meeting of the City of Syracuse. The public hearing for the planning board meeting of the Town of Dewitt was also attended. Next, the interview technique was
Dr. Ümran
SEVİL
used in order to understand in-depth ofProf.
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regarding land use in a jurisdiction. A former
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of Cicero
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the Director of Development and Planning in
the same town was interviewed. Lastly, a document analysis was carried out for the Comprehensive Plans of
the City of Syracuse and the Town of Skaneateles.
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Figure 1. Location of The Case Studies in Onondaga County, NY
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Participant Observations:
The main purpose to conduct the participant observations were to understand the socio-economic context of
the setting that was being observing. The objective was to explore the socio-economic context of the planning
commission and staff, applicants that applied for a permit and the public that attended the hearing. It was also
aimed to observe the natural setting and process of the meeting that was held. According to Gaber (1993), this
type of field research examines social entities such as slums, gangs and communities in their most complete
form. It is widely accepted among most field researchers that one of the main purpose of their research strategy
is to provide detailed descriptions of the social settings they investigate.
Similarly, Moote et. al (1997) used an ethnographic approach for their research design, where the primary
method was participant observation in order to acquire first-hand accounts of interactions as they occur in
real-world settings. The researchers recommend this type of method in studies involving the detailed analysis
of a single case study and for analysis of human interactions and complex group processes. Another study of
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were articulated, but also of how those positions related to each other in practice.
On the other hand, there were some challenges to conducting participant observation in this study. The first
challenge was that because there was a need to get permission to audio record the meeting, the participants
were aware of my existence. The chairman of the meetings had to announce the audio recording and this might
have caused the planning board members or the applicants to act differently than they would have in a normal
setting. This might have led to a threat to the validity of the information that were obtained from these observations.
Other concerns that came up after the study was conducted was that there wasn’t any of the public involved
during both the meetings. This was because the issues that were being discussed in the hearing were not of
great importance. A study involving the repetition of the observations would have been a better option to capture participation in various occasions and issues and how public attendance varies according to the agenda.
This way, the study results could have been more reliable and it could have been more generalizable with the
increased sample size. In future research, a study involving a longitudinal observation could be a better option.
Interview:
Several studies such as Buchecker et al (2003), Höppner et. al (2007) and, Dean and Sharfman (1996) have
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process.
The studies
interviewed
those professionals that were most involved in this process. Buchecker et al
(2003), were interested in a deeper understanding of the social process of participation rather than measuring
the general occurrence of its phenomena. They stated that, depending on the research interest, this qualitative
research method is suitable to understand complex topics because of its flexibility to facilitate procedures that
enable a more open comparison between existing theoretical concepts and the empirical reality.
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In this study, a single interview was conducted with a former code enforcement officer and the current Director
of Development and Planning of the Town of Cicero. The main reasons to conduct this interview was to get a
better understanding of the land use planning process and its implementation. Another purpose was to try to
understand where Comprehensive Plans and Zoning Regulations stand during this process.
As a result of the interview unexpected, truly open results were obtained which increased the reliability of the
study. The interviewee did not hesitate to give open answers and some of his answers even matched with those
results of the participant observations, which also increased the reliability of the study. On the other hand, there
were some questions which he wasn’t able to provide answers for. For this reason, a study that involved an
increased number of interviews would have been a better option to increase the reliability and validity, as well
as the generalizability of the results.
Document Analysis:
Studies of Norton (2005) and SteelmanProf.
and Hess
showed
that the analysis of the related jurisdictions
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process. For this reason, the Comprehensive Plans for two jurisdictions, the City of Syracuse and the Town of
Skaneateles, were qualitatively evaluated using the 30 days trial version of QSR NVivo 8, in order to understand how they address certain issues. Certain themes derived from the literature review were used to conduct
the analysis.
Using this method to evaluate the plans may not have resulted in very objective results, as they may depend
on the researcher’s evaluation and opinion. In addition, this type of method was hard to capture all relevant
variables. Repeating the document analysis with other researchers will not only increase the objectivity of the
research, it will also lead to higher reliability by increasing the accuracy. On the other hand, this type of study
cannot be generalized to any other case studies and each case study will need its own plan to be evaluated
separately. This also could be very time consuming as each plan has a relatively large volume for evaluation.
FINDINGS
The participant observations for the planning board public meetings of the City of Syracuse and the Town of
Dewitt (Figure 2) were analyzed by comparing them. The major differences in the two meetings are given
below:
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Both the participants and the planning commission members of the City were more mixed in means of
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race, gender and age, while those of the Town of Dewitt were mostly mid-aged white men.

•

The City of Syracuse meeting hall was large and uncomfortable; the room was very formal as well as the
participants and the planning commission members. In contrast, the Town of Dewitt had a smaller meeting
room with the planning member and the participants being more intact and informal.
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•

There was an apparent hierarchy among the planning commission, the planning staff and the participants
with the City of Syracuse. The hierarchy of those in the Town of Dewitt was not so apparent and the meeting was more like a discussion.

•

The City of Syracuse meeting started 20 minutes late and they were not very organized. Not all the members of the planning commission or the staff had a copy of the proposed project. On contrary, the Town of
Dewitt meeting started on time, each person had a copy of the proposed project.

•

The public didn’t get any description of the projects or the plans in the City of Syracuse meeting. During
the Town of Dewitt planning board meeting, all projects were hanged up and presented.

•

During the City of Syracuse planning meeting, it was the chairman who asked questions and commented
most of the time. Other board members did not comment on the projects very often. At the Town of Dewitt
meeting, it was more like brainstorming and most people, except for few, had a chance to ask questions
and comment.
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Figure 2. The Planning Board Public Meeting of The Town of Dewitt (Original, 2010)
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Looking at the interview results, three interesting and surprising results were found. The first theme that mostly
emerged was the discretion given to jurisdictions while decision-making and how this discretion could be mishandled. On the other hand, the existence of too regulatory plans and codes led to non-flexible conditions and
made it over restricting for some situations. One example for this is the restricting use of expensive fire alarms
for businesses. Even a small business converted from a residential house had to be equipped with these alarm
systems and this was a concern for developers.
Other emerging themes as a result of the interview were public participation and how it resulted as a good
cause for the justification of the decisions that were given. If in a proposed project there was no objection from
the public during the public hearing, they could use this as a justification if an objection later occurred. This
was stated with the following expression by the Director of Development and Planning of the Town of Cicero;
“And a lot of times you think that it would work against you (here he is talking about public participation) but
I think it really helps in the… you know, after the project is developed. You can use that and say “Look, here
we had a public hearing and nobody voiced any concern over this…”
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with experience. This theme developed from conversations about how parking spaces can be estimated for a
development. Besides existing guidelines for deciding on such issues, in some situations the interviewee would
depend on personal experience. Other themes were about questions regarding the follow-up of a decision,
where the interviewee stated that it was impossible to follow-up all decisions and that it might only be recognized if a development is causing an issue by not complying with the requested rule or standard.
Findings for the document analysis of the Comprehensive Plans can be briefly stated as below;
•

One of the biggest distinction between the Comprehensive Plans of the City of Syracuse and the Town and
Village of Skaneateles was that the plan of Syracuse was prepared to be a more flexible guideline for planning within the City, while that of Skaneateles was prepared to decrease that flexibility and have a written
rule to be able to justify their decisions.

•

Another distinction is that while the City of Syracuse gave so much focus on public and stakeholder participation; the Town of Skaneateles did not provide any guidelines towards this concern. However, this
could mean they have a separate regulation to control participation and that they did not need to address
this in the Comprehensive Plan.
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lage of Skaneateles (Syracuse Comprehensive Plan, 2005; Skaneateles Comprehensive Plan, 2005)
•

Evaluation and monitoring guidelines were provided in both plans and the importance for it was expressed
throughout both plans.

•

Cooperation with other jurisdictions was a theme that both jurisdictions moderately guided in their plans.

•

Non-surprisingly, guidance for public officials or ad-hoc approaches was themes that emerged at a minimal amount in both Comprehensive Plan reports.

As a result of the findings from all three methods of participant observations, the interview and the document
analysis, there was one theme that came up in all of them. This theme was the flexibility or discretion of the
jurisdiction to be able to make decisions. The current law and planning system did not allow planners or jurisdictions to give decisions unless it was written somewhere and this caused a hardship in most cases. On the
other hand, in some situations where there was a written rule on an issue and the rule did not fit the particular
case, they did not have the discretion to decide alternatively. This was the biggest challenge the planners and
jurisdictions faced during the implementation process.
CONCLUSIONS
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usefulİBAD
and more
answersKurulu
could have
been derived from the study. In addition, using fewer case studies
could
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have helped focus more on each case study, as each jurisdiction could be very different from each other. This
fact limits the study in reaching any generalizable conclusions. Refining the research questions could also have
assisted in this pilot project. Focusing on particular type implementation tool or issue, could have helped find
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better answers. On the other hand, as this was an exploratory study, the high number of case studies and more
general questions were useful in order to understand the variations among jurisdictions.
Another conclusion was that the participant observation and interview methods are very valuable methods in
finding answers for particular settings. So much of information can be derived by using these tools, even in this
pilot study. On the other hand, a longitudinal study of participant observations and interviews would be a better
option for future studies. A longitudinal study will allow capturing events that are not occasional and will assist
with follow-up on the interviews.
The document analysis used in this study did not provide with clear answers. There was always the question of
whether a theme was emphasized in another report than the ones that I was analyzing. In addition, objectivity
was a concern and it was time consuming. On the other hand, this could still be a very valuable method in the
future if the research questions are much more defined and more reviewers are used for the analysis.
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ENGELSİZ KENT TASARIMI ÜZERİNE BİR YÖNTEM ÖNERİSİ
Serkan SINMAZ
Yıldız Teknik Üniversitesi, Kentsel Mekan Organizasyonu ve Tasarımı Programı, İstanbul / Türkiye

Öz: Yükselen şehirleşme eğilimi, nüfus ve yaşlanma oranlarına paralel olarak; özel mekanların çekim gücü,
otomobil bağımlılığı, kentsel yayılma, altyapı sorunları ve planlama yetersizlikleri “engelli kentleri” ortaya
çıkarmaktadır. Engellilik sorunsalı ise 1960 lı yıllardan günümüze kadar gelişen süreçte 1997’de geliştirilen “evrensel tasarım ilkeleri” ve 2007 yılı Birleşmiş Milletler Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası
Sözleşmesi” ile şehir planlama ve tasarım gündemini önemli ölçüde etkilemektedir. Ancak Türkiye planlama
sistemi “engellilik sorunsalı” kapsamında mevzuat ve uygulama pratiği bakımından henüz yeterli ölçüde gelişmemiştir. Bu noktada özellikle kentsel dönüşüm gündemi ışığında “engelli kentler” olgusunun ele alınarak
fiziksel planlama süreçlerinde irdelenmesi
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planlama sürecinde ele alınabilecek bir yöntem önerisi ortaya konmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Engellilik, Engelli Kent, Şehir Planlama

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Dünya nüfusunun %15’ini, Türkiye nüfusunun %13’ünü teşkil eden dezavantajlı bireyler dünyanın en büyük
azınlığı olarak değerlendirilmektedir (WHO 2011, UN 2015, ASPB 2014). Tıbbi tanıma göre; “Normal bir
kişinin kişisel ya da sosyal yaşantısında kendi kendine yapması gereken işleri, bedensel veya ruhsal kabiliyetlerindeki kalıtımsal ya da sonradan olma herhangi bir noksanlık sonucu yapamama durumudur” (UN, 1975:1).
Ancak bir çok bilim alanında engellilik tanımı «tıbbi» modelden ziyade «sosyal» modelde tanımlanmakta,
bireylerin gerçekte toplum tarafından engelli kılındığı kabul edilmektedir (Goldsmith 1963, UN 2007, WHO
2011, Mace 1985). Buna göre; engellilik kavramı bedensel yetersizlikler, aktivite sınırlılıkları için kullanılan,
birey ile bağlamsal faktörler (çevresel ve kişisel faktörler) arasındaki olumsuzluklara atıfta bulunan bir çatı
terimdir (WHO 2011:4). 1980’li yıllardan itibaren kavram tıbbi boyuttan ziyade toplumsal bir konu olarak ele
alınmaktadır. Bu kapsamda “engellilik” insan ve çevresinin etkileşiminin sonucudur ve insanların yetersizlikleriyle ilgili değildir (CRPD, 2007:1).
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Üyesi önemli ölçüde artmaktadır.
ma yaşam süresinin artışı ve yaşlanma oranlarının artışına paralel olarak şehirleşme oranlarının artışı (World
Bank, 2018) insan toplumunun önündeki onyıllarına kritik bir önem yüklemektedir.
“Engellilik” kavramı 1948 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi kabulü sonrasında dünya çapında özellikle ABD,
Japonya ve Kuzey Avrupa’da sıkça tartışılmaya başlanmış, 1960 sonrasında engellilik hakları üzerine çeşitli
321

DERNEK
YÖNETİMİ
SÖZEL SUNUMLAR

ülkelerde yasal altyapı oluşturma süreci başlamıştır. Gelişen süreç 2007 yılı “ Birleşmiş Milletler Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşmesi” sonrasında önemli bir ivme kazanmış, Türkiye dahil olmak
üzere 179 ülke sözleşmeyi imzalamış ve onaylamıştır (CRPD, 2007:1, Bordas, 2017). Ancak aynı süreçte
yükselen şehirleşme eğilimine paralel olarak; özel mekanların çekim gücü, otomobil bağımlılığı, kentsel yayılma, altyapı sorunları, planlama yetersizlikleri günümüzün “engelli kentlerini” ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle
“engelsiz tasarım” yaklaşımları giderek daha fazla önem kazanmıştır. Süreç 19. yy da antropometrik tasarım
yaklaşımları geliştirilmesiyle başlamış, 20 yy ilk yarısında sosyal mimarlık kavramı tartışılmış, endüstriyel
tasarım, ergonomik tasarım konularında gelişmeler yaşanmıştır. 2. Dünya Savaşından sonra engelsiz haklarına dikkat çekilmiş, bu konudaki çalışmalar mimarlık, ulaşım, kamusal alan, planlama vb. alanlarda çeşitli
kurumların kontrolünde gelişmeye başlamıştır (Duncan 2007:4). Özellikle 80li yıllardan sonra farklı gruplara
odaklı tasarım arayışları artarak gelişmektedir (çevre, kadın sürdürebilirlik, genç ve çocuklar, yaşlı, engeli olan
insanlar, diğer canlılar vb.).
Bu gelişme sürecinde “Evrensel Tasarım” tasarım ile tecrit sorununa çözüm olarak ortaya konan (Mace vd.
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laşımıyla elde edilen ürünler, tüm kullanıcıların
yararlanmasına
olanak sağlamakta ve sonuçta engelliler, yaşlılar, çocuklar ve genelden farklı diğer insanlar damgalanmamaktadır. Yaklaşım, ürün tasarımından, mimarlığa
ve kentsel tasarıma, çevre kontrolü sağlayan basit sistemlerden, karmaşık bilgi teknolojilerine kadar değişen
ölçekleri kapsamaktadır. North Carolina State Üniversitesi’nde Evrensel Tasarım Merkezi (The Center for
Universal Design) 1997 yılında “evrensel tasarım” kavramını anlaşılır kılmak ve yol gösterici olması amacıyla
7 ilke yayımlamış ve bu ilkeler birçok alanda tasarım pratiğinde kabul görmüştür. Kanada ve Kuzey Avrupa
başta olmak üzere birçok yerel yönetim evrensel tasarım ilkelerini plan, proje, uygulama çalışmalarına aktarmaya gayret etmektedir (Örn. Winnipeg, Toronto, Ontario belediyeleri vb.). Buna ek olarak literatürde “Ergonomik Tasarım” prensiplerine dayalı mimari ölçekte engelsiz tasarım standartları ve kentte etkin hareketlilik
için “Erişilebilirlik Tasarımı” odaklanılması gereken diğer iki önemli alt başlık olarak değerlendirilmektedir.
Engellilik kavramı ağırlıklı olarak tıp, sosyoloji, psikoloji, mimarlık alanlarında tartışılmakta ve çözüm önerileri geliştirilmektedir. Şehir Planlama alanında ise kısıtlıda olsa son yıllarda ele alınmaktadır. Ancak engelsiz
kentlerin üretilmesi için parçacıl uygulamalardan ziyade kent bütününde bir yaklaşımın üretilmesi elzem bir
husustur.
AMAÇ ve KAPSAM
Bu çalışmanın amacı “engellilik” kavramının Türkiye şehir planlama ve tasarım pratiği kapsamında değerlendirilmesi
ve öneri
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Yönetim
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kavramının gelişen yeni eğilimler çerçevesinde tanımı, nüfus boyutu, algısal ve yasal olarak gelişme süreci
ortaya konarak örnek tasarım ve planlama yaklaşımlarına değinilmektedir. Akabinde bunlara bağlı olarak şehir
planlama sürecinde ele alınabilecek deneysel bir yöntem ortaya konmaktadır.
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YÖNTEM
Literatür çalışmasında kavramın gelişimi ve mekansal tasarıma yönelik çıkarımlar araştırılarak, örnek çalışmalar incelenerek planlama sürecinde ele alınabilecek bir model tasarlanmıştır. Bu kapsamda üretilen deneysel
çalışma yerden bağımsız olarak örnek bir kent dokusu üzerinde sayısal programlar (mindwalk, autocad, photoshop) kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
BULGULAR
Bireysel ve Kentsel Engeller
Engellilik yetersizlikler, aktivite sınırlılıkları ve katılım kısıtlamaları için kullanılan, birey ile bağlamsal faktörler (çevresel ve kişisel faktörler) arasındaki olumsuzluklara atıfta bulunan bir çatı terim olarak ifade edilmektedir (WHO 2011:4). Engellilik genel olarak fiziksel, görme, duyma, konuşma engelleri, kronik hastalıklar, zihinsel sorunlar olarak sınıflandırmaktadır. Ancak kentsel tasarım ve planlama alanı bağlamında değerlendirildiğinde her kesimden bireyi kapsayıcı
yaklaşımın
geliştirilmesi
Prof.birDr.
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SEVİL gerekmektedir. Dolayısıyla evrensel
tasarım ilkelerine göre tasarlanacak bir
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bu çalışmada odaklanılan hedef kitlenin tespiti “mekânsal kullanım düzeyini belirleyen etkenler” üzerinden
yapılması önerilmiştir. Bu etkenler temelde “mental, fiziksel, duyusal” etkenler olarak ele alınmakla birlikte
kapsamı genişletilebilir.
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Dolayısıyla tasarlanacak kentsel mekanlar yukarıda açıklanan etkenlere duyarlı niteliklere sahip olmalıdır.
Bireylerin mekânsal kullanım düzeyini yükseltecek mekânsal çözümler ortaya koymalıdır. Kentsel mekanı
engelli kılan ve engellerin kaldırılmasına yönelik çözümler sunulması gereken altbaşlıklar ise;
•

Yetersiz genişlik – alan – yükseklik

•

Sorunlu yüzey nitelikleri

•

Eksik yönlendirme ve uyarı

•

Düşük erişebilirlik düzeyi ve ulaşım kalitesi

•

Düşük mekansal kalite ve çekim gücü

•

Verimsiz kentsel fonksiyonların konumları

şeklinde ifade edilebilir.
Dünyada Gelişme Süreci
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1960 lı yıllarda ABD, Japonya ve Avrupa’da mekânsal, sosyolojik ve ekonomik olarak araştırılmaya başlanan
engellilik olgusu 1975 yılında Birleşmiş Milletler Genel kurulunun “Engelli Hakları Bildirisi” ile yaygınlaşmaya başlamış, 1987-1997 yılları arasında “evrensel tasarım kavramı ve ilkelerinin” geliştirilmesiyle çözüm
yöntemleri üzerine derinlik kazanılmaya başlanmıştır. Bu aşamada bir çok ülkede (ABD, UK, Avustralya,
Kanada, Kuzey Avrupa başta olmak üzere) engellilik hakları ve mekânsal tasarım standartları geliştirilmiştir.
2007 yılında Birleşmiş Milletler Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme gelişen süreçte bir
kırılma noktası teşkil etmektedir. 175 ülkenin sözleşme ve opsiyonel protokolleri onaylamış olmasıyla konu
hakkındaki çalışmalar hızlanmıştır.
Türkiye’de Gelişme Süreci
Türkiye’de ki gelişme sürecine bakıldığında; 1997 yılı 3194 İmar Yasası 572 sayılı kararname ile Türk Standartları Enstitüsü’nün ilgili standartlarına uyulması zorunluluğu”, ibaresi, Türk Standartları Enstitüsü’nün 1999
yılında engeli olan insanlar için “TS 12576- Yapısal Önlemler ve İşaretlemelerin Tasarım Kurallarının” yayınlanması ve 2005 yılında 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’un çıkarılması yasal zemini oluşturulmuştur.
Ancak mevcut yasal zemin uygulama boyutunda karşılığını henüz bulamamıştır. Oysa “herkes için tasarım”
içeriğindeki kavramlar yapılacak her planlama çalışmasının temel altlığı olarak ele alınmalıdır. Türkiye şehir
planlama mevzuatı ve pratiğinde ergonomi, evrensel tasarım ilkeleri, topluluk bilinci, insan ölçeği, aidiyet vb.
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
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kavramlarını etkin bir şekilde işlemeyen yaklaşımların mevcut olduğu açıktır. Zira 2014 yılı Mekansal Planlar
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Yapım Yönetmeliği de konuya 1/1000 Uygulama İmar Planı başlığı altında iki maddesinde tavsiye niteliğinde
ele almaktadır (Resmi Gazete, 2014);
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•

(5) Araç trafiğine ayrılmış şerit sayısını azaltmamak ve ilgili TSE standartlarına uymak kaydıyla; taşıt
yollarının yaya, engelli ve bisiklet kullanımına ayrılmış kısımlarının genişlikleri, nazım imar planında
değişikliğe gerek olmaksızın uygulama imar planında artırılabilir.

•

(6) Uygulama imar planlarında, öncelikle engelliler, çocuklar ve yaşlılar gibi kamu ortak mekânlarını
kullanmakta zorluk çeken ve hareket kısıtlılığı bulunan kişilerin kentsel kullanımlara, sosyal altyapı alanlarına erişimini ve kullanımını sağlayıcı ve kolaylaştırıcı tedbirlerin alınması amacıyla tasarım ilkeleri
geliştirilmesi esastır.

Bunun dışında kapsayıcı bir yöntem, bağlayıcı bir yasal altlık, belirli bir analiz, kurum görüşü vb. gereklilikler
bulunmamakta, tasarımcının insiyatifine bırakılmaktadır. Engellilik olgusunun pratikte ve yasal mevzuatta
yeterli ölçüde vurgulanmaması sonucunda; önce engel yaratıp, engellere noktasal çözümler bulunmaya çalışıldığı bir ortam mevcuttur. Bu durumun aşılabilmesi için “engelsiz şehir planlaması” odaklı çalışmaların
yaygınlaşması ve mevzuatlarda yerini alması elzem bir husustur. Nitekim 2012 yılında Dünya Engelliler Vakfı
tarafından yayınlanan ve bazı belediyelerce
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olarak yapı ölçeğinde önlemle içermektedir.
Engelsiz Tasarım Standartları ve Örnek bir Yaklaşım
Bu kapsamda incelenen çeşitli “engelsiz tasarım standartları” yayınları kentsel tasarım ve planlama bağlamında genel olarak; rampa eğimi, yaya yolu genişliği, otopark ölçüleri, yaya geçitleri, dış mekan elemanlarının
yükseklikleri, koruma bariyerleri vb. araçlar hakkında standartlar geliştirmektedir (ADA 2010, WDU 2011,
City of Winnipeg, 2016). Bu yaklaşımlar mevcut kentsel doku içinde yapısal anlamda parçacıl çözüm önerilerinin geliştirilmesi yada yapılaşmamış alanda geliştirilecek yeni kentlerde etkin olmaktadır. Ancak engellilik
olgusunun kapsamlı bir şekilde her ölçekte planlama çalışmasında ele alınması gerekmektedir. Bu noktada
öncü ülkelerden biri olan Kanada’nın yerel yönetim ölçeğindeki çalışmaları yön gösterici olabilecektir. Bu
yerleşmelerden Winnipeg Belediyesi yaklaşık son 15 yıldan günümüze geliştirdiği stratejiler erişilebilirlik ve
evrensel tasarım bağlamında önemli adımlar içermektedir. Bu kapsamda Winnipeg Belediyesinin amacı; kentsel gelişmede ortalamanın üzerinde bir yoğunluk değeri, kompakt, yaya ulaşım modları öncelikli, yürünebilir,
karma kullanımı teşvik eden, raylı sistem odaklı bir kentsel gelişmedir. Winnipeg belediye meclisi evrensel
tasarım konusunda Kanada’da öncü olmayı planlamış ve bu doğrultuda 2001 yılında evrensel tasarım politikası adına bir rapor yayınlamışlardır. 2002 yılında Evrensel Tasarım Departmanlar arası Uygulama Grubu kurularak kapsayıcı tasarım alanında binalar, çevre, araçlar, bilgi sistemleri vb. içerecek kapsamlı plan çalışmaları
başlatılmıştır. Her yıl yapılan aktiviteler “evrensel tasarım” başlığı altında faaliyet raporlarına aktarılmıştır.
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olarak değerlendirilmiştir. Belediyenin 2016 da hazırlamış olduğu Winnipeg Erişilebilirlik Planı birçok departmanının birlikte çalışmasıyla öncelikle engellerin tespit edilesi üzerine hazırlanan bir rapor ile ele alınmıştır
(City of Winnipeg, 2016).
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Evrensel Tasarım İlkeleri ve Yöntem Önerisi
Evrensel tasarıma ilgi son 50 yılda başlamıştır ancak binlerce yıl öncesinden günümüze ergonomik tasarım
yaklaşımları ile gelmiştir. Özellikle son 30 yıldır farklı gruplara odaklı tasarım arayışları artarak gelişmektedir.
(çevre, kadın sürdürebilirlik, genç ve çocuklar, yaşlı, engeli olan insanlar, diğer canlılar vb.) Evrensel tasarım
tasarım ile tecrit sorununa çözüm olarak 1985 sonrasında gelişmeye başlayan bir yaklaşımdır (Mace vd.
1991:2). Evrensel tasarımın uygulanabilmesi veya farklı ölçeklere uyarlanabilmesi için 1997 yılında 7 ilke
yayınlamış ve tasarım alanında yaygınlaşmıştır. Bunlar;
•

Eşitlikçi –Adil Kullanım

•

Düşük Fiziksel Çaba

•

Esnek Kullanım

•

Kullanışlı Mekan Ve Ölçü

•

Anlaşılabilir / Algılanabilir Bilgi

•

Basit Ve İçgüdüsel Kullanım

•

Hata Toleransı

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

olarak açıklanmaktadır (Cornell vd., 1997). Bu noktadan itibaren geliştirilen yöntem önerisi sözkonusu ilkelerin bir fiziksel planlama altlığı olarak kullanımı üzerindedir.
•

eşitlikçi adil kullanım ve düşük fiziksel çaba ilkeleri tasarımda uygun “ölçü ve mesafe” değerlerinin
tercih edilmesi ile,

•

esnek kullanım ve hata toleransı ilkeleri “konfor”lu düzeyi yüksek mekanların sunulmasıyla,

•

içgüdüsel kullanım ve algılanabilir bilgi ilkeleri insan-mekan ve insan-insan arasındaki “etkileşim” potansiyeli yüksek mekanların üretilmesiyle,

•

Prof. Dr. Bülent EKER
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ilişkili olduğu savunulmaktadır. Böylece evrensel tasarım ilkelerinin planlama çalışmalarına referans teşkil
edebilmesi için yorumlanarak üç stratejiye indirgenmiştir.
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Şekil 1. Evrensel Tasarım ve Erişilebilirlik Tasarımı İlkeleri Arasında Öngörülen İlişki

Prof. Dr. Ümran SEVİL
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Dolayısıyla engellilik olgusu bağlamında
evrensel
tasarım
ilkeleri
ile uyumlu bir yaklaşım geliştirebilmek için
kent bütünündeki erişilebilirlik ağının “mesafe, konfor ve etkileşim” katmanlarına uygun olarak tasarlanması
önerilmektedir.
Bu noktada bir yerleşmenin tanımlanan üç üst strateji bağlamında belirlenecek parametrelerle sayısal olarak
değerlendirilmesi önerilmektedir. Böylece ortaya konacak indeks değeri;
•

bir yerleşmenin “engellilik” düzeyini somut olarak ortaya koyabilecek

•

yapılan planlama çalışmalarının bu değeri ne ölçüde etkileyebileceği ortaya konabilecek

•

problem noktalarının tespiti ve bütüncül plan kararlarının üretilmesi için fırsat niteliği taşıyacaktır.

Engellilik olgusu bir planın doğrudan ulaşım ve erişilebilirlik potansiyeli ile ilgili olduğu için kent dokusunu
oluşturan tüm ulaşım ağı bağlamında bir analiz gerçekleştirilmelidir. Ancak bu noktada daha etkin bir sonuç
elde edebilmek için yapılacak parametrik analizin kentsel mekanda hareket unsuru olan merkezler ve kamusal alanları kapsayacak nitelikte bütüncül bir ağ üzerinde gerçekleştirilmesi önerilmektedir. Dolayısıyla
tanımlanan üç üst stratejinin (ideal ölçü ve mesafe, yüksek konfor ve yüksek etkileşim potansiyeli) planlama
kararlarına aktarılabilmesi için yerleşme bütününde öncelikle kent bütününün omurgası niteliğinde olabilecek
bir “erişilebilirlik ağı” önerisinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bunun için bütünleşme analizi yapılarak
arazi kullanım,
tarihsel
süreç, EKER
altyapı, kentsel imaj öğeleri…vb.
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örüntüyü ortaya koymaktadır.
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Şekil 2. Erişilebilirlik Ağı Analizi Örneği (Bütünleşme Analizi + Yere Özgü Unsurlar: Öncelikli Erişilebilirlik Ağı)
Akabinde yerleşmenin “engellilik düzeyinin” ölçülebilmesi için belirlenen erişilebilirlik ağının belirli parametrelerle ölçülmesi önerilmektedir. Bu bağlamda önerilen parametreler;
Ulaşım ağının ideal ölçü ve mesafe değerlerine uygunluk düzeyi;
•

Kamusal alan ve yapıların erişilebilirlik ağına konum değeri (ölçü ve mesafe)

•

Ağ üzerinde en kısa mesafelerde toplu taşıma duraklarının konumu (ölçü ve mesafe)

•

Erişilebilirlik ağının taşıt izi 10m. ve üzeri araç yollarıyla kesişme düzeyi (ölçü ve mesafe)

Ulaşım ağının konfor düzeyi;
•

erişilebilirlik ağının engelsiz tasarım standartlarına uygunluk ve süreklilik düzeyi (konfor)

•

erişilebilirlik için teknolojik yaklaşım gerektiren noktaların plan üzerinde kodlanma veya karar üretilme

•

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof.
Dr. Bülent EKER
düzeyi
(konfor)
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erişilebilirlik ağı üzerindeki mekanların iklim koşullarına uygunluk düzeyi (konfor)

Ulaşım ağının etkileşim potansiyeli düzeyi;
•
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•

erişilebilirlik ağı üzerinde dinlenme mekanlarının, işaret ve uyarı sistemlerinin plan belgesinde ve mevcut
durumda uygulanma düzeyi (etkileşim)

•

erişilebilirlik ağının belirli mesafelerde etkileşim oluşturacak sektörel fonksiyonlarla donatılma düzeyi
(etkileşim)

Mevcut durumda ve plan belgesinde yapı adalarının yoğunluk-mesafe değeri (ölçü ve mesafe)
Noktasal otopark alanlarının konum değeri ve miktarı (ölçü ve mesafe)
Yapı adası büyüklüklerinin yere özgü karakteristikleri ve insan ölçeğine uygunluk düzeyi (konfor)
Kent bütününde araç yolu miktarı (konfor)
Kent bütününde kamusal alan ve mekanlarının hiyerarşik yapısı (etkileşim)
Kent bütününde uygulanan eşitlikçi tasarım uygulamalarının yaygınlığı (etkileşim)

Prof. Dr. Ümran SEVİL
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Eşitlikçi tasarım (etkileşim) (kentselİBAD
tasarım
ve mimarlık
alanında)
Açıklanan parametreler eşliğinde ortaya konacak analiz Engelsiz tasarım standartlarının etkin bir şekilde uygulanabileceği bütüncül bir altlık teşkil edecek kent planının ortaya konması için belirleyici niteliktedir. Açıklanan parametreler her yerleşme için ele alınabilmekle birlikte yerleşmeye özgü olarak geliştirilebilecektir. Bu
noktada ana fikir ağırlıklı olarak mimari ölçekte uygulanan “” yaklaşım ve standartlarının uygulanabileceği
bütüncül bir altlığın üretilmesidir.
SONUÇ
Engellilik olgusu doğuştan yada sonradan engeli olanların yanı sıra dünya nüfusunun giderek yaşlanması ve
kentleşmenin yükselmesi ile doğrudan ilgilidir. Bu noktada yakın gelecekte giderek büyüyen kentler daha
fazla dezavantajlı birey yaşayacaktır. Bu kapsamda dünya çapında özellikle 2007 yılında Birleşmiş Milletler
Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme sonrasında mimarlık ve planlama alanında geliştirilen
yaklaşımlar yaygınlaşmaktadır. Ancak geliştirilen yaklaşımlar ağırlıklı olarak mimari boyutta olmakla birlikte
problemin kent bütününde ele alınması elzem bir husustur. Türkiye Fiziksel planlama sistemi ise engelsiz
kentsel mekanların üretilmesi bakımından için somut bir altlık ortaya koymamaktadır. Bunun bir fırsat olarak değerlendirilmesi ve “engellilik” kavramının planlama sürecinin başında ele alınması gerekmektedir. Bu
noktada evrensel tasarım, ergonomik tasarım ve erişilebilirlik tasarımı ilkeleri içeriğinde üretilecek planlama
stratejileri planlama sürecinin zemini sağlam kılacaktır. Geliştirilen yöntem önerisine göre; fiziksel plan çaDoç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
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lışması yapılacak bir kentte belirlenen stratejik altbaşlıkların öncelikli olarak kentte ne düzeyde sağlandığının
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test edilmesi ve ilgili yerleşmenin performansının ortaya konması akabinde planlama sürecinde u düzeyin
yükseltilmesi için plan kararlarının üretilmesidir.
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GÖRME BOZUKLUĞU YAŞAYAN BİREYLERİN KENTSEL MEKÂNDA ERİŞEBİLİRLİĞİ:
EVRENSEL TASARIM VE YASAL ÇERÇEVE
Merve ORAKCI1, Cenk HAMAMCIOĞLU2
1
2

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

Öz: Toplumun ortak kamusal kullanım alanı olan ‘kentsel mekân’; fiziksel açıdan tüm bireyler tarafından
erişilebilir olan yerdir. İnsanların kentsel mekânda farklı kullanımlara rahatlıkla erişebilmesi, hareket edebilmesi, dolaşabilmesi ve mekânı engellerle karşılaşmadan kullanabilmesi hem temel bir vatandaşlık hakkı hem
de ekonomik ve sosyal kalkınmanın gerekliliklerindendir. Bu gereklilikler, kentsel mekânda hareket ederken
insanın farklı hallerini kapsayan fiziksel ve diğer özelliklerinin yanısıra ihtiyaçlarının belirlenmesi ile sağlanabilir. Kapsayıcı bir bakış açışı olarak ‘evrensel
tasarım’
kavramı
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destekleyen kentsel mekânların üretilmesinde yönlendirici ve yardımcı olabilir. Çalışmanın amacı ve kapsamı;
kentsel mekânın temel kullanıcısı olan yayanın, yani insanın; farklı özelliklerini, ihtiyaçlarını örnekler vererek
ortaya koymak ve evrensel tasarım yaklaşımını gözönünde bulundurarak görme bozukluğu yaşayan bireyler
özelinde Türkiye’de kentsel mekânı şekillendiren ilgili uluslararası sözleşmeler, yasa ve yönetmelik içeriklerinin irdelenmesidir. Çalışmanın sonuç bölümünde Türkiye ve Kanada’nın belirlediği standartlar ortaya konularak tartışılmaktadır. Bu çalışma ile hem uluslararası hem de ulusal mevzuatlarda, toplumun her kesiminin
kent kullanımına özgürce ve kolayca katılımı ana hedef olarak belirtilmekte olduğu tespit edilmiştir. Ancak
Türkiye’nin de taraf olduğu sözleşmelere rağmen ulusal yaptırımlar henüz taahhüt edilenleri karşılamamakta,
yüzeysel ve yetersiz kalmaktadır. Bu çalışma kentsel mekânda yayanın farklı ihtiyaç ve davranış biçimlerini
ortaya koyarak ona uygun ilişkiler kurulmasını sağlamak ve mevcut yasal-yönetsel boyutun bu anlamda iyileştirilmesi için öneriler sunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kentsel Mekân, Görme Bozukluğu Yaşayan Bireyler, Erişilebilirlik, Evrensel Tasarım,
Yasal Süreç

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
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Kurulu Üyesi ve kullanılabilir olması
bir yerleşim yerine ya da bir yerleşim yerinin sunduğu kamusal hizmetlere erişme olanağı, varış kolaylığıdır
(Keleş, 1998). Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın (2013) yaptığı tanıma bakıldığında ise erişilebilirlik;
“binaların, açık alanların, ulaşım ve bilgilendirme hizmetleriyle bilgi ve iletişim teknolojisinin engelliler tarafından güvenli ve bağımsız olarak ulaşılabilir ve kullanılabilir olmasını ifade etmektedir.” Ancak bundan daha
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ötesini anlamak da mümkündür. Örneğin Davis ve Lifchez (1987)’e göre, erişilebilirlik sadece bir lojistik meseleyi değil, aynı zamanda, insanın mekânı yorumlamasındaki sosyo-psikolojik deneyimlerin niteliğini ifade
etmekte ve kişinin faaliyetlerini, arzularını destekleyen, ona istediği şeyi olma ve yapma fırsatı veren en az zorlanmaya, utanca yol açan bir mekânın erişilebilir olabileceğinden bahsetmektedir. Birleşmiş Milletler Engelli
Hakları Sözleşmesi (2006)de erişilebilirlik kavramıyla ilgili olarak taraf devletlerin tüm bireyler için; halka
açık olan tesislerde veya hem kırsal hem kentsel alanlardaki hizmetlerde fiziksel çevre, ulaşım, bilgi ve iletişim
teknolojileri dahil olmak üzere yaşamın her alanında uygun önlemleri alması gerekliliğini vurgulamıştır.
İnsan hallerini ve ihtiyaçlarını doğru anlamak ve erişilebilirliği ilke olarak benimsemek, bunlara göre de
ihtiyaçları karşılamak kentsel mekân kalitesinin gelişmesini sağlamakla birlikte ekonomik ve sosyal kalkınmayı destekleyecek temel unsurlardır. Dünya Sağlık Örgütü (2004)tarafından geliştirilen güncel adıyla
ICF(International Classification of Functioning, Disability and Health) İşlevsellik, Yetiyitimi ve Sağlığın
Uluslararası Sınıflandırması’na göre engelli olma durumu; bireyin mevcut sağlık durumunun yanısıra çevresel, fiziksel, toplumsal koşulların etkileşimi sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu sınıflandırma “Evrenseltasarım”ın
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azaltılmasında;
herkesin
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Yönetimkavramı;
Kuruluyetiyitimi,
Başkanı bireyin etkinlikleri yerine getirmede
nin önemini vurgulamaktadır. Dolayısıyla
yaşadığı sınırlamalar, topluma katılımda yaşadığı kısıtlamalar ve bunların birbiri ile etkileşimi için kapsayıcı
bir terim olarak kullanılmaktadır.
Engelliliğe ilişkin ilk bütüncül yaklaşım olan tıbbi model engelliliği; bireye ait, tedavi edilmesi gereken bir
sorun olarak görmektedir. Dünya Sağlık Örgütü Tarafından 1980 yılında geliştirilen ICIDH (International
Classification of Functioning, Disability and Health) işlevsellik, yetiyitimi ve engelliliği sınıflandıran sistem
ortaya koymuştur, ancak engellilikte son derece önemli olan çevresel faktörleri göz önünde bulundurmadığından yetersiz kalmıştır (Wiersma ve ark, 1988).1970’lerde engelli hakları hareketi ile gelişen sosyal model ise
engelliliği bireyden ziyade toplumun bir sorunu olarak görmekte, toplumda gerekli koşulların ve ‘fiziksel açıdan mâkul düzenlemelerin’ sağlanması durumunda, engelli bireylerin yaşamın her alanına katılabileceklerini
vurgulamakta; sorun alanları olarak toplum kaynaklı ‘olumsuz tutumlar’, ‘dışlayıcı kültür’ ve ‘ötekileştirme’yi
ele almaktadır.
Engelliliği biyolojik, bireysel ve sosyal bağlamda ele alan bütüncül yaklaşım ise biyo-psiko-sosyal modeldir.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO, 2001)’nün İşlevsellik, Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırması’na
göre işlevsellik ve yetiyitiminin boyutları; engelli bireyin fiziksel yapısındaki herhangi bir fonksiyonun yokluğu, bireyin fiziksel etkinliklerindeki kısıtlanma ve kişinin sosyal çevreye uyumudur. Hızla dünya standardı
haline gelmiş olan ICF halen gelişimlere açık olup bu konuyla ilgili olarak DSÖ (World Health Organisation)
Doç.
Dr. Pelin
AVŞAR(Stucki,
KARABAŞ
Prof.Sınıflandırmalar
Dr. BülentAilesi
EKER
Uluslararası
İşbirliği Merkezleri tarafından
çalışmalar
sürdürülmektedir
2005).
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
AMAÇ ve KAPSAM
Bu çalışmada biyo-psiko-sosyal modelin yapmış olduğu sınıflandırma geliştirilerek insan halleri açıklanmakta
ve Türkiye’de yasal anlamda eksiklerin neler olduğu ortaya konmuştur. Çalışmanın kapsamı engelli olmanın
pek çok durumu içermesi nedeniyle insan hallerinden biri olan ve görme bozukluğu yaşayan bireyler olarak
333

DERNEK
YÖNETİMİ
SÖZEL SUNUMLAR

sınırlandırılmıştır. Türkiye’deki mevzuatta nasıl ele alındığı TSE standartları üzerinden değerlendirilmiştir.
Uluslararası alanda ise detaylı olarak ele alınmış olması ve kolay ulaşılabilir olması nedenleriyle Kanada’nın
standartları araştırılmıştır.
YÖNTEM
Öncelikle biyo-psiko-sosyal modelin ortaya koyduğu insan halleri tanımlanmıştır. Ardından tarihsel süreçte erişilebilirliği ilgilendiren uluslararası ve ulusal mevzuatlar açıklanmış ve evrensel tasarım ele alınmıştır.
Çalışmanın sonuç bölümünde insan hallerinden görme bozukluğu yaşayan bireylerle ilgili olarak Türkiye ve
Kanada’nın konuya yaklaşımları ve standartlardaki farklılıklar karşılaştırılma yöntemiyle değerlendirilmiştir.
BULGULAR
İnsan halleri kavramı, yalnızca engellileri değil, hareketlerinde kısıtlılık yaşayan yaşlılar, hamileler, çocuklar,
bebek arabalılar, çok uzun veya çok şişman kişileri de dışlamayı reddetmektedir. Buna göre, insanın kalıcı
(sürekli) veya süreli (dönemsel) fiziksel,
algısalDr.
ve mental
özelliği
olabilir(Tablo 1). Örneğin insanlar konuşProf.
Ümran
SEVİL
İBAD
Yönetim
KuruluyaBaşkanı
ma, görme, yürüme, işitme, ortopedik,
zihinsel
gibi doğuştan
da belirli sebeplerden ötürü ömürlerinin bir
bölümünde kalıcı engel ya da kısıtlara, sakatlıklara, bozukluklara sahip olabilirler. Diğer taraftan hamileler,
yaşlılar, çocuklar, bebek arabalılar, valiz-yük taşıyan ya da geçici sakatlık yaşayan insanlar ise süreli, geçici ya
da belirli bir yaştan sonra hareket kısıtlılığı, zayıflığı ya da performans kaybı yaşayabilmektedir.
Tablo 1. Temel İnsan Halleri
İNSAN HALLERİ
1. Fiziksel Haller

2. Algısal (Duyusal) Haller

3. Mental Haller

1) Fiziksel Haller: Fiziksel özelliklerinden ötürü hareket eksikliği, güçlüğü, yetersizliği yaşayan bireylerdir.
Bu özellikler süreli veya kalıcı olabilir. Kişi destekle veya bir araç sayesinde hareket ediyor olabilir. Hareket etmek ile ilgili hali vücut boyutlarından kaynaklanıyor olabilir. Tekerlekli sandalye kullanıcısı, bebek
arabalı, bavullu-yük taşıyan, çocuk, yaşlı, hamile, çok uzun ya da çok kısa olmak, baston kullanıcısı vb.
insanlar bu hale örnek verilebilir.
2) Algısal (Duyusal) Haller: Kişinin beş duyu organından en az biriyle ilgili sorun yaşadığı hallerdir. Görme, işitme, dil/konuşma gibi fonksiyonlarında yetersizlik olabilir. Fonksiyon kayıpları farklı derecelerde
olabilir. Dönemsel veya sürekli olmakla birlikte gün içinde dış etkenlere bağlı olarak da fonksiyon yeterDoç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
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olabilir.
3) Mental Haller: Bilişsel-mental sorunları olan bireylerdir. Örneğin; zihinsel sorun, iletişim sorunu, korku
hali gibi. Doğuştan veya sonradan, sürekli veya çevresel koşullara bağlı olarak bazı durumlarda ortaya
çıkan ve yaşam konforunu düşüren psikolojik haller de bu sınıftadır.
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Kapsayıcı bir bakış açışı olarak evrensel tasarım kavramı kentsel mekânda bireysel çeşitliliğin kabul edilerek,
ayrım yapılmadan, insanların özelliklerinin ve buna göre gereken ihtiyaçlarının belirlenmesinde her bireyin
kendine yer bulabildiği, çoğulculuğu destekleyen mekânlar üretilmesinde yönlendirici ve yardımcı olmayı
hedeflemektedir. 1989 yılında Ronald L. Mace tarafından temelleri atılan ve 1996 yılında North Carolina State
Üniversitesi’nde Evrensel Tasarım Merkezi (The Center for Universal Design) ismini alan merkez, 1997 yılında “evrensel tasarım” kavramını anlaşılır kılmak ve yol gösterici olmak amacıyla 7 ilke yayımlamıştır. Bu
ilkeler; Eşit Kullanım (Equitable Use),Kullanımda Esneklik (Flexibility in Use), Basit ve Sezgisel Kullanım (Simple and Intuitive Uses), Algılanabilir Bilgilendirme (Perceptible Information), Hata için Tolerans
/ Tasarımda Hata Payı (Tolerance for Error), Düşük Fiziksel Güç Harcanması (Low Physical Effort), Yaklaşım ve Kullanım için Boyut ve Alandır(Size and Space for Approach and Use).
Uluslararası düzeyde engellilik ile ilgili bilinçlenme, evrensel tasarım kavramının uygulanma biçimleri ve yasal çerçevenin düzenlenmesi farklı ülkeler için farklı aşamalarda olmuştur. Uluslararası düzeyde ve Türkiye’de
konunun tarihsel gelişimi aşağıda sırasıyla açıklanmaktadır.

Prof. Dr. Ümran SEVİL

‘Erişilebilir tasarım’, ‘engelsiz tasarım’
başlıklarıyla
çalışmaların
1970’lerin ortasında ABD’de Engelli HaklaİBAD
Yönetim
Kurulu Başkanı
rı Hareketi ve Irksal Azınlıkların 1964Vatandaş Hakları Hareketi (1964 Civil Rights Act) ile bağlantılı olarak
şekillendiği görülmektedir. İlk kez bu dönemde tasarım, vatandaşlık haklarını elde etmenin bir koşulu olarak
görülmüştür (Dostoğlu, 2009).1982’de Kanada anayasasının bir parçası olarak Kanada Haklar ve Özgürlükler
Sözleşmesi engelli yurttaşların yaşamı üzerinde büyük etkiye sahip olmuştur (Prince, 2009).
Avrupa Kentsel Şartı, yerel ve bölgesel yönetimleri temsil eden Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından 18 Mart 1992 tarihinde kabul edilmiştir. 1995’te imzalanan Kent ve Engelliler Deklorasyonu, 2000 yılında
Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan ‘Engelli Bireyler için Engelsiz Avrupa’ya Doğru’tebliği, Avrupa
Konseyi Bakanlar Komitesi’nin kabul ettiği bir tavsiye kararı olan ‘Avrupa Konseyi Engelliler Eylem Planı
2006–2015’ belgesi önemli adımlar arasında yer almaktadır.
Erişilebilirlikle ilgili Avrupa Komisyonu tarafından 2010 yılında yayımlanan “Avrupa Engelli Stratejisi 20102020” isimli belgede, erişilebilirlik sekiz eylem alanından biri olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, Avrupa’daki engelli vatandaşların haklarının korunması amacıyla BM İnsan Hakları Sözleşmesi’nde belirtilen yükümlülükler çerçevesinde bir eylem programı ortaya konmuştur.
2012 yılında Dünya Engelliler Birliği ve Dünya Engelliler Vakfı tarafından yayımlanan Engelliler İçin Evrensel Standartlar Kılavuzu’nda engellilerin diğerleriyle eşit temelde erişimini sağlamak için ‘İnşa Edilmiş Çevre
İçin Erişilebilirlik İlkeleri’ne yer verilmiştir.

Prof. Dr. Bülent EKER
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özürlüler, yaşlılar, hastalar ve sosyo-ekonomik bakımdan engelliler koruma altına almıştır. Uluslararası platformdan yararlanılarak Türkiye’de ilk olarak; Avrupa Kentsel Şartı 1992’de Yerel ve Bölgesel Yönetimler
Kongresi tarafından kabul edilmiştir.
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Türkiye’de 1997 yılında çıkarılan 572 Sayılı Kanunun Hükmünde Kararname(KHK) engellilerin erişebilirliğine yönelik ilk yasal düzenlemedir. Bu kararname ile 3194 sayılı İmar Kanununa “Fiziksel çevrenin engelliler
için ulaşılabilir ve yaşanabilir kılınması için, imar planları ile kentsel, sosyal, teknik altyapı alanlarında ve
yapılarda Türk Standartları Enstitüsü’nün ilgili standartlarına uyulması zorunludur” maddesi eklenmiştir. Yine
1997 yılında Özürlüler İdaresi Başkanlığı kurularak engellilere yönelik kurumsal zeminin ilk adımı atılmıştır.
1999 yılında Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ne yapılarda, açık alanlarda, bunlar üzerindeki ulaşım ve haberleşme noktalarında ve peyzaj elemanlarında engellilerin ulaşabilirliğinin sağlanması için Türkiye Standartlar Enstitüsü(TSE)tarafından engellilerle ilgili standartların (bkz: TS 23599, TS 12576, TS 9111, TS 12460, TS
12574, TS 12575, TS 12637 ve TS 12694) dikkate alınması koşulu getirilmiştir.
2005 yılında yürürlüğe giren 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun ise kamu kurum ve kuruluşlarına ait
mevcut resmi yapılar, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri
sosyal ve kültürel altyapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren
her türlü yapıların kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yedi yıl içinde engellilerin erişebilirliğine uygun
Prof. Dr. Ümran SEVİL
hale getirilme zorunluluğu getirmiş; ardından
2012 yılında
yapılan
değişiklikle yedi yıl ibaresi sekiz yıl olarak
İBAD Yönetim
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değiştirilmiştir.
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’na eklenen hükümle yapılan düzenleme uyarınca büyükşehir belediyelerinde engellilerle ilgili bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme, danışmanlık, sosyal ve mesleki
rehabilitasyon hizmetleri vermek üzere engelli hizmet birimleri oluşturulacağı kabul edilmiştir (5378 sayılı
kanun, madde: 40).
2009 yılında Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte “idare, sunduğu kamu hizmetlerinin özürlüler tarafından kolayca erişilebilir olması için gerekli tedbirleri alır” hükmü yerini
almıştır.
2012 yılında 6353 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun’un yürürlüğe girmesiyle birlikte 5378 sayılı Kanunda yapılan değişiklikle erişilebilirlik standartlarının
uygulanmasının izlenmesi ve denetiminin her ilde Aile ve Sosyal Politikalar, İçişleri, Çevre ve Şehircilik,
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıkları ile engelliler ile ilgili konfederasyonların temsilcilerinden
oluşan komisyon tarafından yapılması, eksikleri tamamlaması için sekiz yıllık sürenin bitiminden itibaren iki
yılı geçmemek üzere ek süre verilebileceği hususu kabul edilmiştir. Aynı kanunla, 5378 sayılı kanuna erişilebilirliğin izlenmesi, denetlenmesi ve uygulamaların yapılamaması halinde idari para cezası uygulanması
hususları da eklenmiştir. Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği 20.07.2013 tarihinde yayınlanmışDoç.belirlenen
Dr. Pelin
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erişilebilirlik belgesi verileceği, erişilebilirliği sağlayamayan gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine idari para
cezasının verilmesi konularını düzenlemektedir. 5378 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türk Standartları Enstitüsü’nün
ortak çalışması sonucu yapılı çevrede ve hizmetlerde ulaşılabilirlik düzeyine ilişkin “Erişilebilirlik Standartları” belirlenmiştir. TSE tarafından yayınlanan standartlar doğrultusunda Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme
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Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin yayınlanmasının ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
ile TSE arasında Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği kapsamında bir protokol imzalanmıştır ve
“gerçek kişi ve özel hukuk tüzel kişilerinin sorumluluğunda bulunan umuma açık hizmet veren özel yapılar
ve açık alanlar ile toplu taşıma araçlarında erişilebilirliğin izleme ve denetimlerinin yapılması görevi” TSE’ye
verilmiştir (TSE, 2015).
Bu düzenlemelere göre ülkemizde yeni yapılaşan ve tadilata giren açık alan ve binalarda engelliler için TSE
standartlarına uygunluk zorunluluk haline gelmiştir.
SONUÇ
Hem Türkiye’de hem de sözü geçen küresel oluşumlarda, yasal olarak ve düşünsel olarak belirlenen standartların pratikte uygulanması ve kentin herkes için kullanılabilir, yaşanabilir olması hedeflenmektedir. Bu bölümde
insan hallerinden, algısal(duyusal) hal içinde olduğu belirtilen görme bozukluğu yaşayan bireyler için TSE’nin
ve Kanada’nın belirlediği standartlara yer verilmiştir.

Prof. Dr. Ümran SEVİL

Türkiye için TSE standartları aşağıdaİBAD
belirtilmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanı
TS 9111: Özürlü İnsanların İkamet Edeceği Binaların Düzenlenmesi Kuralları: Bu standart, tüm binalar ve
yakın çevresinde özürlüler ve hareket kısıtlılığı bulunan kişiler için ulaşılabilirliği sağlayacak fiziki düzenlemelere ait kural ve esasları kapsar.
TS 12576:Şehir İçi Yollar-Özürlü ve Yaşlılar için Sokak, Cadde, Meydan ve Yollarda Yapısal Önlemlerin Tasarım Kuralları: Bu standart, hareket kısıtlılığı bulunanlar dahil tüm yayaların, yaya yollarını ve kaldırımları,
yaya geçitlerini ve kavşakları güvenli ve rahatça kullanabilmeleri için oluşturulacak yapısal önlemlerin ve
işaretlemelerin tasarım kurallarını kapsar.
TS 12460: Şehir-İçi Yollar, Raylı Taşıma Sistemleri Bölüm 5: Özürlü ve Yaşlılar için Tesislerde Tasarım Kuralları: Bu standart, şehiriçi yollarda yapılacak raylı toplu taşıma sistemlerdeki yeraltı hemzemin ve yer üstünde
yükseltilmiş istasyon tesislerinde özürlü insanlar için mimari açıdan yapılacak düzenlemelerin tasarım kurallarını kapsar.
TS 23599:Görme özürlü veya az görenler için yardımcı mamuller - Hissedilebilir yürüme yüzeyi işaretleri: Bu
standart, görme özürlü veya az gören kişilerin bağımsız ve güvenli dolaşımına yardımcı olması amacıyla hissedilebilir yürüme yüzeyi işaretleri için mamul şartlarını ve bu işaretlerin uygulama (montaj) önerilerini kapsar.
Engellilik ile ilgili başka standartlar da olmakla birlikte görme bozukluğu yaşayan bireyler için TSE yukarıdaDoç.
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ve binalarda uyulması gerekmektedir.
Kanada’nın konu ile ilgili standartları ise:
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CAN / CSA-B651: İnşaEdilmişOrtamiçinErişilebilirTasarım: Bu standartta; dolaşım (erişilebilir yollar, kılavuz kılavuzları, algılanabilir zemin ve zemin yüzeyleri, tehlike göstergeleri, yön göstergeleri, kapılar ve
kapılar, korkuluklar, merdivenler, rampalar, kaldırma cihazları, acil durum ve güvenlik dahil), içme çeşmeleri,
tuvalet tesisleri (tezgahlar, pisuarlar, lavabolar, tutunma çubukları ve aksesuarlar dahil), iletişim (yardımcı
dinleme sistemleri, kamu telefonları, TTY’ler(Teletypemachines) ve tabelalar dahil), oturma (masalarda ve
tezgahlarda boşluklar ve dinlenme alanı oturma alanı dahil), otopark (tabela, belirlenmiş otopark, bilet / ödeme
makineleri ve yolcu alma alanları dahil), erişilebilir rotalar, merdivenler, rampalar, tabela, aydınlatma, yaya
geçitleri, dinlenme alanı oturma, çevresel hususlar (yol bulma, akustik, aydınlatma ve iç mekan hava kalitesi
dahil), antropometri, taban ve sırt cilası kayma potansiyeli, fiziksel engelli kişiler için asansör gereksinimleri
konuları detaylandırılmıştır.
ISO 21542:Bu standart, yapılı çevreyi oluşturan yapı, montaj, parça ve bağlantı elemanlarının birçoğu için bir
dizi gereklilik ve tavsiyeyi belirtir. Bu gereksinimler, binalara erişimin, binalarda dolaşımın, binaların normal
seyrindeki binalardan çıkışa ve acil bir durumda tahliye edilmesine ilişkin yapısal yönleri ile ilgilidir. Aynı
zamanda binalarda erişilebilirlik yönetimi
ile ilgilenir.
Prof.
Dr. Ümran SEVİL
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Yolcu Terminali Erişebilirliği: Bu standartta tüm yolcu terminallerinde diğer standartlara ek olarak alınması
gereken önlemler ve uygulama biçimleri açıklanmıştır. Doğrudan hatlı telefonlar, yerleşim yerleri, terminal
haritaları ve bu haritaların fiziksel açıdan ve bilgi teknolojileri açısından erişilebilirliği, bilgi/yardım masaları,
dokunma tabelaları, ‘talkingsigns’ adındaki iletişim sistemleri ve detayları ve yerleşimleri, terminal çalışanlarını bilgilendirme amaçlı görme bozukluğunun türleri ve buna bağlı misafirlerin davranış biçimleri detaylandırılmıştır.
Evrensel Tasarım İlkeleri: Erişilebilirlik için standartlar ve yönergelere ek olarak evrensel tasarım ilkeleri ve
rehber maddeleri açıklanmıştır. Evrensel tasarım ilkelerinin uygulama biçimleri ve yararları örneklendirilmiştir. Evrensel tasarımın çatı görevi kabul edilmiş ve yasal sistem bunun üzerine kurgulanmıştır.
Türkiye’deki bilinçlenmenin oluşması ve yasal çerçevenin gelişimi Kanada ile kıyaslandığında; Türkiye’de,
‘evrensel tasarım kavramının dikkate alınmadığı, uluslararası kabullerin göz ardı edildiği, kanun içi boşluklar
yüzünden uygulama eksiklerinin oluştuğu, standart detaylarının net bir şekilde oluşturulamadığı, kullanıcı
odaklı çözümler yerine basit ve geçici çözümlerin geliştirildiği, denetim eksikliğinin, kullanıcı ihtiyaçlarının
net bir şekilde tanımlanmadığı, sürdürülebilirlik sorunları, uygulayıcının bilgi-eğitim eksikliği gibi sorunların
olduğu gözlemlenmiştir.
Çözüm için ise tasarım aşamasında her halden kullanıcının ihtiyaçlarının gözetilmesi, yasal çerçevede ve uyDr. Pelin
AVŞARveKARABAŞ
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netleştirilmesi
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İBAD
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gelmesi,
katılımcıların
sistemin kendini besler hale gelmesi önerilmektedir.Başkan Yardımcısı
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TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ KURULUŞ AMACI DIŞINDA BAŞKA AMAÇLARA
ÖZGÜLENMESİ
Yavuz GÜLOĞLU1, Nur BELKAYALI2
1

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü,
Kuzeykent, Kastamonu / Turkey
2
Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Kuzeykent,
Kastamonu / Turkey

Öz: Türkiye, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya sosyal yaşama konu olmuş bilimsel ve kültürel açıdan özgün değer taşıyan kültür varlıkları açısından zengin bir
mirasa sahiptir. Özellikle kendi dönemlerinin bir nevi şahitleri konumundaki taşınmaz kültür varlıkları; inşa
Prof.
Dr. Ümran
SEVİL önemli rol oynarlar. İnsanlığın ortak
edildiği dönemlere ilişkin doğru ve gerçek
bilgilerin
bize aktarılmasında
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
mirası olarak kabul edilen ve ulusal ve uluslararası düzenlemelerle koruma altına alınan bu varlıkların önceleri
müzecilik anlayışıyla onarılarak ayakta tutulması, yıkılan yerlerin biçimsel bütünlüğü bozulmaksızın, değişen
isteklere bağlı olarak yeni ilaveler yapılarak işlerliğinin sağlanması amaçlanırken, günümüzde bu yapıların
belli bir dönemi yansıtması nedeniyle dahi korunması gerektiği kabul edilmektedir. Taşınmaz kültür varlıklarını koruma çalışmaları sırasında değişen ve gelişen zamana ayak uydurmak gerekliliği özellikle yapıların farklı
amaçlar için özgülenmesi konusunda önem kazanmaktadır. Yapının sahip olduğu fiziksel özelliklerin korunması gerekliliği yanı sıra sahip olduğu kültürel özelliklerinde korunması ve sürdürülmesi önemlidir. Taşınmaz
kültür varlıklarının restore edilmesi, tahsisi, farklı amaçlar için özgülenmesi konularında Kültür ve Turizm
Bakanlığı dışında Vakıflar Genel Müdürlüğü, yerel yönetimler dahil birçok kamu tüzel kişiliği yetkilidir. Bu
çalışmada Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından idare edilen taşınmaz kültür varlıklarından mazbut vakıflara
ait malların koruma amaçlı onarım çalışmalarının yanında inşa ediliş amaçları dışında başka amaçlar için tahsisinin korumaya hangi boyutta katkı sağladığı tartışılacak ve kültürel mirasa etkisi belirlenmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Taşınmaz Kültür Varlıkları, Koruma, Restorasyon, Renovasyon, Vakıflar, Tahsis

GİRİŞ VE KURAMSAL ÇERÇEVE

Prof. Dr. Bülent EKER

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

Dini, milli bilimsel, kültürel, güzel sanatlarla ilgili değerleri sembolize eden ve kültürel hafızanın temellerini
İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
oluşturan kültür varlıkları, geçmişle gelecek arasında bir bağ kurmamıza aracı olur (Yasin, 2007).
“Kültürel mirasın korunarak yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasının “öğrenme ve bilgi edinme hakları”, “insanın kendini geliştirme hakkı” gibi evrensel temel ve sosyal hakların yerine getirilmesi açısından da
büyük önem taşımaktadır (Erkut, 2003).
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Günümüzde taşınmaz kültür varlıklarımız arasında yer alan birçok eser vakıflar eliyle inşa edilmiştir. Osmanlı
Devlet yapısında toplumun hukuki, iktisadi, sosyal ve siyasi yapısını demokratik bir temel üzerinde geliştiren
ve gelişmede istikrarı ve dengeyi sağlayan başlıca önemli müesseselerden birisi vakıf müessesesidir (Zaim,
1992). Osmanlı Devleti’nin kurulmasıyla birlikte vakıflar da yaygınlaşmış, devletin yerine getirmekle yükümlü olduğu birçok kamu hizmeti, vakıflar eliyle yürütülmüştür. Bir vakıf devleti olarak tanımlanabilecek Osmanlı Devletinde kuşlar, hasta hayvanlar ve göç edememiş olan leyleklere bakmak için, vakıflar kurulmuştur.
Mazbut vakıflarda bu vakıf türleri arasında yer almaktadır. Günümüzde idaresi vakfı kuran kimseler dışında
Vakıflar Genel Müdürlüğü eliyle yürütülen bu vakıflara ait birçok taşınmaz kültür varlığı bulunmaktadır. Bu
taşınmaz kültür varlıklarımıza ait birçok taşınmaz kuruluş amacı dışında başka amaçlar için kullanılmaktadır.
AMAÇ
Bu çalışmanın amacı; Türkiye’de 743 sayılı Medeni Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kurulan ve yönetiminin İdare tarafından yürütüldüğü ya da yönetimin vakfedenin soyundan gelmeyen kişilere bırakılan, amacı
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sona ermiş ya da gerçekleşme imkânı kalmamış
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ait olan taşınmazların kuruluş amacı dışında
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başka amaçlar için özgülenmesi usulünün tespit edilmesidir.
KAPSAM
Çalışmanın amacına bağlı olarak mazbut vakıflara ait taşınmaz kültür varlıklarının kuruluş amacı dışında başka amaçlara özgülenmesi gayesiyle fonksiyon değişikliğine gidilebilmesi usulü ve vakfiyelerindeki şartların
yerine getirilmesine fiilen veya hukuken imkân kalmaması halinde vakfedenin iradesine aykırı olmamak kaydıyla, vakıf idaresinin bu şartları değiştirmeye ilişkin usul ve fonksiyon değişikliğine gidiş sebepleri belirlenmeye çalışılmıştır.
YÖNTEM
Mazbut vakıflara ait taşınmaz kültür varlıklarının vakıf senedinde belirtilen kuruluş amacı dışında başka amaçlara özgülenmesi gayesiyle vakıf senedi değişikliğine ilişkin uygulamada idarenin hangi durumlarda fonksiyon
değişikliğine gittiği ve vakıf senedinin kuruluş amacının gerçekleşmesinin mümkün olmaması durumunda
değiştirilebilme gerekçeleri belirlenmeye çalışılmıştır.
BULGULAR
1.Taşınmaz Kültür Varlıklarının Niteliği ve Korunması

Prof. Dr. Bülent EKER
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Üyesi kuşaklara aktarılmasınıİBAD
reyler için bir yükümlülüktür (Gök, 2017). Bu hak günümüzde üçüncü kuşak haklar arasında kabul edilmektedir (Güneş, 2015).
Korunması gereken kültür varlıklarını ne müzelerde veya sit alanlarında katı bir korumacılık anlayışı içinde
korunmalı ne de tamamen kullanıma açıp zarar görmesi ve yağmalanmasına göz yumulmalıdır. Koruma ve
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kullanma arasında bir denge sağlanmalıdır (Sancakdar, 2012). Bu denge sağlanırken de bir yararın diğerine
nazaran daha yararlı olduğu yani üstün kamu yararı göz önünde tutulmalıdır (Akyılmaz, Sezginer, Kaya, 2018)
Kültür ve tabiat varlıklarının özel hukuki statüleri, onların planlama içinde bu rejimin ilkelerine göre konumlandırılması zorunluluğunu doğurmaktadır. Ancak “koruma” sadece kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu alanların
planlamasına ilişkin bir amaç değildir (Yasin, 2007). Kanunda, “koruma”; ve “korunma”; taşınmaz kültür ve
tabiat varlıklarında muhafaza, bakım, onarım, restorasyon, fonksiyon değiştirme işlemleri olarak belirtilmektedir.
Korunması gerekli bir alanın bu özelliğini kaybetmesi halinde, tescile ilişkin karar yetkili bölge koruma kurulu tarafından kaldırılabileceği gibi kurul kararının iptali istemiyle açılan davada mahkemeler, tescil kaydının
sona erdirilmesine ilişkin de karar verebilir (Danıştay, 6.D., E.2003/131, K.2003/2312). Öte yandan mevcut
durumları ve özellikleri itibari ile sit niteliği konusunda ciddi göstergeler bulunan alanlar da; sınırları ve özellikleri kesin olarak tespit edilmeden önce doğal dengesinin ve dokusunun bozulmaması için alt ölçekli bilimsel
çalışmaların tamamlanmasına kadar olan süreci içerecek şekilde ve geçici bir önlem olarak koruma altına alınabilirler (Danıştay 6. D., E.1998/794, K.1998/2338, Danıştay 6.D., E.1996/5259, K.1997/2806).
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2. Taşınmaz Kültür Varlıkları Üzerinde
Hakkı
ve Kullanımı
Devlete, kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar ile özel hukuk hükümlerine tabi gerçek ve tüzelkişilerin
mülkiyetinde bulunan korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları kamu malı niteliğindedir. Kültür ve tabiat varlıklarını koruma bölge kurullarınca birinci grup olarak tescil ve ilan edilen kültür
varlıklarının bulunduğu taşınmazlar ile birinci ve ikinci derece arkeolojik sit alanlarındaki taşınmazlar zilyetlik
yoluyla iktisap edilemez. Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri
almak, aldırmak ve bunların her türlü denetimini yapmak veya kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler ve
valiliklere yaptırmak, Kültür ve Turizm Bakanlığına aittir.
Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları çerçevesinde koruma bölge kurullarınca alınan kararlara aykırı olarak,
korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ve koruma alanları ile sit alanlarında inşaî ve fizikî müdahalede bulunulamaz, bunlar yeniden kullanıma açılamaz veya kullanımları değiştirilemez. Esaslı onarım, inşaat,
tesisat, sondaj, kısmen veya tamamen yıkma, yakma, kazı veya benzeri işler inşaî ve fizikî müdahale sayılır.
Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunma ve değerlendirilmesi kanun hükümlerine uygun olarak kendileri tarafından sağlanır.
Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının malikleri bu varlıkların bakım ve onarımlarını Kültür ve Turizm Bakanlığının bakım ve onarım hususunda vereceği emir ve talimata uygun olarak yerine getirdikleri sürece, Kanunun
maliklere
tanıdığı
ve muafiyetlerden
bu varlıkların
üzerindeki
mülkiyet
haklarını
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KanunİBAD
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Başkan
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Yönetim
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Üyesişekilde kullanabilirler. Onarım
olanların mülkleri, usulüne göre kamulaştırılır. Mazbut veya mülhak vakıf varlıklar bu hükme tabi değildir.
Hazineye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları, Kültür ve Turizm Bakanlığının izni olmadan, gerçek ve tüzelkişilere satılamaz, hibe edilemez. Özel hukuk gerçek ve tüzel kişileri
için bu şekilde bir sınırlama bulunmamaktadır.
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Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının intifa hakları, Devlet dairelerine, kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu menfaatine yararlı milli derneklere bırakılması veya gerçek ve tüzelkişilere kiraya verilmesi,
Kültür ve Turizm Bakanlığının iznine tabidir.
Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları, koruma kurullarınca değerlendirilerek tescil olunur. Tescilli taşınmaz kültür varlıklarının, hangi fonksiyonda kullanılacağını belirleme yetkisi koruma bölge kurullarının yetki alanındadır. Mazbut vakıflara ait mallarda da aynı kaide geçerlidir.
3. Vakfın Tanımı, Çeşitleri, Faaliyet Alanı
Vakıf, gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel
kişiliğe sahip mal topluluğudur. İslam hukukunda bir mülkün menfaatini halka tahsis edip, aynını Allah’ın mülkü
hükmünde olmak üzere(vakfın hiçbir gerçek kişinin mülkiyetinde olmadığı veya kamunun mülkiyetinde olduğu)
temlik ve temellükten sonsuza dek men etmektir (Aykanat, 2015, Bilmen, 1968). Vakıflar Kanununa göre günümüzde vakıflar,   mazbut, mülhak, cemaat ve esnaf vakıfları ile yeni vakıflar olarak tasnif edilmektedir.
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Osmanlı Devleti döneminde vakıftan yararlanan
kişilere
göre vakıfar,
“hayri vakıfar, zürri vakıfar ve avarız vaİBAD Yönetim Kurulu Başkanı
kıfar” olarak üçe ayrılmıştır. Hayri vakıfarda vakfın mal ve gelirinden her ihtiyaç sahibi kişi yararlanabilirken,
zürri vakıfarda vakfın geliri ve malları vakfedenin evlatlarının ve akrabalarının yararlanmasına özgülenmiş,
avarız vakıfarda ise, vakfın geliri, belirli bir yerleşim yerinin (mahalle veya köy) olağanüstü ihtiyaçlarına özgülenmiştir (Çınar, 2016).
Vakıflar aşevleri ve kervansaraylar kurarak ihtiyaç sahiplerine beslenme ve barınma hizmeti sunmuşlar, dul ve
yetimlere engellilere, gazilere, kimsesiz yaşlı ve çocuklara barınma ve bakım hizmeti, hastaneler açarak sağlık
hizmeti vermiştir.
Mazbut vakıf; 2762 sayılı Vakıflar Kanununda, 743 sayılı Medeni Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kurulan ve yönetiminin İdare tarafından yürütüldüğü ya da yönetimin vakfedenin soyundan gelmeyen kişilere
bırakıldığı vakıflarla, amacı sona ermiş ya da gerçekleşme imkânı kalmamış vakıflardır (Oğuz, 2007, YenerUslu, 2013, Özkaya, 2012).
Mazbut olarak kabul edilen vakıflar, 5737 sayılı Vakıflar Kanununda da aynen korunmuş, buna ilave olarak
Kanunun 7. maddesinde, on yıl süreyle yönetici atanamayan veya yönetim organı oluşturulamayan mülhak vakıfların da mahkeme kararıyla Genel Müdürlükçe yönetileceği ve temsil edileceği düzenlenmiştir. Aynı hükme
göre, 5737 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce mazbut vakıflar arasına alınan vakıflarla, 5737 sayılı
Vakıflar Kanununa göre mazbut vakıflar arasına alınan vakıflara bir daha yönetici seçimi ve ataması yapılamayacağı hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm uyarınca, on yıl yönetici atanamayan mülhak vakıflar da mazbut
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
sayılarak, yönetimi tamamen Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bırakılmıştır (Çınar, 2016).
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Mazbut vakıflar tüzel kişiliği alelade bir özel hukuk tüzel kişiliği değildir. Fiil ehliyetinden yoksun olması ve
kamu tüzel kişiliğine sahip bir kurum tarafından temsil edilmesi onu kamu tüzel kişiliğine benzer bir tüzel
kişiliğe sahip olduğunu göstermektedir (Öztürk, 1983).
4. Vakıf Eserlerinin Restorasyonu
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Türkiye içinde ve dışında birçok taşınır ve taşınmaz kültür varlığı bulunmaktadır. Günümüzde Vakıflar Genel
Müdürlüğü tarafından idare edilen ve kültür varlığı olarak tescilli 8750 civarında taşınmaz kültür varlığı kaydı
bulunmaktadır. 2003-2017 yılları arasında yaklaşık 4800 adet eserin restorasyonu gerçekleştirilmiştir.6
Mazbut vakıflara ait kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi, Koruma Kurulları kararı
alındıktan sonra, Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülür. Menşei vakıf olup da çeşitli sebeplerle kısmen veya
tamamen gerçek ve tüzelkişilerin mülkiyetine geçen korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının
kamulaştırılmaları, Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılır.
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün idaresinde veya denetiminde bulunan mazbut vakıflara ait taşınmaz kültür varlıkları, gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan cami, türbe, kervansaray, medrese, han, hamam, mescit,
zaviye, sebil, mevlevihane, çeşme ve benzeri korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının tesbiti,
envanterlenmesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce yapılır. Tespiti yapılan taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları
koruma kurullarınca değerlendirilerek tescil olunur.

Prof. Dr.kullanılmak
Ümran SEVİL
Mazbut vakıflara ait malların kamu hizmetlerinde
üzere, kamu kurum ve kuruluşlarına ve kamu
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
yararına çalışan milli derneklere, belirli sürelerle, intifa haklarının bırakılması veya gerçek ve tüzelkişilerce
karakterine uygun kullanılmak şartı ile kiraya verilmesi, Vakıflar Genel Müdürlüğünün yetkisindedir.
5. Mazbut Vakıflara ait Taşınmaz Varlıkların Başka Amaçlar için Tahsisi
Mazbut vakıflara ait hayrat taşınmazlara, öncelikle vakfiyeleri doğrultusunda işlev verilir. Vakıfların, vakfiyelerindeki şartların yerine getirilmesine fiilen veya hukuken imkân kalmaması halinde vakfiyedeki şartlar
değiştirilebilir. Vakfedenin iradesine aykırı olmamak kaydıyla mazbut vakıflarda, Genel Müdürlüğün teklifi
üzerine bu şartları değiştirmeye; hayır şartlarındaki parasal değerleri güncel vakıf gelirlerine uyarlamaya Meclis yetkilidir. Genel Müdürlükçe değerlendirilemeyen veya işlev verilemeyen hayrat taşınmazlar; fiilen asli
niteliğine uygun olarak kullanılıncaya kadar kiraya verilebilir. Bu hayrat taşınmazlar; Genel Müdürlükçe işlev
verilmek amacıyla, vakfiyesinde yazılı hizmetlerde kullanılmak üzere Genel Müdürlüğün denetiminde onarım
ve restorasyon karşılığı kamu kurum ve kuruluşlarına, benzer amaçlı vakıflara veya kamu yararına çalışan
derneklere tahsis edilebilir.
1.1. Vakıfların, Vakfiyelerindeki Şartların Yerine Getirilmesine Fiilen İmkân Kalmaması
Mazbut vakıflara ait hayrat taşınmazların vakıf senedinde belirtilen amaç doğrultusunda kullanılması günümüz
şartlarında fiilen imkân kalmazsa bu malın başka bir amaca tahsisi imkânı varsa fonksiyon değişikliğine gidilebilir. Zira kamu mallarının en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak da idarenin yükümlülükleri arasında yer
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
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taşınmaz malın vakıf senedinde kullanılması halinde işletecek kimse bulunmaması ve benzeri sebeplerle kültür
varlığı niteliğindeki bu mallar amacı doğrultusunda kullanılamıyorsa başka amaçlar için tahsis edilebilecektir.
Ancak buradaki başka amacın ne olduğunun belirlenmesi esnasında idare, vakıf senedindeki en yakın amaca
6

https://www.vgm.gov.tr/faaliyetler/taşınmaz-vakıf-kültür-varlıkları/restore-edilen-vakıf-kültür-varlıkları
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uygun olarak fonksiyon değişikliğine gitmelidir. Fonksiyon değişikliğine gidilirken ticari amaçlar ön planda
tutulmamalıdır. Örneğin bir malın ihtiyacın giderilmesine yönelik inşa edilen malın ayakta kalması cari masraflarının karşılanması için ona akar olarak yapılan malların tahsisi ve fonksiyon değişikliğinde idare daha
serbest davranabilecektir. Ayrıca bir kültür varlığının illaki bir kamu hizmetine tahsisi de zorunlu değildir. Bazen binanın belli dönemi yansıtması açısından ziyaretçilerin ziyaretine açık tutulması da yeterli olabilecektir.
Fonksiyon değişikliği için mutlaka kurul kararı gereklidir.
1.2. Vakıfların, Vakfiyelerindeki Şartların Yerine Getirilmesine Hukuken İmkân Kalmaması
Mazbut vakıflara ait taşınmazların vakıf senedinde belirtilen amaç doğrultusunda kullanılması hukuken
imkânsızsa yine fonksiyon değişikliğine gidilebilecektir. Örneğin sadece müslüman olan kimselerin tedavisi için bir şifahane yapılmış ve buraya gayrimüslim veya dini inancı olmayan kimselerin hasta olarak kabul
edilmeyeceği vakıf senedinde şart koşulmuşsa ve bu nitelikteki kimseler hâlihazırda şifahaneye kabul edilmiyorsa bu düzenleme Anayasanın eşitlik ilkelerine aykırılık teşkil edecektir. Soyu tükenmiş bir canlının bakımı
amacıyla kurulmuş bir vakfa ait taşınmazın da günümüzde amacın imkansız hale gelmesi nedeniyle atıl bıProf. Dr. Ümran SEVİL
rakılmayarak başka bir amaca özgülenmesi
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İBAD Yönetim
Başkanı
günümüzde yine aynı şekilde kullanılmasının istenmesine yönelik bir talep de kabul görmeyebilecektir. Bu
neviden taşınmazlar da kuruluş ve vakfediliş amacına en yakın başka bir amaca özgülenmelidir. Örneğin külliye olarak yapılmış ve bu amaçla vakfedilmiş bir taşınmaz alışverişi merkezi olarak değil de bilimsel faaliyette
bulunulan bir hizmete tahsis edilmelidir.
SONUÇ
Ülkemiz, bilimsel ve kültürel açıdan özgün değeri olan taşınmaz kültür varlıkları açısından zengin bir mirasa
sahiptir. Bu taşınmazların birçoğu vakıf tüzel kişiliklerine aittir ve bu vakıfların da birçoğu mazbut vakıflar
niteliğinde olup günümüzde idaresi Vakıflar Genel Müdürlüğü eliyle yürütülmektedir. Vakıflara ait bu taşınmazların bir kısmı vakıf senedinde belirlenen amaç dışında başka amaçlarla kullanılmak üzere fonksiyon değişikliği yapılarak vakfedenlerin arzusu dışında başka amaçlara tahsis edilmektedir. Fonksiyon değişikliğinin
fiilen ve hukuken zorunlu olması halinde dahi bu mallar, malı vakfedenin vakfetmesindeki amacına en yakın
başka bir amaç için özgülenmelidir. Öz itibariyle vakfeden bugün yaşıyor olsaydı ne için tahsis edecekse o
amaca en yakın kullanım değişikliği yoluna başvurulması vakfedenin arzusuna en yakın tahsis olacaktır.
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YEŞİL BİNALARIN KENTSEL YENİLEMEYE KATKILARI
Nurhan ALPAY¹, Ufuk Fatih KÜÇÜKALİ²
¹ İstanbul Aydın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Kentsel Yenileme Programı Yüksek Lisans Öğrencisi,
İstanbul / Türkiye
² İstanbul Aydın Üniversitesi, Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi, İstanbul / Türkiye

Öz: Küresel ısınmanın getirdiği kuraklık, sanayileşme, nüfusun artmasıyla beraber doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesi yenilenebilen enerji kaynaklarına yönelmeyi zorunlu hale getirmiştir. Kentsel yenilemede;
doğal kaynakları verimli kullanan, enerji tüketimini azaltan, binanın gerekli enerjisini kendi üreten, binada
kullanılan konstrüksiyon malzemelerin ve atık suların geri dönüşümünü sağlayan ve güneş enerjisinden olabildiğince yararlanabilen çevre dostu, sürdürülebilir, ekolojik yapı diyebileceğimiz yeşil binalar adı altında yeni
Prof. Dr. Ümran SEVİL
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çerçevesinde dünya akademik camiasında önemli bir araştırma konusu olarak öne çıkmaktadır. Doğa-insançevre arasındaki ilişkilerin dengeli ve sürekli bir döngü temeline dayanması ilkesini baz alan ekolojik tasarımı;
yapılı çevre yaratma sanatı ve bilim dalı olan mimarlık ve bunların doğal sistemlerle ekolojik ölçütler temelinde ilişkilendirilmesi çerçevesinde tasarıma çok önemli bir girdi oluşturan bir bakış açısı ve metodolojik yaklaşım olarak değerlendirmek gerekmektedir. Ekolojik tasarım bakış açısı ile yoğun kentleşme faaliyetlerinin
halihazırda ve güncel olarak devam ettiği kentlerde planlama ve tasarım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde
çok çeşitli ölçeklerde ürün ortaya koyabilen kentsel yenilemenin önemi yadsınamayacak boyutlardadır. Kentsel yenilemenin salt sosyo-ekonomik ve fiziksel parametrelere bağlı olarak sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirilemeyeceği bilinmektedir. Buna bağlı olarak antropojenik etkilerin göz önünde bulundurularak
kentsel yenileme çalışmalarında yeşil bina ölçeğinden üst ölçeklere doğru örtüşen ve birbirini destekleyen bir
planlama modeli gerekliliği bu bildirinin ana temasını oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yeşil Bina, Sürdürülebilirlik, Ekolojik Yapı, Kentsel Yenileme

GİRİŞ VE KURAMSAL ÇERÇEVE
Planlamanın, tasarımın, inşaatın, işletmenin yenilenmesi ve bina ömrü parçalarının yeniden kullanımını sağDoç.
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müzde binaların iklimlendirilmesi, ışıklandırılması ve sıcak ve soğuk su ihtiyacı için kullanılan enerji tüketimi
oldukça fazladır. Binalarda kullanılan yapı malzemeleri (elektrik, altyapı, kapı, pencere, demir-çelik, ahşap ve
tesisat ekipmanları…) enerji tüketimini daha da artırmaktadır (Erdede, Bektaş, 2014). Bu gibi hususlar dikkate
alındığında binayı oluşturan malzemelerin sürdürülebilirliği ön plana çıkmaktadır. Sürdürülebilirlik, binayı
oluşturan malzemelerin, enerji girdilerinin yeniden kullanımı, miktar ve maliyetinin en düşük seviyeye indi347
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rilmesidir (Şimşek,2012). ABD’de binalar üzerindeki yapılan araştırmalara göre; elektrik tüketiminin %71’i,
endüstriyel olmayan atık üretiminin %40’ı, enerji kullanımının %39’u, karbon dioksit emisyonu üretiminin
%38’i, su tüketiminin %12’sinden binaların sorumlu olduğu belirlenmiştir (U.S. Green Building Council
(USBGC),2008). Ekolojik, çevre dostu, sürdürülebilir isim altında karşımıza çıkan binalar, güneşin ısısından
olabildiğince yarar sağlayan, yenilenebilir enerji kaynaklarına doğrulan, atık suların geri dönüşümünü yapan,
atık malzemelerin geri kullanımını teşvik eden ve binanın gerekli enerjisini kendi kendine üretmeyi sağlayan
ekosistemlere duyarlı yapılardır.
Sanayi devrimiyle gelen sosyo-ekonomik yenilik, plansız kentleşme ile birlikte köhneleşmiş yapılar ve doğal
afetler (deprem, sel, erozyon…) kentsel sorunları ortaya çıkarmıştır. II. Dünya Savaşı’nda yakılıp yıkılan mekanların bunun sonucunda zarar gören kentlerin tekrar yapılaşmaya katılması ile ilgilenen çevreler, kentlerin
tahrip olan alanlarının yenilenerek kentlere kazandırılması amacıyla Avrupa ülkelerinde 1950’lerden başlayarak kentsel yenileme arayışları içine girmişlerdir (Özden,2001). Sürdürülebilir kentler yaratmak, kentleri
fiziksel, ekonomik, ve sosyal açıdan geliştirmek kentsel yenilemenin temel işlevidir.
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sektöründe çevre dostu binalara olan ihtiyaçtan dolayı ortaya çıkan yüksek nitelikli yapılardır (Uğur ve Leblebici, 2015). 19. Yüzyılın başlarından itibaren şehirlerde yaşayanlar dünya nüfusunun %10’unu oluştururken
günümüzde %50’ lerin üzerindedir. Sanayi devrimiyle birlikte tarımla geçimini sağlayan insanların sayısında
azalma ve bunun gibi birçok sebepten dolayı köyden kente göçün hızlanmasıyla nüfus artmıştır ve binalara
olan ihtiyacı beraberinde getirmiştir (İnanç, 2010). Geleneksel binalar; yapım ve kullanım periyodunda; konstrüksiyon malzemelerinin %30’unu, enerjinin %40’ını tüketmektedir. Küresel ısınmanın nedeni olan sera
gazı CO₂’in %35’i, stratosferdeki ozon tabakasında azaltan kimyasalların %50’sine binalar neden olmaktadır
(Öztürk, 2015). Yeşil binalar su, enerji ve diğer kaynakları daha verimli kullanmaktadır.
Yeşil binaların başlıca avantajları aşağıda belirtilmektedir (Erdede, Bektaş, 2014):
•

Binalardan kaynaklı karbondioksit salınımını indirgemesi

•

Yenilenebilir enerjinin kullanımını sağlaması

•

Yeşil çatı uygulaması ile yağmur suyunun biriktirilip kullanılması, hava kirliliğini ve tozu azaltması, oksijen üretimi, buhar geçirimini sağlaması, yağmur sularının kullanımı ile kanalizasyon yükünü azaltması

•

Yapım aşamasında çevre tahribatını minimum seviyeye düşürmesi

•
•

Hafriyat
ortaya
çıkan atık
malzemelerin değerlendirmeye
alınması
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Güneş ışığından maksimum düzeyde yararlanması, enerji tüketimini azaltması

•

Isı yalıtım sistemleri ile ısıtma soğutma maliyetlerini azaltması
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AMAÇ
Son yıllarda nüfusun artması, küresel ısınma ile doğal kaynakların kullanılması bunun beraberinde enerji gerekliliği de çok fazla artmıştır. Doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesi tüm dünyayı korkutmaktadır. Bununla birlikte binaya olan ihtiyacı beraberinde getirmektedir. Yaşanan bu sebeplerden dolayı geri dönüşüm
kapsamında doğal kaynakların kullanımını en aza indirmek, enerji tasarrufu, yenilenebilir enerji kaynakları
gibi arayışlar içine girilmiştir. Gayrimenkul sektöründe enerji tasarrufu sağlayan, çevre dostu, sürdürülebilir,
ekolojik yapı da diyebileceğimiz yeşil bina olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu makalenin amacı tüm dünyada
ve ülkemizde gelişmekte olan yeşil bina, yeşil bina sertifika sistemleri belli kuruluşlarca belirlenmiş belgelerle, sertifikalı yeşil bina da diyebileceğimiz bitmiş örneklere dikkat çekmek, yeşil binanın, sürdürülebilirliği,
ekolojik yapıyı, kentsel yenilemeyi tanımlamak, kentsel yenilemeye yeşil binaların katkılarının önemini idrak
etmek, yeşil binanın avantajlarını sıralamak, kentsel yenilemeye çevre dostu binalarla yeni bir bakış açısı getirmektir. Ülkemizde yeşil bina yapımını çoğaltmak ve yeşil bina yapımı için gerekli belgeleri Türkiye’de de
almak için çalışmaları yapmak için zemin hazırlamaktır.
KAPSAM
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Bu makalenin kapsamı; yeşil binaların kentsel yenilemeye katkılarını iyice kavrayabilmek için öncelikle sürdürülebilirlik, ekolojik yapı ve kentsel yenileme kavramlarını açıklamak ve önemini vurgulamak, yeşil binanın
diğer binalardan daha avantajlı yönlerini belirtmek, yeşil binanın ekolojik tasarım açısından ele alınmasını,
insan-doğa-çevre arasındaki dengeyi sağlayabilmesini, mimarlık ve tasarım kriterlerini sürdürülebilir ve ekolojik tasarım olarak yapılmasını sağlayabilmektir.
YÖNTEM
Yeşil binaların kentsel yenilemeye katkılarının incelendiği bu makalede öncelikle yeşil bina, sürdürülebilirlik,
ekolojik yapı, kentsel yenileme hakkında literatür araştırması yapılmıştır. Yapılan araştırmada yeşil binaların
kentsel yenilemede gelişim süreci, gerekliliği, katkıları, yeşil binayla beraber yeşil çatının önemini birçok tez,
makale, yabancı ve yerli kaynak, yeşil binaların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması hakkında yapılan organizasyon ve sempozyum gibi çeşitli kaynaklar incelenmiş ve yararlanılmıştır. Çalışma süresince yapılan literatür
araştırmasında bu konuda uzman kişilerinde görüşleri dikkate alınmıştır.
BULGULAR
Sürdürülebilir ekolojik tasarım bakış açısı ile yoğun kentleşme faaliyetlerinin halihazırda ve güncel olarak
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Sürdürülebilirlik
Dünyada kuraklık, küreselleşme, hızlı gelişen teknoloji, artan nüfus ve sanayileşme gibi çevresel etkenlerden
dolayı doğal kaynaklar ve enerji aşırı kullanılmaktadır. Bununla birlikte yenilenemeyen enerji kaynaklarındaki
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aşırı azalma neticesinde toplumun yenilenebilir enerji kaynakları kullanımına yönlenmesinden dolayı bugünkü
ve gelecek kuşaklara güvenli temiz bir dünya bırakabilmek olumsuz etkileri azaltma amacı ile sürdürülebilirlik
kavramı gündeme gelmiştir (Saka, 2011). Sürdürülebilirlik terimi Stockholm’da yapılan 1972’de İnsan Çevresi Konferansı’nda ilk defa kullanılmış ve konferansın sonunda alınan kararla Stockholm Çevre Bildirgesi
neşredilmiştir. Daha sonra Barcelona Sözleşmesi 1976’da takip etmiştir. Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu tarafından 1987’de bildirilen Ortak Geleceğimiz (Our Common Future) olarak isimlendirilmiştir. Brutland
Raporu’nda sürdürülebilirliğin ilk tanımını yapılmıştır (Erdede , Bektaş, 2014). Brutland Raporu’nda Dünya
Çevre ve Kalkınma Komisyonu sürdürülebilirlik kavramını; “Bugünün gereksinimlerini, gelecek kuşakların
gereksinimlerinin karşılanma yeteneğinden ödün vermeden karşılayan kalkınma” olarak tanımlanmıştır (Türkiye Çevre Sorunları Vakfı,1987). Brezilya Rio’da yapılan 2000 yılında Sürdürülebilir Kent Konferası’nda
sürdürülebilirliği kent ile ilişkilendirmiştir; “Sürdürülebilirlik kavramı kente uygulandığında, kentsel alanın
ve bölgesinin, toplumun arzu ettiği yaşam kalitesi düzeylerinde işlevlerini sürdürmeye devam etmesi, ancak
bunu yaparken mevcut ve gelecek nesillerin seçeneklerini kısıtlamaması ve kentsel sınırlar içinde ve dışında
olumsuz etkilere neden olmaması anlamına
(Keiner,
2005).Yapılan tanımlar sonucunda kentsel
Prof.gelmektedir”
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yaşamaktır. Sürdürülebilirlik, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek doğal kaynaklar kullanımını ve
enerji tüketimini en aza indirmektedir. Çevrenin; güvenli, sağlıklı ve yenilenebilen üretken bir yaşam sürecek
mekan olması gerektiğini vurgulamaktadır.
Ekolojik Yapı
Ekolojik yapı kavramını ilk kez Alman filozof ve biyolog olan Ernest Haeckel tarafından kullanılan bitki ve
hayvanların hem kendi aralarında hem de çevrelerindeki canlılarla olan organik ve inorganik ortamda sürdürdüğü karmaşık ilişkilerin tümünü inceleyen bilim dalıdır (Tohum, 2011). İnsan hayatta var olduğu sürece
beslenme, barınma, yaşamını sürdürebilmesi gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için doğal çevreyle etkileşim
halindedir. Zamanla bu etkileşim doğal kaynakların, doğal çevrenin bilinçsizce yanlış tüketilmesi ve barınma
ihtiyacını gidermek amacıyla yapılan binalar çevre sorunlarına yol açıp ekolojik dengenin bozulmasına neden
olmaktadır.
Sanayileşme dönemi ve plansız yapılaşma enerji ihtiyacının karşılanması için fosil enerji kaynakları tüketimini
artırmıştır. Ekonomik ve kolay elde edilen fosil yakıtlar (kömür, petrol, doğalgaz vb.) atmosferde biriken karbondioksit miktarını artırarak hava kirliliğine neden olup iklim değişimi ve en önemli çevre sorunlarından birini ortaya çıkarmaktadır. 21. yüzyılda enerji tüketiminin artması yapılaşmada yenilenebilir ve alternatif enerji
kaynaklarının kullanılmasını zorunlu hale gelmiştir (Gökşen, Güner, Koçhan, 2017). Binalar enerji tüketimiDoç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
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yapı” kavramı doğmuştur. Ekolojik yapı binalarda kullanılan enerjinin güneş, rüzgar, biyoyakıtlar, jeotermal ,
gel-git enerji gibi geri dönüşebilen enerjileri kullanmayı etkin hale getirmektedir.
Sürdürülebilir kalkınma, 21. Yüzyılda yeniden kullanılan enerji ve doğal çevreyle uyum içerisinde olan mimarı tasarımda en başta gelen kriterlerden birisidir. Şekil 1’de çevre, ekonomi, toplumsal sürdürülebilirlik üçgeni
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içinde yapı tasarımı tekrar gözden geçirilerek; çevreyi koruyan, iklime uygun, yenilenebilen enerjiyi bilinçli
bir şekilde kullanan “ekolojik yaklaşımlar” içselleştirilmiştir (Ovalı, 2009, Edward, 2007).

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Şekil 1. Ekolojik ve Sürdürülebilir Yaşam Modeli
Yapı malzemesi seçilirken yeniden kullanılabilecek (geri dönüşümlü) ve sürdürülebilirlik ilkelerine göre seçilmelidir. Kullanılan yapı malzemeleri doğal çevre üzerindeki kötü etkilerini azaltmakla beraber enerji verimliliğini arttırır, işletme, bakım ve onarım giderlerini azaltmakta, orada yaşayanlara sağlıklı ve konforlu ortamlar
sunmaktadır (Sev, 2009). Yapılarda en büyük ısı kaybı ve kazancı dış cephede kullanılan malzemeden kaynaklanmaktadır. Paslanmaz çelik, ahşap, beton, parlayan cam, alaşım ve alüminyum kaplama paneller konstrüksiyon geri dönüşümü olan yapı malzemesi olduğundan ekolojik yapılarda kullanılmaktadır (Civan, 2006). Duvar
ve çatıda büyük ölçüde ısı kaybı olmaktadır. Çatıların yeşile dönüştürülmesi atık su miktarını azaltıp, çatıdaki
ısı yalıtımına katkı sağlamaktadır. Yeşil çatılar araştırmalara göre, kalabalık bir şehirde binaların %50’sinin çatılarında çatı bahçesi tasarlanması yaz mevsimi sıcaklıklarının 10 °F civarında azalma olacağı öngörülmektedir
(Luckett, 2009). Binada kullanılan cam ikili/üçlü kontrollü cam pencereler düşük ısı geçirgenlik katsayısına
sahip olduğu için saydam yüzeylerde ısı kaybını en aza indirmek amacıyla tercih edilmektedir. Çatıda aktif
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durdurmaktadır (Gökşen, Güner, Koçhan, 2017).
Guzowki’nin
yazdığı Sıfır enerji Mimarlığına Doğru Yeni Güneş Enerjili Tasarım kitabında “Güneş ve rüzgar, bir binanın
mimarı tasarımından biçimden plana, kesitten malzeme ve detaylara kadar her ölçekte ilham verir. Dünyanın
neresinde ve hangi iklim kuşağında olursak olalım, aydınlık ve ısınma için güneşe, serinlemek için rüzgara gereksinim duymaktayız” (Guzowski, 2010). Ekolojik yapı; binanın yönlenmesi, bölgenin iklimi, topografyası,
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bitki örtüsü, güneş ve rüzgar etkisi, yağmur suyu toplanması ve geri dönüşümü, ısı yalıtımı, alt yapı sistemleri,
çatı sistemi gibi parametrelerin etkisi ile tasarlanmaktadır. Ekolojik yapının çevresel performansının, görünen
somut (fotovoltaik paneller, yeşil çatılar, güneş kolektörleri, ısı ve ışığı geçiren camlar vb.) ve görünmeyen
soyut (enerji verimliliği, insan sağlığı üzerindeki etkileri, doğal kaynakların verimli kullanımı, aydınlanma,
ısıtma, soğutma vb.) kriterlerini sağlamasıyla ölçülür (Çelik, 2009). Sertifika Sistemleri, yapı projelerinin çevresel karşılığını görünen ve görünmeyen olarak belirlenmesinde ve doğal kaynakların korunması hassasiyetlerini teşhis etmede ölçülebilen bir referans sağlayan bir tür sınıflandırma sistemidir (Şenol, 2009). Sertifikalar,
bir binayı yeşil yapan kriterleri açıklamak, performansını kanıtlamak, yeşil bina piyasa taleplerini artırmak, ve
resmi bir beyanat vermeyi mümkün kılmaktadır (Kibert, 2012).
Kentsel Yenileme
Kentsel yenileme Türk Dil Kurumunda yenileme kelimesi “eski bir yapıda yıkılmış, bozulmuş olan bölümleri aslına uygun bir biçimde onarma, restorasyon” olarak tanımlanmaktadır (www.tdk.gov.tr, 2018). Kentsel
Prof.
Dr. Ümran
SEVİL daha iyi anlama ihtiyacından doğan
yenileme tanımını Lichfield’a (1992) göre,
“kentsel
bozulma süreçlerini
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
ve gerçekleştirilecek dönüşümde elde edilecek sonuçların üzerinde bir uzlaşmadır”, Donnison’a (1993) göre,
“kentsel çöküntü alanlarında yoğunlaşan sorunları eşgüdümlü bir biçimde çözümlemek için ortaya konulan
yeni yol ve yöntemlerdir”, Roberts’e (2000) göre, “kapsamlı ve bütünleşik (entegre) bir vizyon ve eylem olarak, bir alanın ekonomik, fiziksel, toplumsal ve çevresel koşullarının sürekli iyileştirilmesini sağlamaya çalışmak” olarak tanımlamaktadırlar (Akkar, 2006). Köhneleşmiş, deprem, erozyon gibi doğal afetlerden zarar
görmüş, savaş gibi nedenlerden dolayı yapıların ortadan kalkması, yasal olmadan ruhsatsız yapılan yapıların
gecekondulaşma ve bunun gibi nedenlerden dolayı kentin zarar görmesi nedeniyle günümüzün getirdiği teknolojik imkanlar kullanılarak fiziksel, sosyal, ekonomik, toplumsal, çevresel, hukuksal ve siyasal çerçevesinde
çözüm getirerek kentsel mekanın yeniden yapılandırılması eylemidir (Genç,2008). Kentsel yenilemenin farklı
biçimlerde uygulama biçimleri; yenileme (renewal), sağlıklaştırma (rehabilitation), koruma (conservation),
yeniden canlandırma (revitalization), yeniden geliştrime (redevelopment), düzenleme (improvement), temizleme (clearance), boşlukları doldurarak geliştirme (infill development) gibi biçimler mevcuttur (Şişman, Kibaroğlu, 2009).
Kentsel yenilemede yapılan uygulamalar şunlardır;
•

Kentsel yenileme konut ölçeğinden üst ölçeklere doğru kentte planlama ve tasarım yapılmaktadır.

•
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sadece
çöküntü
alanları haline gelmesindenDoç.
başka Dr.
toplumsal
da düşünerek
planPelinboyutu
AVŞAR
KARABAŞ
Prof.
Dr. fiziksel
Bülent
EKER
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
lanmaktadır.

•

Kentsel yenileme çalışmaları konutların devamlı bir rant içerisinde olup ekonomik bir yarış içerisindedir.

•

Binalar tek tek yıkılıp yapılırken toplu olarak da yapılmaktadır. Kentsel yenileme projeleri bütüncül bir
yaklaşımla ele alınmaktadır.
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•

Kentsel yenileme kentin yaşanabilir, modernist tasarım ve planlamalarla huzurlu, güvenli, refah, sosyokültürel ve sosyo-ekonomik açıdan yaşam kalitesini artıran ortamlar meydana getirmektedir.

•

Kentsel yenilemede yeşil bina uygulamaları ile doğa dostu ekolojik yapılar ortaya konulmaktadır. Artan
küresel tehdit altında iklimlerin değişmesi sonucu yeşil binaların yapılması zorunluluk haline gelmektedir.
Doğa-insan-çevre arasındaki ilişkilerin dengeli ve sürekli bir döngü halinde temeline dayanmasıyla ekolojik ve sürdürülebilir tasarımlar gerçekleştirilmektedir.

SONUÇ
19. Yüzyılda başlayan kentsel yenileme; köhneleşmiş, yıpranmış, deprem riski olan, savaşlarda yok olan bölgeler, binanın ömrünü yitirmesi ve bunun gibi sorunlara çözüm üretmek amacıyla yapılan yönelimdir. Değişime
uğrayan bir bölgenin fiziksel, toplumsal, ekonomik, yasal, yönetimsel, siyasi ve çevresel olarak birbirleriyle
örtüşen yedi temel bileşeni içinde barındıran bir vizyon ve eylemdir. Kentsel yenilemede yeni bir vizyon olan
yeşil bina kavramı doğal kaynakların ve enerji kaynaklarının minimum seviyede kullanılıp gelecek nesillere
Prof. Dr. Ümran SEVİL
aktarılmasıdır. Kentsel yenileme konut ölçeğinde yapılan fiziksel yenileme çalışmaları sürdürülebilirlik tarİBAD Yönetim Kurulu Başkanı
tışmaları ve eko-planlama paradigması açısından yeterli değildir. Konut ölçeğinin çevresi ve daha üst ölçekte
doğal yapıyı da içine alan bir ekolojik master plan çerçevesinde multidisipliner bir ekip ile ekolojik bakış
açısına sahip kentsel yenileme çalışmaları yapılabilir. Ardından değişim durumları ve güncel sorunlarında ele
alınacağı bir izleme çalışması yürütülmesi önem arzetmektedir.
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ÇANAKKALE İLİ ESENLER BARIŞ KEDİ PARKININ SULAMA SİSTEMİNİN TASARIMI7
Özlem GÜNÜL ALTAY2, Kürşad DEMİREL1
1

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü,
Çanakkale / Türkiye

Öz: Günümüzde yeryüzündeki ve yer altındaki su kaynaklarının azalmasıyla birlikte su kullanımı, tasarrufu
ve yönetiminin önemi büyük oranda artmıştır. Peyzaj alanlarında görsellik ön planda olduğu için bitkilere uygulanan sulama uygulamalarına gerekli özen gösterilmemektedir. Başka bir ifadeyle, yapılan uygulamalarda
mevcut su kaynağı, alan, bitkiler, toprak ve su ihtiyacı göz önüne alınmadan tasarım yapılmaktadır. Alana
uygun sulama projeleri yapılmaması sonucunda uygulanan sulama nedeniyle ya bitkilerin su ihtiyacı karşılanmamakta ya da çok fazla su israfı yapılmaktadır. Her alanda kullandığımız su kaynaklarının peyzaj alanlarında
da doğru kullanılması son derece önemlidir.
herSEVİL
anlamda katkı sağlayan bitkilere ihtiyacı olan
Prof.İnsan
Dr.hayatına
Ümran
su doğru miktarlarda ve uygun şartlarda
verilmelidir.
tasarlanmış
ve tüm hesapları doğru yapılmış sulaİBAD
YönetimDoğru
Kurulu
Başkanı
ma sistem tasarımı projeleri ile uygun ya da hiç projelendirilmemiş alanlarda var olan su israfının, dolayısıyla
ileride meydana gelebilecek su sıkıntısının ve bitki kayıplarının önüne geçilmiş olacaktır. Bu çalışmada, Çanakkale İli sınırları içerisinde bulunan Esenler Barış Kedi Parkı’nın sulama sisteminin incelenmesi ve varsa
eksiklerinin giderilmesi amaçlanmıştır. Söz konusu alanda belirlenen eksiklere göre hesaplamalar ve gerekli
olan çalışmalar yapılıp peyzaj alanına uygun proje çizilmiş ve mevcut sulama sistemi ile kıyaslanmıştır. Proje
sonucunda elde edilen verilerin, Çanakkale İli ve diğer şehirlerde planlanacak peyzaj alanları için örnek bir
çalışma olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Peyzaj, Sulama, Tasarım, Çanakkale, Esenler Barış Kedi Parkı

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Yaşadığımız şartlarda peyzaj alanlarında görsellik ön planda olduğu için bitkilere uygulanan su miktarı dikkate
alınmamaktadır. Ülkemizde, peyzaj alanlarındaki sulama sistemi uygulamaları genel olarak arazi, mevcut su
kaynağı, bitki örtüsü, bitkilerin su ihtiyacı ve toprak özellikleri göz ardı edilerek, konusunda uzman olmayan
kişiler tarafından yapılmaktadır. Alanlar için tasarlanan peyzaj projeleri ne kadar iyi ve kaliteli olursa olsun,
yukarıdaki parametrelere uygun bir sulama sistemi uygulanmaz ise ortaya birçok sorun çıkabilir. Bunlar; bitkilerin Prof.
kuruması,
yeşil
alanlar ile
beraber sert zeminlerin ve kullanım
da ıslatılması,
suyun
Doç.alanlarının
Dr. Pelin
AVŞARbitkilere
KARABAŞ
Dr.
Bülent
EKER
homojen
olarak
dağıtılamaması,
israfı vb. şeklinde sıralanabilir.
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orta refüjlerde
iklim koşulları
göz
İBAD
Yönetim
Kurulu Başkan
Yardımcısı
İBAD
Yönetim
Kurulu su
Üyesi
ardı edilerek yapılan yanlış uygulamalar sonucunda trafik kazaları yaşanabilir (Şekil 1).

7

Bu çalışma, Özlem GÖNÜL ALTAY’ın yüksek lisans tezinin bir bölümüdür.
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Şekil 1. Refüj Alanında Düzgün Tasarlanmayan Sulama Örneği(8)
Meydana gelebilecek bu türlü sorunların ortadan kaldırılması için sulama sistemini projesini hazırlayan uzProf. Dr. Ümran SEVİL
manın toprak-bitki-su arasındaki ilişkileri
bilen veKurulu
sulama Başkanı
sisteminde kullanılacak elemanlar arasındaki
İBAD iyi
Yönetim
kombinasyonu en iyi şekilde sağlayabilecek bilgi birikimine sahip olması gerekmektedir. Projeyi hazırlayan
uzmanın (peyzaj mimarı/sulama mühendisi) yaptığı projeyi kullanıcı veya alıcı kişilerin daha iyi anlayabilmesi
açısından hazırladığı yapısal ve bitkisel elemanları ile sulama sistemini de bilgisayar programları yardımı ile
sistematik olarak gösterebilmesi uygulamacıların işini kolaylaştıracaktır.
Ülkemizde peyzaj alanlarının birçoğunda sulama sistemleri, konusunda uzman olmayan kişiler tarafından
yapılmıştır. Çanakkale’deki peyzaj alanlarında sulama sisteminin çok önemli bir parçası olan yağmurlama
başlıklarının yanlış seçilmesi ve araziye düzensiz bir şekilde yerleştirilmesi hem üniform olmayan bir su dağılımının meydana gelmesine, hem de aşırı su kullanımına sebep olmaktadır (Şekil 2)9 (Demirel ve ark., 2006).

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

8
9

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

http://www.bursaninnabzi.comgun-ortasi-refuj-sulama-suruculeri-cileden-cikartti-galeri
http://m.kanal46.comhabersulamaya-yeni-cozum-otomatik-sulama37449
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Prof. Dr. Ümran SEVİL

Şekil 2. Düzensiz Bir Sulama Örneği
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
AMAÇ
Bu çalışma, “Çanakkale İlindeki Büyük Ölçekli Peyzaj Alanlarının Sulama Sistemlerinin İncelenmesi” başlıklı
yüksek lisans tezinin bir bölümüdür. Tez kapsamında yapılacak projelendirmelerden biri olan bu çalışmada,
Çanakkale İlindeki Esenler Barış Kedi Parkının peyzaj projesinde toprak, bitki örtüsü, eğim, su kaynağı, engeller vb. parametreler göz önüne alınarak sulama sisteminin iki boyutlu olarak tasarlanması amaçlanmıştır.
Alanın peyzaj projesi Şekil 3’te gösterilmiştir.

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
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Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Şekil 3. Uygulama Alanının Peyzaj Projesi
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KAPSAM
Çanakkale İlindeki Esenler Barış Kedi Parkının peyzaj projesinde;
i)

Alandaki (varsa) su kaynakları incelenmesi,

ii) Etkin bir sulamanın yapılıp yapılmadığı incelenmesi,
iii) Uygulanan ve uygulanması gereken sulama suyu miktarları belirlenmesi,
iv) Mevcut bitkilendirmeye göre sulama sistemi tasarımları incelenmesi,
v) Mevcut alan ve bitkilendirmeye göre uygun sulama sistemi tasarımı ve sulama programı yapılması planlanmıştır.
YÖNTEM
Çanakkale İli 2015 yılı verilerine göre Prof.
park, spor
piknikSEVİL
alanı ve refüj olmak üzere 1.081.539 m2 yeşil
Dr.alanı,
Ümran
Yönetim
Kurulu
Mahallesinde
olup
toplamBaşkanı
alanı 5.467 m2’dir. Bu alanın 4.500 m2’si yeşil
alana sahiptir10. İncelenen alan EsenlerİBAD
alan, 967m2’si sert zemin olarak tasarlanmıştır. Bunun dışında alanda bir adet trafo bulunmaktadır. Şuan atıl
durumda ve halkın kullanımına uygun olmayan uygulama alanının fotoğrafları ve ildeki konumu Şekil 4’de
gösterilmiştir.

Prof. Dr. Bülent EKER

Şekil 4. Uygulama Alanı

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim
Kuruluçok
Başkan
İBAD Yönetim
Kurulu Üyesi
Alan içerisinde
ileride aplikasyonu
yapılmak üzere dikilmiş, rastgele
konumlandırılmış
sayıdaYardımcısı
ve yaklaşık 2 yıllık farklı türden fidanlar ile bir adet de trafo bulunmaktadır. Alan içerisinde etkin bir sulama sistemi

10 http://www.canakkale.bel.tr/icerik/13163/cevre-dostu-bir-kent-yaratmaya-devam-ediyoruz/
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yada su kaynağı bulunmamaktadır. Alanın ortasındaki sert zemin projeleme esnasında da sert zemin olarak
değerlendirilmiştir.

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Şekil 5. Uygulama alanının Görünümü (11).
Çalışma kapsamında söz konusu alanın mevcut peyzaj projesi incelenip sulama sistemi projesi gerekli hesaplamalar yapılıp tasarlanmıştır. Uygulama alanında yağmurlama sulama ve damla sulama sisteminin projelenmesi Orta (2009) ve Güngör ve ark. (1996)’ya göre aşağıdaki adımlar izlenerek yapılmıştır.
Bu kapsamda;
Yağmurlama Başlığının Seçimi ve Yerleştirilmesi
Her Sulamada Verilecek Su Miktarının Belirlenmesi
Sulama Aralığının Belirlenmesi
Toplam Sulama Suyu İhtiyacının Belirlenmesi
Sulama Süresinin Belirlenmesi
İşletme Birim Sayısının Belirlenmesi

Dr. Bülent
EKER
LateralProf.
Boru Çapının
Belirlenmesi
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
Ana Boru Çapının Belirlenmesi

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Pompa Özelliklerinin Saptanması
11 https://www.google.com.tr/intl/tr/earth/
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Damla sulama sisteminin projelenmesi adımları izlenerek gerekli hesaplamalar yapılmıştır.
BULGULAR
Uygulama alanı olan Esenler Barış Kedi Parkında toprak ve bitki isteklerine göre yukarıda adımları belirtilen hesaplamalar sonucunda, sulanacak alan 7 işletme birimine ayrılmıştır. Bu alanların 6 adedi yağmurlama
sulama ile sulanırken 1 adedi damla sulama ile sulanmaktadır. Esenler Barış Kedi Parkına ait yağmurlama
sulama sistemi tasarımına ilişkin veriler Çizelge 1, 2 ve 3’de gösterilmiştir. Yapılan hesaplamalar sonucunda
parsellerdeki debi miktarları saatte 3.30-4.98 m3 arasında değişim gösterirken sulama süreleri 1.11-1.49 saat
arası değişmiştir. Yapılan hesaplamalar sonuncunda tüm parsellerdeki lateral boru çapları 40 iken vana anma
olarak bulunmuştur.
çapları
Çizelge 1. İşletme Birimlerine Ait Debi, Alan, Sulama Süreleri
Parsel numarası
1
2

Debi (m3 /h)

Alan (m2)

Prof.
Dr. Ümran495
SEVİL
3.30

Sulama Süresi (saat)

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
4.20
715

1.31
1.49

3

3.30

420

1.11

4

4.98

796

1.40

5

4.74

716

1.32

6

4.80

758

1.38

Çizelge 2. İşletme Birimlerine Ait Lateral Boru ve Vana Anma Çapları
Parsel numarası
1
2
3
4

Prof. Dr.
5 Bülent EKER

Lateral Boru Çapı (mm)
40
40
40
40

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi 40
6

Vana Anma Çapı (inç)

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
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Çizelge 3. Sulama Sisteminde Kullanılan Yağmurlama Başlığının Teknik Özellikleri
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Başlık Debisi
Hunter/PGP Ultra/I-20
3.5 bar, r:5m, Q:0.12 m3/h

360°

270°

180°

90°

I/min

I/min

I/min

I/min

3.80

2.70

1.90

0.95

Alana en uygun yağmurlama başlığı; debisi 0.12 m3/h olan, 5 metre atış mesafeli ve 3.5 bar basınçlı PGP
Ultra/I-20 (Hunter) olarak belirlenirken; damlatıcı aralığı 33cm, damlatıcı akışı 2 L/s ve lateral aralığı 50 cm
olan damla sulama sistemi kullanılmıştır. Elde edilen tüm verilerin analizi sonucunda ortaya çıkan sulama
sistemi deseni Şekil 6’da verilmiştir.

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
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Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Bülent EKER

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

DeseniYönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu ÜyesiŞekil 6. Sulama SistemiİBAD
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SONUÇ
Yapılan çalışma sonucunda; Esenler Barış Kedi Parkında mevcut bir sulama sistemi ve su kaynağı bulunmadığından tasarımda şehir şebeke suyu kullanılmıştır. Alana su, işletme birimlerine yerleştirilen yağmurlama başlıkları sayesinde sert zeminler ıslatılmadan sadece yeşil alanlara homojen olarak uygulanmıştır. Uygulanacak
sistem ile %50 su tasarrufu yapılması hedeflenmiştir. Bu sayede 2-3 yıl içerisinde sulama sisteminin kurulum
maliyeti sulama sisteminin etkin çalışmasıyla yapılacak su tasarrufu ile karşılanacaktır. Böylece su, toprağa ve
bitkiye yeterli oranda ve gerektiği kadar uygulanacaktır. Çanakkale ilinde yapılan bu çalışmanın diğer illerde
de yapılması, su kaynaklarımızın etkin kullanılıp kullanılmadığının kontrolü açısından son derece önemli olacağı düşünülmektedir.
KAYNAKÇA
Demirel, K., Yıldırım, M., Camoglu, G., (2006). Çanakkale İli Belediye Sınırları İçerisindeki Peyzaj Alanlarında Sulama Sistemlerinin Projelenmesi ve İşletilmesindeki Hatalar. Atatürk Uni. Ziraat Fak. Derg.
Prof. Dr. Ümran SEVİL
37(1): 81-90.
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Güngör, Y., Erözel, A. Z., Yıldırım, O., (1996). Sulama. Ankara: A.Ü. Ziraat Fakültesi No: 1443, Ders Kitabı:
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Orta, H., (2009). Rekreasyon Alanlarında Sulama. Tekirdağ: Namık Kemal Üni. Ziraat Fakültesi.
İNTERNET KAYNAKLARI
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(E.T. 16.10.2018)
http://m.kanal46.comhabersulamaya-yeni-cozum-otomatik-sulama37449 (E.T. 16.10.2018)
http://www.canakkale.bel.tr/icerik/13163/cevre-dostu-bir-kent-yaratmaya-devam-ediyoruz/
(E.T. 29.06.2018)
https://www.google.com.tr/intl/tr/earth/ (E.T. 16.10.2018)

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

365

DERNEK
YÖNETİMİ
SÖZEL SUNUMLAR

LANDCADD PROGRAMI İLE PEYZAJ PROJELERİNDE TASARIM12
Mehmet Fatih YONAR1 Kürşad DEMİREL2
1-2

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü,
Çanakkale / Türkiye

Öz: Doğadaki bütün canlılar suya ihtiyaç duyarlar. Sanayi devrimiyle ve nüfusun artmasıyla birlikte su kullanımı her geçen gün giderek artmıştır. Bilinçsizce yeryüzü kaynaklarını tahrip etmek, kullanılabilir su kaynaklarını kirletmek veya yok etmek geri dönüşü olmayan sonuçları yol açmaktadır. Bu nedenle, su kaynaklarının
kontrollü ve doğru bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Gündelik hayatta her konuda olduğu gibi peyzaj
alanlarında da su tüketimini minimuma indirmek zorunlu hale gelmiştir. Tasarımı doğru yapılan sulama projelerinin önemi her geçen gün artmaktadır. Buna bağlı olarak, teknolojinin ilerlemesiyle proje tasarımlarında
kullanılan bilgisayar programlarına duyulan
hız kazanmaktadır.
Prof.ihtiyaç
Dr. Ümran
SEVİL Peyzaj alanlarında yapısal ve bitkisel
projelerin tasarımının görsel olarak daha
iyi Yönetim
görünebilmesi
için Başkanı
kağıt üzerinde çizilen iki boyutlu projeler yeİBAD
Kurulu
rine, teknolojinin gelişmesiyle birlikte bilgisayar ortamında 3 boyutlu olarak daha kolay ve hızlı tasarlanabilmektedir. Projelerin üç boyutlu olarak gösterilmesi hem projeyi tasarlayan kişilere hem de proje uygulayıcıları
veya kullanıcılarına büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Buna karşın, peyzaj alanlarındaki sulama sistemi projeleri günümüzde çoğunlukla iki boyutlu olarak tasarlanmaktadır. Çizim programları zamandan önemli ölçüde
tasarruf sağlamakta ve hata payını minimuma indirmektedir. Sulama sistemlerini içeren bilgisayar programları
son dönemde önem kazanmaya başlamıştır. Mevcut bilgisayar programları içerisinde Landcadd programı cad
tabanını kullanan bir programdır. Bu çalışmada, Landcadd programı kullanımının irdelenerek, söz konusu
programın pozitif ve negatif yönlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Peyzaj, Sulama Sistemi, Landcadd, Tasarım

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Türk Dil Kurumu’nda peyzaj bir yerin doğal görünüşü olarak geçmektedir. Tasarlanan peyzaj projelerinde
amaç doğal görünüşe yani doğaya zarar vermeden veya en az etkiyle hayata geçirmektir. Peyzaj projeleri yapısal ve bitkisel peyzaj projeleri olarak çizilmektedir. Bir alana ait yapılan peyzaj projesi ne kadar iyi ve kaliteli
olursa olsun, eğer alana uygun ve doğru bir sulama sistemi projesi yapılmadıysa ortaya farklı farklı sorunlar
(bitkilerin
kuruması,
sadece yeşil
alan değil tüm yerlerin ıslatılması,
tümDr.
alanın
eşit sulanmaması,
su israfı vb.)
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yaptığı
projeyiYardımcısı
kullanıcı
İBAD Yönetim
Kurulu
Başkan
İBAD
Yönetim
Kurulu
Üyesi uzmanın (peyzaj mimarı/sulama
veya alıcı kişilerin daha iyi anlayabilmesi açısından hazırladığı yapısal ve bitkisel elemanları ile sulama sistemini de bilgisayar programları yardımı ile sistematik olarak gösterebilmesi işini kolaylaştıracaktır. Bitkisel
12 Bu çalışma, Mehmet Fatih YONAR’ın yüksek lisans tezinin bir bölümüdür.
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peyzaj projelerinde alana en uygun bitkilendirme yapılması hedeflenmektedir. Sulama projeleri tam da bu noktada önemini göstermektedir. Bitkisel projelerin uygulanmasından önce mevcut sulama projeleri hazırlanmalı
ve alana uygulanmalıdır. Sulama projelerindeki amaç bitki su tüketimi ve toprak kapasitesinden fazla alanda
su harcanmamasıdır. Başka bir ifadeyle, uygulanan sulama suyu miktarını minimuma indirmektir. Modern hayatın gerekliliği olarak bilgisayar programları önemini hızla arttırmıştır. Bu programlardan biri olan Landcadd
programı cad tabanlı bir programdır. Söz konusu program Autocad programına ekstra araç çubukları sayesinde
farklı özellikler kazandırmaktadır. Proje kapsamında çizilen birçok peyzaj öğesi bu uygulamayla birlikte programa iki ve üç boyutlu olarak dahil olmaktadır. Standart hale gelmiş birçok materyal program içinde hazır bir
şekilde mevcuttur. Bu durum materyali her seferinde tekrar çizmenin önüne geçmekte ve bunun sonucu olarak
zamandan önemli bir şekilde tasarruf edilmektedir. Peyzaj projelerinin tasarımında genellikle cad tabanlı programlar ile yapılmaktadır. Landcadd programında tasarım; bitkilendirme ve sulama projelerinde zaman alan ve
uğraşı gerektirecek birçok ekstra detayın veri tabanında hazır halde bulunmasıyla daha hızlı yapılabilmektedir.
AMAÇ

Prof. Dr. Ümran SEVİL

Bu çalışmada, Landcadd programınıİBAD
kullanarak
örnekKurulu
bir peyzaj
alanında yapısal ve bitkisel projelerinin taYönetim
Başkanı
sarlanmasında kullanılan materyallerin tanıtımı amaçlanmıştır. Bu amaçla, programda kullanılan materyaller
hakkında kısa bilgiler verilmiştir.
KAPSAM
Çalışma kapsamında, programın içeriğinde bulunan bitkisel ve sulama ürünleri kullanılması planlanmıştır. Sulama projelerinde önemli olan yağmurlama başlığı seçimi, sulama ürünleri seçimleri ve örtme desenleri program üzerinden ne şekilde belirlenebildiği ve metraja göre proje maliyetinin belirlenmesi amacı güdülmüştür.
YÖNTEM
Landcadd programı Keysoft Solutions Şirketinden temin edilmiştir. Program incelendiğinde, Landcadd programı kapsamının çok geniş olduğu gözlemlenmiştir. Bu çalışma kapsamında, sulama, yapısal ve bitkisel projelerde kullanılan materyaller üzerine açıklamalar yapılmıştır. Tasarımı yapılacak alanlarda ilk aşamada alanın
ölçüleri, kot farkları, yüzey şekilleri gibi detaylarıyla çizilmesi ve ikinci aşamada ise alanın yapısal projesi
çizilmesi planlanmaktadır. Yapısal projeyle birlikte tasarlanan bitkilendirme kısmında, doğada mevcut bitkilerinin kaçının olup olmadığı, olmayanların sisteme yüklenip yüklenemediği, bitkilerin alana entegrasyonu sonucuna kadar birçok soru akıllara takılmaktadır. Landcadd programında bu soruların cevapları araştırılmıştır.
Üçüncü aşama, yapısal ve bitkisel projeye ek olarak tasarlanan sulama sistemidir. Sulama sistemlerinin tasarımının elle
yapılması
uzun zaman
almaktadır. Söz konusu programda
aşamanın
kadar kolaylaşabileceği
Doç.buDr.
PelinneAVŞAR
KARABAŞ
Prof.
Dr. Bülent
EKER
de incelenmiştir.
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
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Landcadd programında kullanılan materyallere ilişkin detaylar aşağıda verilmiştir.
a) Programın cad tabanlı olması

Şekil 1. Programın Genel Görünümü

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkanı
Program genel görüntüsüyle cad tabanlı
olduğundan
arayüzü
Autocad
programına benzemektedir (Şekil 1). Bu
nedenle, Autocad kullanan bir uygulayıcı söz konusu programı da rahatlıkla kullanabilecektir.
b) Kolay erişilebilir araç çubukları

Şekil 2. Araç Çubuklarının Genel Görünümü

Prof. Dr. Bülent EKER

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
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Kurulu
Başkan
Yardımcısı
Yönetim
Kurulu
Üyesi
YapısalİBAD
ve bitkisel
tasarım
ve sulama
öğeleri ayrı başlıklar altında
araç Yönetim
çubuklarında
belirtilmiştir.
Araç
çubuklarından daha alt başlıklara da inilmektedir (Şekil 2). Söz konusu araç çubuklarını kullanarak kolay bir şekilde
sulama sistemi tasarımı yapılabilmektedir.
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c)

Bitki veri tabanı

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Şekil 3. Bitki Veri Tabanının Genel Görünümü
Program geniş bir bitki kütüphanesine sahiptir (Şekil 3). Bitkileri kendi içinde ağaçlar çalılar ve tek yıllıklar
olarak program ayırmaktadır. Örnek olarak, ağaçlar kendi içinde ibreliler, geniş yapraklılar vs. gibi alt başlıklar
halinde sıralanmaktadır. Program kullanılarak, tasarım yapılacak bölgeye uygun olarak seçilen bitkileri ayrı bir
grup olarak seçilebilmektedir. Buda, çok büyük bir oranda kullanım kolaylığı getirmektedir.
d) Sulama ekipmanı veri tabanı

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Şekil 4. Sulama Ekipman Veri Tabanının Genel Görünümü
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Alana uygun yağmurlama ve damla sulama sistemi tasarımı planlanırken, toprak yapısı, örtme deseni, kullanılacak boru çapları vs. gibi proje çizimini etkileyen detaylar vardır. Bu detayların her biri başlı başına irdelenmesi ve hesaplanması gereken konulardır. Normal koşullarda uzun hesaplamalar gerektiren bir projenin,
Landcadd programı yardımıyla çok daha kısa zamanda tasarımı kolaylıkla yapılabilmektedir. Örneğin, belirli
bir alan için seçtiğimiz sulama başlıklarını program alan içerisine kendisi atamaktadır (Şekil 4). Başka bir
ifadeyle, sulama desenini kendisi oluşturabilmektedir. Ayrıca, sulama başlıkları seçiminde başlıklara ait özellikler programda bulunmaktadır. Buda tasarımda en önemli ve zor olan bir konuyu basitleştirmeye yardımcı
olmaktadır.
e)

Peyzaj öğeleri veri tabanı

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Şekil 5. Proje Öğeleri Veri Tabanının Genel Görünümü
Hali hazırda mevcut sık kullanılan piknik masaları, kameriyeler vs. gibi öğeler Landcadd programı içerisinde
hazır halde bulunmaktadır (Şekil 5). Bu öğelerin hazır halde bulunması kullanıcıları bu öğeleri çizmekten kurtarmakta ve ciddi bir zaman tasarrufu sağlamaktadır.
BULGULAR
Araştırma kapsamında, Landcadd programı detaylı olarak incelenmiştir. Yöntem kısmında anlatıldığı gibi
Doç. Dr.
Pelinolan
AVŞAR
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Dr.artısı
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EKER Söz konusu program, projeleme
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bulunmaktadır.
için gerekli
ekipmanların
seçimi,
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
İBAD
Yönetim
Kurulu
Üyesi
kullanımı ve tasarımı kolay bir şekilde yapılmaktadır. En önemli kısımdan biri ise, fiyatlandırmanın güncel
olarak kullanıcılar tarafından değiştirilmesi işlemleri de programın diğer bir artısı olarak göze çarpmaktadır.
Yapılan araştırmalar neticesinde daha önce Landcadd programıyla ilgili sadece bir Türkçe kaynağa ulaşılabilmiştir. “Landcadd İle Peyzaj Sulaması Tasarımı” (Doğangönül ve Doğangönül, 2008) adını taşıyan bu eser
2008 tarihli bir eserdir. O tarihten itibaren herhangi bir kaynağa ulaşılamamıştır. Yapılan araştırmalar netice370
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sinde bu denli kapsamlı bir programa ulaşılamamıştır. İş hayatında yapısal bitkisel ve sulama projelerinin daha
kısa sürede tamamlanması önem arz etmektedir. Projelerin daha kısa sürede bitmesi ile uygulama safhasına da
daha kısa sürede geçilebileceği düşünülmektedir.
SONUÇ
Peyzaj sektöründe mevsimlere göre yoğunluk artmakta veya azalmaktadır. Yoğunluğun hakim olduğu dönemlerde proje süresinin kısalması önem arz etmektedir. Projelendirme sürelerinin kısalması daha fazla proje ve
daha fazla uygulama yapma şansını arttırmaktadır. Peyzaj alanlarında yapısal, bitkisel ve sulama projelerinin
tasarımında, Landcadd programının kullanılmasının önemli kolaylıklar getireceği düşünülmektedir. Landcadd
programı, Autocad programının alt yapısını kullanıyor olması, kolay öğrenilebilirliğini arttırmaktadır. Buna
bağlı olarak da söz konusu programın yapılacak çalışmalarla ileriki yıllarda proje uygulamaları için tercih
edilecek bir potansiyele sahip olduğu söylenebilir.
TEŞEKKÜR

Prof. Dr. Ümran SEVİL

Programın kullanımında ve elde edilmesinde
bizden desteklerini
esirgemeyen “Keysoft Solutions (USA)” firİBAD Yönetim
Kurulu Başkanı
masına teşekkür ederiz.
KAYNAKÇA
Doğangönül, Ö., Doğangönül, C., (2008). Landcadd ile Peyzaj Sulaması Tasarımı. Teknik Yayınevi, Ankara.
İNTERNET KAYNAKLARI
https://www.keysoftsolutions.co.uk/ (E.T. 25.10.2018)
https://www.youtube.com/user/KeyscapeTV(E.T. 20.10.2018)
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8F60FReRijCft63PP7rry0IHboOQgTs_
(E.T. 19.10.2018)

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
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CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRKİYE’DEKİ İÇ MEKAN TASARIMINA BAUHAUS’UN ETKİLERİ
Yasemin GÖNÜLKIRMAZ
Kırklareli Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, İç Mekan Tasarımı, Kırklareli / Türkiye

Öz: 1919 yılında Walter Gropius tarafından, Almanya’nın Weimar Kentinde kurulmuş olan Bauhaus sanat ve
tasarım okulu, sanatı bir bütün olarak ele alır. Bu anlamda ortaya çıkan tasarım nesneleri disiplinler arası çalışmanın ürünüdür. Okul Ürettiği tasarım nesnelerinde, standart, gereksiz görülen her türlü süsten, gösterişten
uzak, sade, hafif ve işlevsel olmasıyla modernizmin öncüsü olmuştur. Tasarımcıları birçok ülkeye yayılarak
Bauhaus’un tasarım felsefesini yayma ve geliştirme ortamı yaratmışlardır. Bu Erken Cumhuriyet döneminde
çağa uyum sağlamayı öngören Türkiye’yi de siyasal, kültürel ve sosyal birçok alanda etkilemiştir. Bu çalışmada, Bauhaus’un iç mekân anlayışının, Erken Cumhuriyet Döneminde (1923-1938) Türkiye ye yansıması
nasıl olmuştur, sorusuna cevap arayacağız.
Bu Dr.
kapsamda,
danışmanlığını
Prof.
Ümran
SEVİL Prof.Dr. M.Yalçın Özel’in yönettiği
“Bauhaus’un Türkiye’deki İç MekanİBAD
Tasarımına
Yansımaları”
tez çalışmamdan yararlanılacaktır. Bu bilYönetim
Kuruluadlı
Başkanı
giler ışığında, Bauhaus’un iç mekan ve tasarım anlayışının, Türkiye’ye olan ilk yansımalarının gözlemlendiği
erken Cumhuriyet dönemi iç mimari biçimlenişleri, karşılaştırmalı analiz yöntemi kullanılarak değerlendirilecek, görseller eşliğinde sunum yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Bauhaus, İç Mekan Tasarım, Modern, Modernizm, Türkiye

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
1919 yılında Walter Gropius tarafından, Almanya’nın Weimar Kentinde kurulan Bauhaus tasarım okulu, endüstri devrimiyle beraber makine ürünlerinin estetikten uzak olma sorununa akılcı çözümlerle yaklaşmıştır.
Sanatın tüm kollarını birleştirip aynı çatı altında halk için üretmek, ilkesini savunan okul ürettiği tasarım
nesnelerinde standart, gereksiz görülen her türlü süsten, gösterişten uzak, sade, hafif ve işlevsel olmasıyla
modernizmin öncüsü olmuştur.
Eğitim programları dışında tasarımları da dünyadaki birçok ülkede kullanılmış, modern tasarım profiline örnek teşkil etmiştir. Bu noktada Bauhaus, Okulun’un farklı alanlarda, Türkiye’ye de yansımaları olmuştur. iç
mimari objelerin plan ve üretim yöntemleri bağlamında, Bauhaus, Erken Cumhuriyet Dönemi’nde Türkiye’de
bir üslup oluşmasına ortam hazırlamıştır.

Prof. Dr. Bülent EKER

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
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Yardımcısı
İBADkapsamında
Yönetim Kurulu
Üyesi
Bu çalışma
ele alınacak
konu “Erken CumhuriyetİBAD
Dönemi,
Türkiye’deki
İç Başkan
Mekan Tasarımının
Gelişimine Bauhaus’un Yansımaları ” olacaktır. Bu amaçla okulun Türkiye’nin iç mekan / iç mimari gelişimine katkısının ne yönde olduğunu ortaya çıkarmış olacağız.
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AMAÇ
Kendine özgü, farklı eğitimiyle bugünlere adını taşıyan ve birçok ülkeye model oluşturan Bauhaus Tasarım
Okulu’nun Türkiye’deki iç mekân tasarımları kapsamında ilk yansımalarını, erken Cumhuriyet dönemi çerçevesinde ele alıp incelemek bu bildirinin asıl amacını oluşturmaktadır.
KAPSAM
Tez kapsamı içerisinde, modernizmin tarihi açısından bir dönüm noktası olarak kabul edeceğimiz Bauhaus
Okulu’nun, iç mekân tasarım anlayışına değinip, karşılaştırmalı analiz yöntemi temellerinde, Erken Cumhuriyet Dönemi’nde Türkiye’ye söz konusu alanda yansımaları görseller eşliğinde ortaya konulacaktır.
YÖNTEM
Bu bildiride “Bauhaus’un Türkiye’deki İç Mekan Tasarımına Yansımaları” adlı tez çalışmasından yararlanılmıştır.
BULGULAR

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Çeşitli iç mekânların analizleri yapılmıştır ve maddeler halinde yazılmıştır. Bu mekânların birbirleri ile karşılaştırmalı analizinden çıkan bulgular, benzerlik ve farklılıklar olarak 2 başlıkta ortaya konulacaktır.
RESİM LİSTESİ
Sayfa No.
Resim 1 : Yedigün dergisinin her hafta yayınladığı ev ve eşya köşeler …………………………………….…. 4
Resim 2 : 1929’da yayınlanan Muhit dergisinin moda sayfası ile 1948’de yayınlanan Yedigün dergisinin
moda sayfasında 19 yıl içerisinde modada görülen değişim…………………………………….…. 4
Resim 3 : Mimar Abdullah Ziya’nın “yemek odası” ve “yatak odası” perspektif çizimleri,1930…...5
Resim 4 : Mimar Abdullah Ziya’nın “modern çalışma odası” perspektif çizimi,1930……………….……5
Resim 5 : Sait Bey Evi ve plan yerleşim çizimi, Adana, 1930, Semih Rüstem………………………………...6
Resim 6 : Bekir İhsan’ın, Devlet Demir Yolları Lojmanları projesi, Memur evi, 1933…………………….6
SONUÇ

Prof. Dr. Bülent EKER

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
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KuruluAvrupa’da
Üyesi 18 ve 19. yüzyıllarda
ortaya çıkmıştır. Bu süreç, sosyal yaşamı değişime uğratmış, dönemin sanatçı ve tasarımcılarının, üretilen
ürünlere karşı bakış açılarına farklı bir boyut kazandırmıştır. Bu boyut ortaya farklı kavram ve stillerin çıkmasına neden olmuştur.
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Böyle bir ortamda 1919 yılında Almanya da kurulan Bauhaus Okulu, 14 yıl Almanya’nın Weimar, Dessau ve
Berlin şehirlerinde aktif olarak faaliyet gösteren sanat ve tasarım okuludur. Bauhaus ideolojisi, pratik uygulamaya yönelik materyalist kökenli bir okuldur. Sanatsal yaratılarda makinelerden yaralanarak, endüstrinin
olanaklarını yadsımadan, endüstriyel üretim koşullarına uygun bir eğitim sistemi vardır. Bauhaus’un getirdiği
yenilik sanatçı ile zanaatçıyı bütünleştirmek, sanat ile endüstri arasında bir köprü oluşturmaktı. Manifestosu,
bünyesinde yetiştirdiği öğrencileri, eğitim veren ustaları, eğitim-öğretim planları ve tasarımları ile Bauhaus
kısa sürede ilklere imza atan bir oluşum olmuştur. Bu oluşum sürecinde adını Almanya’da ve sonunda bütün
dünyada duyurmayı başarmış, cesur, ilerici ve yenilikçi bir modeldir.
Çalışmanın konusu gereği, Bauhaus’un iç mekan tasarımını anlamamız açısında, bu alana bakış açısı ve kattığı yenilikleri maddeler halinde yazacak olursak:
•

Bauhaus tasarımları “biçim işlevi izler” ilkesini savunur niteliktedir. Tasarımda temel kaygı işlevdir. İşlevsellik, çoğu zaman estetik kaygıların üstünde kalmıştır.

•

Dr.uygun
Ümran
SEVİL
İç mekanları oluştururken, alanlarıProf.
(işlevine
olarak)
en iyi şekilde (fonksiyonuna uygun) kullanYönetim
Kurulu
Başkanı
mışlardır. Örneğin; iç mekanlardaİBAD
bölücü
eleman olarak,
yine
bir tasarım mobilya (örn. İki tarafı açık raflı
kitap) kullanılarak, oldukça işlevsel bir çözüm üretmişlerdir.

•

İç mekanda kullanılan nesneleri tasarlarken; yalınlık, simetri, uyum, organizasyon, ekonomi, detay, süreklilik, düzen, keskinlik gibi başlıca kavramlara önem vermişlerdir.

•

Mekanlar, tüm gereksiz eşya ve nesnelerden arındırılmıştır.

•

Mekanda kullanılan nesneler; hafif (kolay taşınabilir), seri üretime yatkın tasarımlardır.

•

Gelişen teknolojinin sunduğu tüm olanaklardan yararlanıp, tasarımlarında yeni malzemeyi en

•

Bauhaus tasarımcılarının evlerinde de gözlemlediğimiz renkli iç duvar boyaları oldukça farklı bir etki
yaratıyor. Az eşyalı, sade olarak tasarlanmış iç mekanlar, oldukça iddialı duvar renkleriyle birleşince içindeki canlılığı ve enerjiyi orataya çıkartıyor.

•

İç mekanlarda, pencerelerin genişliğine oldukça önem vermişlerdir. Temiz hava, bol ışık, doğayı mekanın
içinde hissetme arzusu gibi sayacağımız nedenler, verdikleri bu önemi açıklayıcı niteliktedir.

Bauhaus Okulu, kendine özgü oluşturduğu tarzıyla dünyadaki birçok ülkenin tasarım kriterlerini etkileyecek
bir düşünce sistemi oluşturmuştur. Bauhaus mirası olarak kabul edilen “Temel Sanat Eğitimi” okuldaki ismiyle
“Hazırlayıcı
dersi, Bauhaus
dünyadaki
çeşitli ülkelerin
sanat
ve tasarım
Doç.
Dr. Pelin
AVŞAR
KARABAŞ
Prof.Öğretim”
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EKERsayesinde, günümüzde de,
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
İBAD Yönetim
Kurulu Üyesi
ders programlarında
görülmektedir.
Eğitim programları dışında tasarımları da dünyadaki birçok ülkede
kullanılmış, modern tasarıma prototip oluşturmuştur. Bu noktada Bauhaus etkisini, modernleşme çabası içerisinde
bulunan Türkiye’de de göstermiştir.
1923’te yeni kurulmuş bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti’nin mimarlık anlayışına, dönemin toplumsal ve
siyasal gelişmeleri ve kimlik arayışlarının yanı sıra Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde gelişmeye
başlayan “milliyetçilik” akımı etki etmiştir. Bunun sonucu ortaya çıkan mimarlık üslubuna “Birinci Ulusal
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Mimarlık Akımı” adı verilmiştir. Türkiye de 1930’lu yıllara gelindiğinde mimari ve dolayısıyla iç mimari
biçimlenişler Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde görülen ve modernleşme olarak tanımlanan “değişim” gerçeği
ile geleneklerden uzaklaşma, Osmanlı’dan başlayarak Batılılaşma kavramı ile örtüşerek hayata uyarlanmıştır.
Mevcut düzenin içine aldığı Batılı ve modern olan her şey ideolojik süzgeçten geçerek mekânlara yansımıştır.
Vanlı, modern mimari ve mekan tasarımları ile ilgili şunları söyler: “Modern çağın mimarisinin temeli rasyonellik olmuştur. Daha az emek, daha çok ve çabuk ürün almak için teknoloji gelişmiş, biçimler sadeleşmiş,
işlevler ağırlaşan etkisiyle yeni yerine önemle oturmuştur. Amaçlar gözden geçirilmiş, başka yapılarla yeni bir
çevre, modern mimari ve mekân tasarımları doğmuştur.” (Vanlı,:209). Bozdoğan, modern mimarinin Türkiye
ye yolculuğu için: “Kemalist rejim, toplum mühendisliği ve yukarıdan aşağıya modernleşme eğilimiyle ve
kendi beyan ettiği devrimci öncülleriyle, yüksek modernist inancı kurucu ideolojilerinden biri olarak benimsiyordu. Türkiye cumhuriyetinin ilk dönemlerinin mimari kültürü, bir ideoloji olarak yüksek modernizmin, özellikle, halkın çalışma alışkanlıkları, yaşam örüntüleri, ahlaki davranışları ve dünya görüşlerinde devasa, ütopik
değişimler yaratmak için devlet iktidarını kullanmak isteyen planlamacılara, mühendislere, mimarlara, bilim
adamlarına ve teknisyenlere cazip geldiğini gayet iyi gösterir. Modern mimari, ülkenin kendi Osmanlı ve İslaProf. Dr. Ümran SEVİL
mi geçmişinden kopmuş, tam anlamıyla Batılaşmış, modern ve laik yeni bir ulus yaratmaya yönelik bu radikal
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
programın hem gözle görülür bir simgesi hem de etkili bir aracı olarak ithal edilir” demiştir. (Bozdoğan,:18).
30’lu yıllarda Türk insanı, batılılaşma etkisine girmiştir. Mimarlık mesleği, konut iç mekânlarının tasarlanması
yoluyla, insanların mevcut alışkanlıkları, hayat tarzları ve dünya görüşlerini dönüştürmeye başlamış, 1930’lu
yılların başında çeşitli dergi ve reklâmlar ile bu değişikliği yaymaya, benimsetmeye çalışmışlardır. Modern iç
mekan biçimlerini benimsetme yöntemlerinde özellikle “popüler, aile ve kadın dergileri çok önemli bir rol oynamıştır. Modern ev mekanı, hane verimliliği ve hijyen, modern hayat tarzları ve modern ev tasarımı hakkında
resimli yazılar 1931’de çıkmaya başlayan mimarların mesleki dergisi Mimar’dan da önce, ilk kez” (batılı dergilerden çevrilerek basılan) haftalık popüler dergiler “Muhit, Yedigün, Yenigün, Modern Türkiye Mecmuası ve
İnkılap”da yayımlamıştır” (Bozdoğan,:221). (bk. Resim 1).
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Resim 1. Yedigün Dergisinin Her Hafta Yayınladığı Ev ve Eşya Möşeler,1933-1934
(Yedigün Dergisi,:61).
(Yedigün Dergisi,:.24).
(Yedigün Dergisi,:26).
Cumhuriyet dönemi kadınlarına, modern mimarinin tarzını benimsetme çabalarını Yaman şöyle açıklar: “Bauhaus mimarisi ve iç mekân tasarımını, döşeme anlayışını, mobilyalarını benimseyen bir kadın ve onun biçimleyeceği bir gençlik yaratılmadığı durumda yeni mimari anlamsızlaşıyordu. Türk geleneğinde yerleri kaplayan halıların üzerine serpilen minderler, duvar kenarlarını dolanan sedirler, köşelere dayanan yastıklardan
ve bunların üzerlerini kaplayan kıymetli dokumalar ve işlemelerden ibaret mobilya ve dekorasyon geleneğini
değiştirecek ve benimseyecek bir kadının yaratımı şarttı.” (Yaman,:211-212). (bk. Resim 2).
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Resim 2. 1929’da yayınlanan Muhit dergisinin moda sayfası ile 1948’de yayınlanan Yedigün dergisinin
moda sayfasında 19 yıl içerisinde modada görülen değişim.
(Muhit Dergisi,:.274).
(Yedigün Dergisi,:23).
Bauhaus tasarımlarının iç mekânda kullanılan nesnelere yansımalarını Yaman, şu şekilde açıklamıştır: “Bauhaus tasarımı, “Yeni İnsan” için, düz köşeli, pürüzsüz, cilalanmış, rahat, ince biçimli mobilyalar öneriyordu.
Odalarda/mekânlarda gereksiz biçimler ve nesneler yer almayacak, az eşya bulunacak, döşeme ve mobilyalar, insana temizlik ve tazelik hissi duyumsatacaktı. Parlatılmış çelik, krom gibi metallerle çerçevelenmiş,
seri üretim için tasarlanmış bu mobilyalar hem estik hem işlevsel olacaktı. Yalın, ekonomik ve çeşitli malzemelerle değişik mekân ve zamanlarda kullanılabilecek, günümüz için üretilmiş ama zamanı aşkın, hep şimdide kullanılacak mobilya tasarımları, modern bir görünüme sahip olacaklardı.” (Yaman,:216).
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Resim 3. Mimar Abdullah Ziya’nın “Yemek Odası” ve “Yatak Odası” Perspektif Çizimleri,1930.
(Mimar Dergisi,:18).
Mimar dergisinin 1931’de çıkan ilk sayısında Mimar Abdullah Ziya “Binanın içinde Mimar” başlıklı yazısında, “Bugün artık bütün cihan teslim etmiştir ki mimar evimizi; yağmura, güneşe karşı bizi muhafaza için
yapıp giden bir amele değil, bize içtimai hayatımızda yol gösteren bir mütefekkirdir. Evimizin dışı ile nasıl
meşgul olmuşsa evimizin içiyle de aynen ve belki daha ziyade meşgul olur. Artık koltukçudan alınan hazır
eşya ve möble ile evimizin içini dolduramayız.”13 diyen Ziya, Mimarı sadece evin dış görüntüsüyle değil, iç
mekânlarındaki yerleşim detaylarıyla da ilgilenen kişi olarak tanımlamıştır.

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

13 http://dergi.mo.org.tr/dergiler/2/20/134.pdf

378

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

DERNEK
YÖNETİMİ
SÖZEL SUNUMLAR

Resim 4. Mimar Abdullah Ziya’nın
“Modern
Çalışma
Odası” Perspektif Çizimi,1930.
Prof. Dr.
Ümran
SEVİL
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
(Mimar Dergisi,:19).
Çizilen perspektiflere bakıldığında, geniş pencereler, uzun askılarla sergilenmiş duvar tabloları, düz ve sadeliği, parlayan, çıplak bir zemin, geometrik formların oluşturduğu ve Marcel Breuer’in tasarımlarına benzer
sandalye ve çalışma masalarıyla Bauhaus’un izlerini taşıdığını gözlemleyebiliriz. (bk. Resim 3-4).
“Batıdaki gelişmelerin yansımasıyla Türkiye de biçimlenen yapılar, “modern” ve “kübik evler” gibi kavramlarla tanışmıştır. Yeni konutlarda yaşama isteği yirmili yılların sonunda daha da güçlenmiş “modern yaşamak”,
“asri olmak” sözcükleriyle desteklenen yeni düzenin mobilyalarını kullanmak bir statü göstergesi olarak kabul
edilmiştir. Bu çerçevede biçimlenen yapıların dışları gibi içleri; odaları, mobilyaları da aynı anlayışı devam
ettirmiştir.” (Gönülkırmaz,:139). (bk.Resim 5-6).
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Resim 6. Bekir İhsan’ın, Devlet Demir Yolları Lojmanları Projesi, Memur Evi, 1933 (Aslanoğlu,:391).
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tüm buKurulu
gelişmelere
bakacak olursak, güçlü geleneksel düzen,
modern olanı mekanlara kabul ederken aynı zamanda alışkanlıklara göre yorumlayarak karma bir düzenin
oluşmasına zemin hazırlamıştır. Türk mimarların yapmış olduğu eskizler, Almanya’daki Bauhaus tarzını çok
benzer yönleriyle yansıtmış ve Türkiye’ye benimsetmeye çalışmışsa da bunun uygulamadaki yansıması geleneksel olanla pekişerek ortaya çıkmıştır. “Modern” diye tanımlanan düz, yalın, süsten uzak iç mekan ürünleri,
geleneklerimizde olan el işi bezemelerle (dantel) donatılmıştır. Büfelerin masaların, konsol, radyo, raf vb.
ürünlerin üzerlerine dantel, el işi ürünler, küçük biblolar, resim çerçeveleri, kristal vazo, bardak gibi ürünler
örtülmüş/konulmuştur. Dış cephelerde kutuyu andıran keskin köşeli yapılar, konsollar, teraslar, dairesel pencereler gibi kübik motiflerin kullanılması yanında, iç mekânda; ayrı büfeli ve dolaplı bir mutfak ve kiler, farklı bir
mekanda masa ve sandalyelerle oluşturulan bir yemek odası ile ailenin oturma odasının daha törensel misafir
odasından ayrılması gibi kültürel değişiklikler oluşmuştur. Üst sınıf evlerin iç mekânlarında kullanılan mobilya ve donatı elemanları, kozmopolit kültür ve beğeni karışımı sergilemiştir. Örneğin, Paris’ten gelme tuvalet
masaları ve aynalar, doğuyu simgeleyen motifler, bol desenli halılar ve el yapımı, sedef kakmalı, geometrik
desenli mobilyalar ile bir arada bulunabilmekteydi. Ayrıca batılı değerlere bağlılığı simgeleyen piyano, Türk
iç mekânında yerini almaya başladı. Mobilyalarda eski konutlardaki mobilyaların hantallığı ve yüzeyselliğinin
tersine; kullanışlılık, hafiflik, koruma kolaylığı, süssüz basit geometrik tasarımlar gibi mobilyalar tercih edilmeye başlamıştır.
Bu bağlamda Bauhaus’un Erken Cumhuriyet Dönemi Türkiye’deki iç mekana olan etkisi şöyledir:
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•

Zemine ve duvara bitişik mobilyadan yani sedirden taşınabilir, hafif mobilyaya geçilmiştir. Taşınabilir
mobilyalar sadeleşerek gelişme gösterdi.
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•

Bauhaus tasarım ilkelerinde biçim, işlevi izler. Dolayısıyla mobilyanın yanı sıra tüm mekan sadeleşip
yalınlaşmıştır. Bauhaus öncesinde süsleme unsurları azalmıştır.

•

Mekanda ana mobilyaların dışında yardımcı unsurlar (aydınlatma, aksesuar vb.) mekana özgü sadeleşerek
gelişmiştir.

•

Zeminde kullanılan, Türk geleneksel desenleriyle dokunan halılar temel özelliğini bozmamıştır. Bunun
yanında modern desenli halılar ortaya çıkmış olsa bile geleneksel desenli Türk halıları kullanım değerini
yitirmemiştir.

•

Yine geleneklerimizde bulunan el işi örtüler, danteller, modern tasarım nesnelerinin üzerinde de varlığını
korumuştur.

•

Dış yapısı, kübik ve modern izler taşımasına karşın, iç mekanda bu izleri tamamen görmek mümkün değildir.

Bauhaus’un ortaya koyduğu mekan temel bilgileri doğrultusunda sonuca yansıtılan bilgiler tartışmaya açıktır.
KAYNAKÇA

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD
Yönetim
Kurulu
Aslanoğlu, İ., (2010). Erken Cumhuriyet
Dönemi
Mimarlığı,
3. Başkanı
Basım, Bilge kültür Sanat Yayınları.İstanbul.
Bozdoğan, S., (2008). Modernizm ve Ulusun İnşası. 2. Basım. Metis Yayınları. ss.18-221 İstanbul.
Gönülkırmaz, Y., (2012). Bauhaus’un Türkiye’deki İç Mekan Tasarımına Yansımaları, Yayınlanmış Yüksek
Lisans Tezi. İstanbul.
Küçükerman, Ö., (1998). 75 Yılda Değişen Kent ve Mimarlık, Modernleşmenin ve Toplumsal Hareketliliğin
Yörüngesinde Cumhuriyetin İmarı. Yıldız Sey (drl). Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul.
Vanlı, Ş., (2006). Mimariden Konuşmak: Bilinmek İstenmeyen 20. Yüzyıl Türk Mimarlığı, Eleştirel Bakış.
Şevki Vanlı Mimarlık Yayınları, I. Cilt, Ankara.
Yaman, Z., (2009). Yeni Bir Yaşam, Yeni Bir Dekorasyon: Söylemleştirilen Bauhaus Anlayışının İç Mekan
Anlayışı ve Plastik Sanatlardaki Görünümü. Bauhaus: Modernleşmenin Tasarımı Türkiye’de Mimarlık,
Sanat, Tasarım Eğitimi ve Bauhaus. Ali Artur ve Esra Ali Çavuşoğlu (drl.), İletişim Yayınları, ss.201-240.
İstanbul.
Mimar, Dergisi, Sayı: (1931). Binanın İçinde Mimar, (1)., ss.18-19.
Muhit Dergisi, (1929). Temmuz. (9): ss.274.
Yedigün dergis, (1933). Nisan. ss.24-26.

Prof.
Dr.
Bülent
Yedigün
dergisi,
(1934).
Nisan.EKER
ss.61.
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
Yedigün dergisi, (1948). Ağustos. (21): ss.23.

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

İNTERNET KAYNAKLARI
http://dergi.mo.org.tr/dergiler/2/20/134.pdf (E.T. 06.09.2018)

381

DERNEK
YÖNETİMİ
SÖZEL SUNUMLAR

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ HUSUSUNDA FARKINDALIKLARININ
ARAŞTIRILMASI
Alper BULUT1, Yavuz GÜLOĞLU2, İlknur CESUR1
Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi, Kastamonu / Türkiye
Kastamonu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kastamonu / Türkiye
1

2

Öz: Dünyada, iklim olaylarında gerçekleşen büyük değişiklikler insan hayatını olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Sanayi devriminden sonraki süreçte dünyanın ekonomik açıdan kalkınması, büyük ölçüde sanayi aktivitelerinin artması ile gerçekleşmiştir. Bu süreçle birlikte, insanoğlu sanayi faaliyetlerini gerçekleştirebilmek
amacı ile yoğun şekilde enerjiye ihtiyaç duymuştur. Bu ihtiyaç, genellikle fosil kaynaklardan karşılanmıştır.
Fosil kaynakların kullanımı ise sera gazlarından biri olan CO2’nin yoğun miktarda atmosfere salınmasına sebep olmuştur. İklim bilimciler tarafından,
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güneş ışınlarının geri yansımasını engelleyerek atmosferin sıcaklığının artmasına neden olmaktadır. CO2’nin
C olarak depolanması ve O2 olarak atmosfere salınması bitkiler tarafından fotosentez olayı ile gerçekleştirilmektedir. Tüm ekosistemler içerisinde okyanuslar birinci sırada, ormanlar ise ikinci sırada karbon depolama
görevini yerine getirmektedirler. Karasal ekosistemler içerisinde ise ormanlar en büyük karbon havuzlarını
oluşturmaktadır.Gelecekte ülkenin idari kademelerinde yönetici görevi görecek ve ülkenin enerji, çevre ve
bunlarla bağlantılı diğer politikalarına yön verecek olan, fakat genellikle biyoloji, çevre bilimleri, fen bilimleri
gibi konularının üniversite eğitimi düzeyinde verilmediği “Kamu yönetimi ve Siyaset Bilimi bölümü”, İktisat
bölümü” ve “İşletme Bölümü” öğrencilerinin, ülke ve dünya gündeminde oldukça önemli bir yere sahip olan
İklim değişikliği konusundaki bilgi düzeylerinin hangi seviyede olduğunun belirlenmesi önem taşımaktadır.
Bu çalışmada, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde eğitim gören İktisat Bölümü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ile İşletme bölümü öğrencilerinin iklim değişikliği konusunda farkındalıklarının araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmanın amacı doğrultusunda, her üç bölüm öğrencileri arasından
seçilen 100 öğrenci ile yüz yüze anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Anket sorularının değerlendirilmesinde,
frekans tabloları, yüzde yöntemi ile analizler ve Ki kare testi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar ile daha önce
yapılmış diğer çalışmalar mukayese edilmiştir. Çalışma sonucunda, ankete katılan öğrencilerin bölümlerinin,
cinsiyetlerinin, sınıflarının iklim değişikliği kavramına inanmaları hususunda istatistiksel olarak etkili olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca ankete katılan her üç bölüm öğrencileri tarafından iklim değişikliğinin en önemli
sebebi olarak ormanların yok edilmesi gösterilmiştir.
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GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Yaşam kalitesini iyileştirmek için teknolojik ilerlemelerin kullanılması, içinde yaşadıkları çevreyi değiştirme isteği ve kıt kaynakların bilinçsiz kullanımı insanlığın geleceğini tehdit etmektedir. (Ünal, 2011; Dinç ve
Üztemur, 2016). Özelikle de Küresel iklim değişikliği kavramı, son yıllarda büyük çevresel sorunlarının ön
saflarındadır. Küresel iklim değişikliği söz konusu olduğunda, akla gelen ilk kavram küresel ısınmadır. Küresel ısınma ise dünyanın ortalama sıcaklığındaki yükseliş olarak tanımlanmaktadır. Küresel ısınmanın nedeni,
atmosferdeki sera gazlarının miktarının artması ile ilgilidir. Normal şartlar altında mevcut olan CO2, CH4, N2O,
CFC, O3 ve CO gibi gazların miktarındaki artış, özellikle Sanayi devrimi ve hızlı nüfus artışı ile bağlantılıdır.
Karbondioksit (CO2) ise diğer gazların arasında en önemli sera gazıdır. Sanayi devriminden bu yana 250 yıl
boyunca tüm endüstriyel ekonomik faaliyetlere bağlı olan enerji, fosil yakıt tüketimi ile karşılanmakta ve sonuçta karbondioksit miktarı artmaktadır (Yalçın, 2010; Bayrak, 2012; Guloğlu ve Bulut, 2016).
Aslında küresel ısınma küresel iklim değişikliğinin bir etkileyicisidir. Yeryüzündeki sıcaklıkların artması sebebiyle, orman yangınlarının tetiklenmesi,
orman
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Prof.
Dr.örtüsünün
Ümranortadan
SEVİL
İBADkasırgaların
Yönetim oluşması,
Kurulu Başkanı
tüm bunlarla birlikte şiddetli tayfunların,
büyük seller boyutunda şiddetli doğa olaylarının görülmesi ise küresel iklim değişikliği olarak tanımlanmaktadır (Appenzerler ve Dimick, 2004; Bozoğlu
vd., 2003; Ersoy, 2006; Güloğlu ve Bulut, 2016).
Son yıllarda özellikle çevre sorunlarının çözümü, bireylerin bilgi düzeylerinin ölçümü gibi konularda birçok
çalışma gerçekleştirilmiştir. Spellman ve ark. (2010), İngiltere ve Amerikan lisansüstü öğrencilerin sera etkisi
ve ozon tabakasının azalması ile ilgili bilgilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde, Amerikalı öğrencilerin genel ortalama bilgi düzeyi puanlarının daha yüksek olarak tespit edilmiştir.
Bunun yanında, İngiliz öğrencilerin ise ozon tabakasının azalması konusundaki bilgi düzeylerinin sera etkisi
konusundaki bilgi düzeylerine göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bostrom vd. (2010) Avusturya, Bangladeş, Finlandiya, Almanya, Norveç ve ABD’den 664 ekonomi ve işletme bölümü öğrencisi seçilmiş ve bu
öğrenciler ile anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Anket çalışmasıyla, algılanan risk özelliklerinin ve iklim
değişikliği modellerinin politik alternatiflere nasıl destek sağladığı araştırılmıştır. Sonuç olarak, genel yeşil
politikaların ve ağaçlandırmanın en çok tercih edilen alternatifler olduğu tespit edilmiştir. Erol ve Gezer (2006)
çalışmasında, üniversite öğrencilerinin çevre ve çevre sorunlarına yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla,
Pamukkale Üniversitesi İlköğretim Bölümü Öğrencileri üzerinde anket çalışması yürütmüş ve anket çalışmaları istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Güloğlu ve Bulut (2016) çalışmasında, Kastamonu Üniversitesi Orman
Fakültesi öğrencilerine yönelik bir anket çalışması gerçekleştirilmiş ve iklim değişikliği konusuna ilişkin bilgi
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analizi için yüzdelik analizi, frekans tabloları ve ki kare testi kullanılmıştır.
Çalışma sonucunda orman mühendisliği öğrencilerinin % 94’ünün ve orman endüstri mühendisliği öğrencilerinin % 91’inin “İklim Değişikliği” kavramına sıkı sıkıya bağlı oldukları doğrulanmıştır. Ayrıca, öğrencilerin
bölümlerinin veya cinsiyet farklılıklarının cevaplar üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etki yaratmadığı
belirlenmiştir.
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Akçay ve Peker’in (2017) yaptığı çalışmada ise, öğretmen adaylarının çevre bilinci ve çevresel duyarlılıkları
bazı değişkenler açısından incelenmiştir. Araştırmaya 7 farklı branşta öğretmen adayları katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Yeşilyurt, Gül ve Demir (2013) tarafından ortaokul biyoloji öğretmen adayları
için geliştirilen “Çevre Bilinci ve Çevresel Duyarlılık” ölçeği kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, araştırmaya
katılan aday öğretmenlerin çevre bilincinin dalları ve cinsiyetleri ile çevresel duyarlılıkları arasında anlamlı bir
fark olmadığı belirlenmiştir. Durkaya ve Durkaya (2018) tarafından, üniversite öğrencilerinin küresel ısınma
farkındalıklarını belirlemek amacıyla, 536 öğrenci üzerinde anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Çalışmada
öğrencilerin sorulara verdikleri cevaplar, özellikle cinsiyetlerine, eğitim gördükleri birimlere ve daha önce
küresel ısınma ile ilgili herhangi bir eğitim alıp almadıklarına göre ki-kare testi ile incelenmiştir. Çalışmaya
katılan öğrencilerin %86’sının küresel ısınma kavramını bildikleri belirlenirken, kadınların küresel ısınma
kavramını bilme oranlarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.
AMAÇ
Literatürde bulunan çalışmaların yanı sıra,
özellikle
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun
Prof.
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İBAD
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Kurulu Başkanı
dolayısıyla bugünün öğrencileri gelecekte ulusal ve uluslararası politikalarda karar verici olmaktadırlar. Ancak, üniversite eğitimi sırasında herhangi bir fen bilimleri dersi yahut çevre, iklim bilgisi gibi konularda dersler
almadıkları için, dünyanın önemli bir konusu olan iklim değişikliği konusundaki farkındalıklarının ne düzeyde
olduğunun belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmada; Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi’nde eğitim görmekte olan öğrencilerin iklim değişikliği konusunda farkındalıklarının hangi seviyede
olduğunun tespit edilmesi amaçlanmıştır.
KAPSAM
Bu çalışmada kapsamında, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri, iklim değişikliği konusunda bilgi düzeylerinin ölçülmesi amacıyla, çalışmanın materyali olarak seçilmiştir. Anket çalışmasının gerçekleştirildiği eğitim öğretim yılı olan 2016-2017 eğitim öğretim yılında fakültede yaklaşık 2600
öğrenci eğitim-öğretim görmektedir.
YÖNTEM
Anket çalışmasının gerçekleştirileceği öğrenci sayısının belirlenmesinde, Orhunbilge (1997)’de verilen formülden yararlanılmıştır;
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Formülde, anket yapılacak öğrenci sayısını (n), Kastamonu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nde
eğitim gören öğrencilerin sayısını (F), %95 güven düzeyi için 1,96 katsayısını (t), öngörülen hata oranını (m),
tahmin oranını (p), (q) ise (1-p)’yi ifade etmektedir. Çalışmada hata oranı (m) %10 olarak seçilmiştir. Formülden yararlanarak, 93 öğrenci ile anket çalışmasının gerçekleştirilmesi gerektiği hesaplanmasına rağmen,
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hata payını kısmen azaltmak ve herhangi bir eleme durumda, eksik anket kalmasına sebep olamamak için 100
öğrenci ile bu çalışma gerçekleştirilmiştir.
Bu çalışmada, anketlerin değerlendirilmesinde frekans tabloları, yüzde analiz yöntemi ve Ki-kare testi kullanılmıştır. “Ho” hipotezi “öğrencilerin bölümlerine, sınıflarına veya cinsiyetlerine göre verilen cevaplarda
anlamlı farklılık yoktur” şeklinde kurulmuş ve sorular istatistiksel olarak % 95 güven ile test edilmiştir.
Anketlerde öğrencilere, iklim değişikliğinin ne anlama geldiği, bu konuyla ilgili herhangi bir organizasyonda
veya topluluk içerisinde olup olmadığı, iklim değişikliği konusunda farkındalıklarını belirleyici diğer sorular
ile öğrencilerin yaşları, sınıfları ve bölümleri hakkında sorular yöneltilmiştir.
BULGULAR
Çalışmanın bulguları olarak, anket çalışmasında yöneltilen soruların cevapları üzerinde gerçekleştirilen istatistiksel analiz sonuçları ayrı ayrı verilmiştir.
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incelendiğinde;
Soruya verilen yanıtlar Şekil 1’de yüzde analiz yöntemi kullanılarak özetlenmiştir. Sonuç olarak, verilen cevaplarda iktisat bölümü ve Siyaset Bilimi ve Kamu yönetimi Bölümü Öğrencileri için “Mevsimsel anomaliler”
cevabı en yüksek (% 38,1-% 31,7) oranda tercih edilmiştir. İşletme öğrencileri için ise “Küresel Isınma” seçeneği % 26,9 ile ön plana çıkmıştır. Ki-kare testi ile öğrencilerin bölümlerinin, sınıflarının ve cinsiyetlerine göre
soruya verdikleri cevaplarda fark olup olmadığı test edilmiştir. Bölümlerine(p=0,347) ve sınıflarına (p=0,062)
göre fark olmadığı, cinsiyetlerine göre ise (p=0,01) istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu belirlenmiştir.
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Şekil 1. Katılımcılara yöneltilen “İklim değişikliği sizce ne anlama gelmektedir?” sorusu için yüzde
analizi grafiği
“Öğrencilerin İklim değişikliği kavramına inanıyor musunuz?” sorusuna verdikleri cevaplar incelendiğinde;
İktisat bölümü öğrencilerini %98,2’si, Kamu yönetimi ve Siyaset Bilimi Öğrencilerinin %89,3’ü, İşletme Bölümü Öğrencilerinin ise tamamının iklim değişikliği kavramına sıkı sıkıya inandıkları tespit edilmiştir. Bu
soruya verilen cevapların, öğrencilerin bölümlerine, cinsiyetlerine ve sınıflarına göre farklı olup olmadığı Kikare testi ile analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre bölümlerine (p=0.097), sınıflarına (p =0.703) ve
cinsiyetlerine (p=0.355) istatistiksel olarak %95 güvenle fark olmadığı belirlenmiştir.
İklim değişikliğinin ardındaki olası sebeplerin neler olduğu öğrencilere sorulmuş ve verilen yanıtlar
incelendiğinde;
Her üç bölüm öğrencileri için de en yüksek oranda “ormanların yok edilmesi” seçeneği ön plana çıkmaktadır.
Ayrıca öğrencilerin bölümlerine (p=0,795), cinsiyetlerine (p=0,347) ve sınıflarına (p=0,780) göre bu soruya
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yüzde analizi gösterilmiştir.
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Şekil 2. İklim değişikliğinin ardındaki olası sebeplerin neler olduğu sorusuna ilişkin yüzde analizi grafiği
“İklim değişikliğinin engellenmesinde bireysel olarak yapabileceğiniz bir şey olduğuna inanıyor musunuz?” sorusuna verilen yanıtlar incelendiğinde;
Öğrencilerin bölümlerine, cinsiyetlerine ve sınıflarına göre bu soruya verdikleri cevaplarda istatistiksel olarak
%95 güvenle anlamlı bir fark olmadığı Ki-kare testi ile tespit edilmiştir. İktisat Bölümü öğrencileri için en
yüksek oranda verilen cevap düşük düzeyde inanıyorum cevabı olurken, Siyaset Bilimi ve Kamu yönetimi bölümü öğrencileri için %25’lik oranlarla daha yüksek ve orta düzeyde cevapları öne çıkmıştır. İşletme bölümü
öğrencileri için ise, yüksek düzeyde inanıyorum cevabı %31,3 oranı ile en çok tercih edilen cevap olmuştur.
Her üç bölüm öğrencileri için “Hiç inanmıyorum” cevabı en düşük oranda tercih edilen cevap olmuştur.
Katılımcılara, “İklim değişikliği ile ilgili herhangi bir toplantı, seminer vb. gibi faaliyete katıldınız mı?”
sorusuna
verilen
sonuçları
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Ankete katılan her üç bölüm öğrencileri için de verilen yanıt “Hayır” olmuştur (İktisat bölümü için % 92,9,
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü için % 85,7, İşletme için % 75). Bu soruda da verdikleri yanıtlarda,
öğrencilerinin sınıflarına, bölümlerine ve cinsiyetlerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmamıştır (pbölüm = 0.139, psınıf= 0.137, pcinsiyet = 0.130).
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SONUÇ
İklim değişikliği söz konusu olduğunda, akla ilk gelen kavram küresel ısınma olsa da, küresel ısınma sadece
küresel iklim değişikliği üzerinde etkili olan bir etmendir. Aslında iklim değişikliği kavramı bir bütün olarak
ele alındığında, küresel ısınmanın etkilemesi ile dünya üzerinde görülen sel, tayfun, kasırga, aşırı sıcaklar ya
da aşırı soğuklar şeklinde yaşanan anomalilikleri ifade etmektedir. Bu nedenle, İktisat Bölümü ve Kamu Yönetimi-Siyaset Bilimi Bölümü öğrencilerinin yoğun olarak verdiği “Mevsimsel Anomalilikler” cevabı, iklim
değişikliği kavramını en iyi açıklayan kavram olması sebebiyle ilgili iki bölüm öğrencilerin bu konuya ilişkin
bilgi düzeylerinin oldukça yüksek olduğu çalışma sonucunda elde edilmiştir. İşletme bölümü öğrencilerinin
verdiği “Küresel Isınma” cevabı ise, günlük hayatta en çok kullanılan tanım olması sebebiyle ile yine literatürdeki kavram açıklaması ile tamamen örtüşmese de aslında küresel iklim değişikliğinin en önemli parçası
olan küresel ısınma kavramının öğrenciler tarafından tercih edilmesi, yine İşletme bölümü öğrencilerinin de
bu konudaki bilgi düzeylerinin azımsanmayacak derecede olduğunu göstermektedir. Ayrıca yine bu konuyla
bağlantılı olarak çalışmanın diğer önemli sonuçlarından bir diğeri ise öğrencilerin büyük çoğunluğunun iklim
değişikliği ile ilgili herhangi bir eğitim,Prof.
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açıklamasında literatürdeki tanıma oldukça yakın bir cevabı tercih etmeleri, öğrencilerin etkinlikler dışında da
bu konu hakkında bilgi sahibi olabildiğini göstermektedir.
Toplumsal boyutta özellikle önemli bir yere sahip olan çevresel konularda, toplumun ilgili sorunun varlığına
olan inancı hayati önem taşımaktadır. Çünkü toplumları etkilemek için yapılacak çalışmalar, toplumun gerçekten bir sorun olduğunun farkında olması halinde daha etkili olacaktır. Bu çalışmada elde edilen sonuçlara göre;
her üç bölüm öğrencilerinin de, iklim değişikliği kavramına yüksek derecede inandıkları sonucuna erişilmiştir.
Ayrıca, öğrencilerin bölümlerinin, sınıflarının ve cinsiyetlerinin, küresel iklim değişikliğine inanmaları hususunda istatistiksel olarak % 95 güven ile etkili olmadığı tespit edilmiştir. Buradaki önemli nokta, öğrencilerin
küresel iklim değişikliği kavramına inanmalarından, bu konuyla ilgili gelecekte yönetsel veya bireysel adımlarında daha duyarlı olacaklardır. Bununla birlikte, anket çalışmasına katılan üniversite öğrencilerinin üniversite
eğitiminde iklim değişikliği ile ilgili herhangi bir eğitim, seminer vb. gibi etkinliklerde bulunmamaları gerçeğine rağmen, iklim değişikliği kavramını sağlam bir şekilde kavradıkları inancı, sosyal boyutta incelendiğinde
önemli bir durum olarak göze çarpmaktadır.
Küresel iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek için bu sorunun kaynağının iyi bilinmesi gerekmektedir.
Bu sebeple, öğrencilere “İklim değişikliğinin ardındaki olası sebepler nelerdir?” sorusu yöneltilmiştir. Bu çalışmanın sonuçlarına göre, ormanların yok edilmesi önermesi üç bölümün öğrencileri tarafından en çok tercih
edilen önerme
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futbol sahasına denk geldiğini ifade etmektedir . Dolayısı ile öğrencilerin
ormanların yok edilmesi önermesini tercih etmeleri küresel ölçekte doğrudur. Fakat ülkemiz için ormansızlaşma eğiliminin görülmediği bu noktada ifade edilmelidir. Ormancılık İstatistiklerine göre; 1973 yılında 20,2
14 https://www.worldwildlife.org/threats/deforestation
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milyon hektar olan Türkiye orman alanı, 2015 yılı sonunda 22,3 milyon hektara yükselmiştir15. Bu verilere
göre Türkiye’de bir ormansızlaşma eğilimi görülmemektedir. Ankete katılan öğrencilerin, ülkemizde ormansızlaşma eğilimi görülmemesine rağmen dünya eğilimini takip ediyor ve biliyor olmaları oldukça önemlidir.
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BİYO-DİJİTAL TASARIM VE FORM İLİŞKİSİ
Cengiz TAVŞAN1, Ayşegül ÇELENK2
1-2

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Trabzon/ Türkiye

Öz: Günümüz dünyası hızlı bir değişim geçirmekte ve sanal bilgi ve gelişimlerden etkilenmektedir. Ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik alanların değişimi mimarlık disiplinini de etkilemektedir. Tarih boyunca
sorunlara çözüm bulan mimarlık, değişen toplumsal yapının ihtiyacını da karşılama amacındadır. Bu değişimlerle mimarlık, diğer disiplinlerin de mimarlıkla daha çok ilişkilendirilip geliştirilmesine olanak sağlamıştır.
Özellikle bilim ve teknolojinin hızla gelişimi, mimari tasarım sürecinin etkilendiğini görürüz. Gelecek mimarisinin düşünsel alt yapısının gerçekleşmesine olanak sağlayan bu gelişim, sorunlara çözüm arama yardımıyla
form anlayışına da yenilik katmıştır. Disiplinler arası ilişkiler kurulması, özellikle mimarlıkta doğal sistemlerin
önemini arttırmıştır. Teknoloji gibi disiplinler
sistemlerinSEVİL
daha iyi algılanabilmesi ve kullanılabilmesine
Prof. doğal
Dr. Ümran
olanak sağlayarak tasarımcı ve araştırmacıları
yeni kavram
ve Başkanı
çözümlere yöneltmiştir. Bu gelişim doğrultuİBAD Yönetim
Kurulu
sunda; farklı tasarım yaklaşımları, yeni mekansal düzenlemeler ve tartışmalara imkan yaratmıştır. Gelecek mimarisindeki düşünsel üretimi içeren mimari tasarımların; doğa bilimleri ve teknoloji gibi disipliner ilişkilerin
mimarlıkla bütünleşmesi “biyo-dijital tasarım” kavramını ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmada, mimari yaklaşımları incelemek için tasarlanmış mimari projelerin form oluşumu ve çözümlenmeleri yapılarak; hangi biyolojik
özellik ve dijital görselleştirme ve analiz araçları kullanıldığı irdelenip, mimari tasarım süreci içerisindeki
ilişkileri araştırılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Biyo-Dijital Tasarım, Gelecek Mimarisi, Form

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Gün geçtikçe gelişen dünya ile ihtiyaçlar da değişmekte ve artmaktadır. Bu durum yeni bir arayış ve farklılaşmaya yöneltmektedir. Özellikle teknoloji, günümüzde birçok olanak sağlayarak hayatı kolaylaştırmakta ve
olası durumlarda güvenilir çözüm üretmekte en çok kullanılan alanlardan biridir. Bu durum insan yaşamı başta
olmak üzere birçok bilim alanı ve meslekleri de etkileyerek yeni alanlar ortaya çıkarmaktadır. Bu yeni alanlar
incelendiğinde, “doğa” ve “teknoloji” konuları araştırma ve gelişme üzerine çalışılan en önemli alanlardır. Steve Jobs’a göre; 21. yüzyılın en büyük inovasyonlarının biyoloji ve teknoloji biliminin kesişiminde olacağını
söyler Prof.
(Myers,Dr.
W., 2012:224).
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Bülent EKER
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Biyoloji ve teknoloji ilişkisi birçok çalışmaya konu olmuştur. Geçmiş ile gelecek arasında bir köprü niteliği
taşıyan mimarlık, bu ilişkisel çalışmalar içerisinde en önemli alandır. Devam eden ve yoğunlaştırılmış araştırmalar gelecek mimarisinin, mimarlık dünyasına yeni bir sayfa açacağına işaret etmektedir. Teknolojinin
sağlamış olduğu dijital dünya yani sayısal destekli tasarım ve görselleştirme araçları, veri analiz programları ve
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yeni üretim teknikler ile beraber biyolojik verilerin sentezi farklı bir sistem oluşumuna ve yeni bir bakış açısı
kazandırmayı amaçlamaktadır. Özellikle çevresel problemler ve gelecek kaygısı bu çalışmaları hızlandırmaktadır. Bu radikal değişim ve gelişimler mimarlık teorisi ve pratiğini de etkilemektedir. Böylece form arayışı
üzerine odaklanmış yenilikçi bir tasarım süreci ortaya çıkmaktadır. Geniş yelpazede form bulma teknikleri ve
araştırma yöntemleri ile biyolojik yapıların düzensizliği, kuvveti ve etkinliği de mimarlığın araştırma alanlarından birisi haline gelmiştir (Yedekçi, G., 2015:76-77).
Yeni arayış ve yöntemlerden biri olan “biyo-dijital tasarım”, mimarlık ve diğer disiplinleri kesiştirerek günümüz ve gelecek için çalışma alanlarından biri olmuştur. Bu durum malzeme, üretim teknikleri, görselleştirme
ve yazılım araçları gibi donanım ve özellikleri de etkileyerek geniş bir alanı da etkilemektedir.
Biyo-Dijital Tasarım
Mimarinin doğuşu; en organik ve teknolojik görünümü ile bazen bir damar, bazen bi doku ve bazen karmaşık
bir sistemden geldiği söylenmektedir. Bu bilgiler bağlamında daha düşünsel alt yapıya inildiğinde yeni bir
Prof.
Dr. Ümran
SEVİL
bağlam ele alınır; daha bilgisel, bilimsel
ve bilişimsel
gelişmelerin,
üretken sistemlerin, teknolojilerin veya
Yönetim
Kurulu
mimarlık için stratejiler yaratan yeniİBAD
fikirlerin
üretilmesine
yolBaşkanı
açtığı örneklere bakmak ve bu örnekleri incelemekten geçtiği dile getirilir (örneğin biyoteknoloji, algoritmik büyüme ya da biyo-mimetik tasarım gibi)
(Herrmann, W. Semper, G., 1984:20).
Biyoloji ve teknoloji, yapıların doğayla etkileşim kurma yeteneğini artırarak yapıları besler ve işlevleri yazılımdan hesaplamalara, çevresel sensörlerden yaşam sistemlerine göre yönlendirilir. Bu çalışmalar; yazılım ve
üretim sistemleri ile tasarımı doğaya dönüştürmek, analiz etmek ve birleştirmek için yorumlayıcı araçlar haline
gelerek mimari forma çeşitlenme imkanı sağlar (Ahmed, M. M. G., 2015:96-117).
Günümüz mimarlık araştırmalarında; grafik yazılımları ve robotlar sayesinde doğal verilerin kullanımı araştırılarak değerlendirilir. Bu süreç içerisinde ortaya çıkan formları deneyerek sayısal ve biyolojik verilerle modeller oluşturulur. Burada amaç; kalıplaşmış modellerden uzak ve günümüz verileri de kullanılarak daha özgün
ve yararlı üretimler ortaya çıkarmaktadır. Bu sebeple dijital imkanlar geleceği tasarlarken daha çok önem
kazanmaktadır (Estévez, A. T., 2009:685).
Şekil 1’de Estevez ve Maksoud’un çalışmalarından biri olan gökdelen çalışması, Barcelona’daki sahilden elde
edilen deniz süngerinin elektron mikroskobu altında üç boyut çizim araçları ile görselleştirilmiş hali görülmektedir.
Biyo-dijital tasarım yöntemi ile yaşanabilir, dönüştürülebilir ve geliştirilebilir bir yaşam elde etmeyi planlanDoç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
maktadır.
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Şekil 1. Alberto T. Estévez ve Aref Maksoud, Gökdelen,Barselona sahili, 2008-09, Deniz Süngeri, 100x
ve 400x, FEI Quanta 200 ile yapılan taramalı elektron mikroskobu altında 3D render

Prof. Dr. Ümran SEVİL

Biyo-dijital tasarım; geleceğe yönelik yapılacak olan çalışmalarda problemlerin giderilmesi ve sürdürülebilir
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
yaşamın sağlanabilmesi için mimari çözümleri dijital ortamda maksimum verim elde edecek şekilde alternatif
tasarımlar oluşturulmaktadır. Bu bağlamda çevreye zarar vermeden, esnek çözümlerin oluşturulabilmesi için
biyo-dijital tasarım önemli bir yer tutmaktadır. Aynı zamanda malzeme, yapım teknikleri ve analiz yöntemlerinin çeşitlenmesi ile de mimari çözümlemelere zenginlik katmaktadır. Biyo-dijital tasarım, bu sebeple gerekli
ve geliştirilebilir bir tasarım çeşidi olmaktadır.

Prof. Dr. Bülent EKER
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Dennis Dollens
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Şekil 2’de Dollens’in tasarladığı otel, biyo-dijital tasarım yöntemi kullanılarak oluşturulmuştur. Otelin amacı
kullanılan bitki türü özelliği olan ışığa göre hareketlenme ve yönelme hareketini gerçekleştirmektedir. Bu durum dijital araçlar kullanılarak analiz edilmiş ve görselleştirme araçları kullanılarak oluşturulmuştur.
AMAÇ
Bu araştırma biyo-dijital tasarımla oluşturulmuş projeler örnekleri incelenerek, biyolojik ve sayısal sistemlerle
tasarım ve form ilişkisi sorgulanmıştır.
KAPSAM
Makro ve mikro ölçekteki tüm birimlere destek veren bu sistem, form üretim sürecine etki eder. Form tasarım
sürecinde doğal veriler ve sayısal araçlar kullanılarak düşünsel bir sistematiğe yönelim söz konusudur. Bu yönelim tasarım süreci içerisinde ve sonrasında tasarımcıya her ölçekte etkin bir rol üstlenmeyi sağlar.
SINIRLILIKLAR

Prof. Dr. Ümran SEVİL

Disipliner bir konu olması sebebiyle İBAD
çalışma,Yönetim
son 10 yılKurulu
içinde biyo-dijital
Başkanı tasarım yöntemi ile tasarlanan projeler ile sınırlandırılmıştır.
YÖNTEM
Çalışma, belirlenen örnekleri analiz ederek ve incelenerek geliştirilecektir. Örnekler; biyoloji, dijital ve form
alt başlıkları üzerinden ele alınarak disipliner bir inceleme söz konusudur.
BULGULAR
Örnekler incelendiğinde; biyolojik sistemlerin günümüzde artık sadece biçim değil, aynı zamanda gelişen,
büyüyen ve değişen sistemler olarak ele alındığını görüyoruz. Bu sistemlerin alt birimlerine ulaşılarak geliştirildiğini ve sistematik özelliklerin yanı sıra fikir olarak da farklılaştığını görmekteyiz. Bu değişim içerisinde
biyolojik sistemlere, dijital sistemlerin de gelişimiyle beraber tasarımcıya farklı bir yaklaşım imkanı oluşturmaktadır.
Biyolojik Sistem: Belirlenen örneklerde esinlenilen ve verileri kullanılan canlı türünün biyolojik ve fizyolojik
özellikleri tespit edilir. Bu özelliklerin kirlilik, yenilenme, dönüşüm ve nüfus yoğunluğu gibi sorunlara çözüm
olabilecek şekilde kullanımı değerlendirilip, sorunlara cevap bulabilmek istenmektedir. Biyolojik sistemlerde;
sadece formal bir esinlenme dışında aynı zamanda sistemin biyolojik özelliklerinin de kullanımı bütünsel bir
yaklaşım da sağlamaktadır. Doğayı korumak ve geliştirmek amacıyla çevreye duyarlı ve uyumlu bir sistem
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
ortaya çıkarılması için veriler analiz edilir.
İBAD
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
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Dijital Sistem: Biyolojik sistemden elde edilen veriler dijital tasarım araçları yardımı ile somut veriler ortaya
konulmaktadır. Bu süreç; doğal verilerin analizi, verilerin çözümsel kullanımı, görselleştirme, model oluşturma ve üretim gibi aşamalardan ile oluşmaktadır. Sadece yazılım ve görselleştirme araçları değil aynı zamanda
elde edilen doğal veriler yeni malzeme ve üretim teknikleri için de kullanılmaktadır. Bu durum elde edilecek
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olan tasarımın tamamının doğanın büyüyen ve gelişen sistemine uygun olmaktadır. Bu sayede form; alternatif
modeller ile gelişmekte ve yenilenmektedir. Dijital araçların kullanımı, aynı zamanda form gelişim sürecinin
de takibini ve oluşan eksik ya da hatalı durumlarda geri dönüşler yapılabilirliği de sağlamaktadır. Bu araçlar;
Rhino, 3 DsMax ve gider görselleştirme ve çizim araçlarının ve Xfog gibi de programlar “biyo-dijital” sistemlere yardımcı olmaktadır. Bunun yanı sıra robotik kollar yardımı ile 3 boyutlu yazıcılar gibi araçlar, sadece
formun oluşumuna değil aynı zamanda malzeme araştırmalarına da destek sağlamaktadır.
Tablo 1. Biyo- Dijital Tasarım örneklerinin üç ana başlık altında incelenmesi
Genel Bilgiler

Biyo

Dijital

Tasarım

PODHOTEL,
BARCELONA
Podhotel, bir çiçek sapından
yaprakları ve kapsülleri
kopyalar, yapraklar
güneş ve gölgeleme
panellerine dönüştürülür
ve bölmeler prefabrik
odalardır. İkincisinin
spiral düzenlemesi, doğal
havalandırma ve diğer
çevresel avantajlar elde
etmek için hassas yönelim
sağlar.
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Biyo: Avize Ağacı: Yönelme,
kapsülleşme
Dijital: Prefabrik Üretim
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Fourteen-Story TreeTower,
2008
Dijital kök ve dal büyümesi
ile yapı, güneş yaprakları
ve rizom-podları kök /
bakla ve dallanma demetine
dönüşmüştür. Döngüsel
yapının tek, merkezi bir sapı
yoktur.
Dallar birbirleriyle ve
kendileriyle büyüyecek
şekilde dijital olarak
programlanmışlardır ve bir
dizi yapısal destekleme kirişi
yaratmıştır.

Prof. Dr. Ümran SEVİL
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Biyo: Kimyasal, ışık ve
yakınlık algılama
Dijital: Photovoltaic Units,
Hareket
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The Silk Pavilion
Doğadaki optimizasyon
süreçlerinden esinlenen
ve oluşturulan ipek böceği
kalıbından esinlenilen
İpek Pavyonu, canlı
ipekböceklerinin dağıtımıyla
birleşen dijital üretim
teknolojileriyle üretilen bir
mimari yapıdır.
Biyo: İpek Böceği:
Dayanıklılık, Esneklik,
Geçirgenlik
Dijital: Fiber Bazlı Malzeme

Prof. Dr. Ümran SEVİL
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CNC Makinesi

Tablo 1’de örnekler üç ana başlık altında detaylı inceleme yapılarak değerlendirilmiştir. Örneklerin yararlandığı bitki, hayvan ya da organizmanın biyolojik özellikleri ve örnekte hangi özelliği kullanıldığı “biyo” başlığında verilmektedir. İkinci başlık ise elde edilen verilerin üretim tekniği, çizim araçları veya malzeme gibi
detaylar verilerek “dijital” başlık altında açıklanmıştır. “ Tasarım” başlığı ise diğer iki başlıklardan elde edilen
verilerin tasarıma yansıması ve bunun görselleştirilmiş hali yer almaktadır.
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Tablo 2. Biyo-Dijital Tasarım İle Oluşturulan Örneklerin Gruplaştırılarak Oluşturulan Genel Tablosu,
Karşılaştırma Modeli
GENEL
BİLGİLER

BAMBU

BİYO

DİJİTAL

TASARIM

Biodigital Barcelona
Skyscraper
(Estévez, A. T.,
2014)

AĞAÇ

Fourteen-Story
Prof. Dr. Ümran SEVİL
TreeTower, 2008 İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
(Dollens, D., 2009)

AVİZE
AĞACI

ZAMBAK

Pod Hotel, 2008,
Barcelona
(Dollens, D., 2009)

Dubai Creek Tower
[1]
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POLEN

Biodigital Barcelona
Pavilion
(Estévez, A. T.,
2014)

SU

Bologna, İtalya Gıda
ve Sağlıklı Yaşam
Kulübü
[2]
The Silk Pavilion

İPEK
BÖCEĞİKOZA

(Oxman, N)

Prof. Dr. Ümran SEVİL
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Her tasarımcı daha özgün fikirlerle, form, malzeme ve teknik geliştirebilmektedir. Bu durum biyolojik sistem
verileri ile sayısal sistemlerin çözüm alternatiflerinin birlikte çalıştırılması tasarımcıya yeni bakış açıları kazandırmakta ve daha özgür bir ürün ortaya çıkarmaya destek vermektedir. Bu durum yeni yöntem ve yaklaşımların doğmasına ve gelişmesini sağlamaktadır.
SONUÇ
Doğa kendi kendini yenileyen ve geliştiren bir sistemdir. Sınırsız biçim ve doku karakterlerinin bir araya gelmesi ile oluşturulan düzen, tasarımcılar için her zaman ilgi çekici olmuştur. Teknoloji ile bu sistemleri anlamak
ve çözümleyebilmek daha kolay olmaktadır. Bilgisayar ortamında üretken sistem mantığı ile farklı form ve
çözümlerin üretilebilmesi için alternatif yazılımlar kullanılarak çeşitliliği sağlamakta yardımcı olmaktadır.
Bu durum hem teknik sistemlerin çözümünde hem de düşünsel alt yapı sisteminin de tasarım sürecinde etkisi
üzerinde önem yer tutmaktadır.
Mimarlıkta; biyolojik ve teknolojik çalışmalar diğer disiplinlerde olduğu gibi sürekli yenileme ve gelişme içerisindedir. Bu çalışmalardan biri olan Biyo-dijital tasarım; geleceği şekillendirmede ve oluşabilecek sorunlara
Dr.
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AVŞAR
KARABAŞ
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soruna değil birçok soruna çözüm üretilebilmektedir. Aynı zamanda tasarımcıların potansiyelini ortaya çıkaracağı, daha akıcı ve doğal dinamiklerle farklı formlar üretmek için yeni yöntem ve fikirlerin geliştirileceği bir
ortam sağlamaktadır. Sınırlanmış olan formu, kalıplarından çıkararak farklılaştırır ve anlamlaştırır. Bu çalışmalar sonucunda; tasarımcıların esnek üretim alanları, karmaşık sistem çözümlerindeki kolaylıklar, tasarımın
gelişim evresindeki tüm aşamaların formu oluşturmadaki etkisi örnekler vasıtasıyla görülmektedir. Bu neden399
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le, tasarımcının biyolojik ve sayısal sistemler kullanarak sadece yaratıcılık sürecine değil aynı zamanda üretim
sistemlerinde de faydası görülmektedir. Bu bağlamda; oluşturulan karşılaştırma modeli ile bio-dijital tasarım
süreci tanımlanmış ve formun daha iyi anlaşılabilir olması için dijital yazılım araçlarına başvurularak ortaya
koyulan verilerden yararlanıldığı görülmektedir. Bu çalışma içinde yer alan doğanın korunumu ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalara öncelik verilerek gerek teknolojinin yardımıyla şehirlerin pozitif yönde gelişmesine
gerekse dünya dışı yaşam alanları araştırmalarına yararlı olacaktır. Bu durum günümüz ve gelecek mimarisine
birçok yeni ve faydalı bakış açısı kazandıracağı için önemlidir.
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GELECEĞİN MİMARİSİ: ALTERNATİF YAŞAM MEKANLARI
Cengiz TAVŞAN1, Ayşegül ÇELENK2
1-2

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Trabzon/ Türkiye

Öz: Mimarlık gelişen teknoloji ile beraber bilim, matematik, mühendislik gibi alanlarda birçok gelişim sağlamıştır. Dünyaya ve insanların yaşam şekline etki eden mimarlık, geleceğe de ışık tutmaktadır. Günümüz
ve gelecek mimarlığı ise; teknolojiyi, doğayı ve insanı ele alarak daha iyi yaşam koşulları oluşturmak ve
geliştirmek için çalışılmaktadır. Artan popülasyon, kirlilik ve diğer negatif değerler; alternatif yaşam alanları
gereksinimini doğurmuştur. Alternatif yaşam alanları; gelişen teknoloji ile beraber birçok soruna cevap bulabilmektedir. Mimarlar ve diğer bilim insanları yaşam alanlarının iyileştirilmesi, çeşitlendirilmesi ve olası doğal
felaketlerde alternatif çözümlerin bulunabilmesi amacıyla interdisipliner çalışmalar yapmaktadır. Yapılacak
olan her mimari yapının, doğayı koruma
amacı
ve sürdürülebilir
Prof.
Dr.olması
Ümran
SEVİL yaşamı desteklemesi için her veri
değerlendirilmektedir. Teknolojik gelişme
analizi, alternatif
İBADmimarlıkta;
Yönetim Kurulu
Başkanı çözümleri, doğal verilerin kullanımı
ve koruma özelliklerini de arttırarak bu sorunlara çözüm olmaktadır. Bu araştırma ise; yaşam boyunca oluşan
negatif etki ve koşulların, alternatif yaşam alanları aramaya yöneltmesini ve tasarımcıların bu konu üzerindeki
çalışmalarının önemini anlatmaktadır. Bu bağlamda, yapılan çalışmaların gelişimini arttırmak amacıyla en
temel başlangıç olan eğitim göz önüne alınmıştır. Tasarımcıların bu konudaki çalışmalarına yardımcı olmak
amacıyla mimarlık eğitiminde bu verilerin nasıl kullanılacağı, nasıl analizi edileceği ve mimari proje tasarım
sürecine nasıl etki edeceğine yönelik yeni bir bakış açısı kazandırılmıştır. Çalışma sonunda tasarımcıya hangi
yöntem ve tekniklere dikkat edilmesi gerektiğine dair bir yol haritası olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Alternatif Mekanlar, Sualtı Yaşam, Mimari Eğitim

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Mimarlık ortamında gelişmekte olan teknoloji, imkansızlık kavramına farklı bir bakış açısı kazandırmaktadır.
Disiplinler arası etkileşiminin de artmasıyla beraber bilim alanları genişlemekte ve farklı çalışma alanları da
ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda, tasarımcıya da birçok imkan sağlayan teknoloji, düşünsel yapı sistemlerini
de geliştirmektedir (Gampfera F., Jürgensa A., Müllerb M., Buchkremera R., 2018:76-77). Bu gelişimlerin
yanı sıra oluşan birçok negatif etki de söz konusudur. Ekonominin de gelişmesi ile artan nüfus yoğunluğu,
çevresel
kirlilikDr.
ve doğanın
gibi konular da günümüzde önemli
Doç. sorunlardır.
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Birçok bilimsel araştırma; küresel iklim değişikliği ve kıtlık gibi sorunların gelecekte daha büyük problem
oluşturacağına ve yaşam için önemli tehditler meydana geleceği sonucuna varmaktadır.
Geleceğin tehlikede olduğunu düşünen birçok bilim insanı bu konularda ciddi adımlar atarak, detaylı çalışmalar gerçekleştirmektedir (1).
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Mimarlık mesleğinde ise gelecek üzerine disiplinler arası araştırmalar yaparak, gelişim söz konusudur. Bu
amaç doğrultusunda; olası durumlarda alternatif alanlar gereksinimi ortaya çıkmıştır. Sürdürülebilir kalkınma,
şu anki ve gelecek nesillerin refahını artırma ve gezegeni doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi yoluyla bozulmadan korumaya yönelik amaçlara sahip olan mevcut toplumumuz için büyük zorluklardan
biri olarak kabul edilmektedir (United Nations, 2015:35). Yapılan bu çalışmalarla beraber “Gelecek Mimarisi”
düşüncesi günümüzde daha da ön plana alınmıştır.
Gelecek Mimarisi ve Alternatif Yaşam Mekanları
Gelecek Mimarisi; gelişen dünyada oluşan birçok ihtiyaca cevap verebilen ve oluşabilecek olumsuz koşullara
çözüm olabilecek, temeli insan, doğa ve yaşam olan düşünsel altyapı ve teknoloji ile gelişen yeni bir anlayıştır.
Doğayı, biyolojik çeşitliği yok etmek insanoğlunun dünyaya, insanlığa ve geleceğe karşı işlenen bir suç olduğunu söyleyen Estevez ve Navarro; dünya ikliminin değişmesine neden olarak yeryüzü bütünlüğünü bozmak, ormanların toprak ve sulak alanlarını yok etmenin geleceğe yapılmış büyük bir yanlış olduğunu savunur
Dr.şekillendirmenin
Ümran SEVİL
(Estéveza, A. T., Navarroa D., 2016:9).Prof.
Geleceği
yolu ise; teknolojik imkanlar kullanılarak
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkanı
doğayı korumak ve geliştirmek ayrıca
yaşam
için gerekli
tüm faktör
ve koşulların gerçekleştirmek olduğunu
düşünülmektedir.
Geleceğin yapıları ve yapılı çevresi; yaşam biçimi, doğa ve doğal faliyetler, ilkim, nüfus, ekonomi gibi birçok
faktörden bağımsız davranmamalı ve bütün bu faktörleri düşünerek çözümler üretmek durumundadır (Yedekçi
G., 2015:23). Bu durum, alternatif yaşam mekanları ihtiyacını da doğurarak araştırma alanları genişletilmektedir.
Günümüz ve gelecekteki sorunlara karşı önlem olarak düşünülen ve oluşabilecek tehlike ve ihtiyaca cevap
verebilecek niteliklerde geliştirilen bu alanlar; malzeme, teknik, üretim biçimi ve süreci de ele alınarak iyileştirme ve düzenleme yapılmaktadır. Alternatif yaşam alanları; dünyadışı yaşam alanları (uzay), çöl, yer altı ve
su altı gibi yaşam için gerekli koşulların az ya da imkansız olduğu alanlar olarak düşünülebilir.

Şekil 1. EKER
Uzay, Şekil 2. Çöl, Şekil 3. Yer Doç.
altı, Şekil
Sualtı416
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Sualtı Yaşam Kapsülleri
Su; binlerce yıl boyunca araştırma konusuyken, mimarlıkta da ilham kaynağıdır. Alternatif yaşam mekanları
arasında bulunan “sualtı yaşam” insanlar için her zaman merak konusu olmuştur. Geçmişte ve günümüzde
kullanılan su öğesi, gelecek mimarisi de etki etmektedir. Sualtı yapıları, her ne kadar fantastik ve yeni arayış
olarak görülse de günümüz ve gelecek bilim ve teknolojisiyle önemli bir yer elde edecektir. Koyuncu’ya göre
günümüz sualtı teknolojisi ile gerekli mekan gereksinimi ve konforu sağlayabilecek düzeyde olduğunu söylemektedir (Koyuncu, D., 2007:12-13).
Su sadece günümüzde değil aynı zamanda da geçmişte de merak konusu olmuştur. Özellikle 1960’lı yıllarda
önemli çalışma konusu olan su, birçok tasarımcıya yaratıcı fikir ve çözümlere imkan sağlamıştır. Şekil 5’te Deniz Fuarı için Futurama tarafından “Denizaltı Şehir Modeli” tasarlanmıştır (Burchard, C., Flesche F., 2005:15).
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Şekil 5. Futurama’dan denizaltı şehir modeli
Günümüzde ise nüfus yoğunluğu, kirlilik gibi sorunlara çözüm olabilinecek tasarımlar üzerinde çalışılmaktadır. Örneğin; Şekil 7’de gördüğümüz tasarım belirlenen sorunlara çözümsel bir yanıt olabilecek şekilde tasarlanılmıştır. Bu tasarım; bitki yetiştiricilik amacı ile sera alanı olarak düşünülerek oluşturulmuştur.
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AMAÇ
Bu çalışma, yaşadığımız çevrede ve gelecekte karşılaşılabilinecek çevresel sorunların mimarlık eğitiminde
proje kapsamında tasarımcının bu sorunlar karşısında tasarım kararlarının nasıl alacağına yönelik bir çalışmadır.
KAPSAM
Eğitim kapsamında yapılan bu çalışma, mimarlık fakültesindeki öğrencilerin bir dönem boyunca yapmış olduğu araştırmayı oluşturmaktadır. Örneklemi yeryüzündeki insan yaşamının sürdürülebilmesi zor veya olmayan
yerler ve dünya dışı yaşam alanlarıdır.
SINIRLILIKLAR
Araştırma, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimari Tasarım Dersi öğrencileri ile teori ve
uygulama olmak üzere iki şekilde yapılmıştır.
YÖNTEM
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Alternatif yaşam alanları gereksiniminin, mimari tasarım anlayışında uygulanabilirliği belli bir yaklaşımla
ele alınması için temel veri toplama aşaması gerekmiştir. Bu amaçla sözü edilen yaklaşımı oluşturmak için
tartışma ortamı ile yapılan düşünsel çalışma, uygulama yapılarak farklı çözüm alternatiflerinin denenmesi
sağlanmıştır. Bu nedenle Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 2017-2018 eğitim öğretim yılının
bahar döneminde Mimari Tasarım dersi içersinde bu konu ele alınmıştır.
BULGULAR
Tasarım dersi içersinde alternatif yaşam mekanları başlığı altında “su altı yaşam kapsülleri” ile ilgili öğrencilere araştırma konusu verilmiştir. Konu üzerinde yaşam için gerekli teknik bilgilerin elde edilebilmesi için
literatür taraması yapan öğrenciler, daha sonra elde ettikleri bilgilerle çalışma sürecine başlamıştır.
Konunun farklı disiplinler (sualtı yaşam, biyoloji, teknoloji gibi) ile ilişkisi de göz önüne alınarak araştırma
derinliği gerek duyulmuştur. Bu süreçle beraber “sualtı yaşam kapsülleri” projesinin senaryosu için fikirler
üretilmiştir. Üretilen fikirler ile elde edilmiş verilerin doğrultusunda ilk çalışmalar oluşturulmuştur. Bu süreç
içerisinde sualtı yaşam için gerekli olan oksijen döngüsü, besin ihtiyacı, ışık gereksinimi, hareket alanları, su
ihtiyacı ve yaşam için gerekli olan temel ihtiyaçlar belirlenmiş, bunun yanı sıra bu ihtiyaçları karşılayabilecek
teknik donanım çözüm önerileri geliştirilmiştir.
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lirlenen soruna çözüm olabilecek optimum koşullar sağlanacak şekilde ilerlemiştir. Farklı disiplinlerin ortak
olarak düşünüldüğü bu çalışma sürecinde; malzeme, tasarım araçları ve teknik özelliklerin de araştırılması
gerekmektedir. Dönem boyunca ‘feedback’ yapılarak çalışmanın zaman içindeki değişim ve gelişimi de bu sayede incelenmiştir. Düşünsel alt yapıyla teknolojinin birleşimi oluşturulan örneklere yansıtılmaya çalışılmıştır.
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Tasarım süreci içerisinde iki boyutlu ve üç boyutlu çizimler, çalışma maketleri, eskizler kullanılmıştır.
Verilen “Sualtı Yaşam Kapsülleri” konusunun, dönem sonu öğrenciler tarafından teslim edilen çizim ve görseller gruplar halinde Tablo 1’ de sunulmuştur.
Tablo 1. Sualtı Yaşam Kapsülleri Tasarım Projeleri Genel Bilgiler

GENEL BİLGİLER

GÖRSELLER

GRUP 1

Belirlenen Sorun: Buzul kırılmaları ve artan deniz seviyesine bağlı olarak hareket sistemi
Çözüm: Deniz seviyesine göre hareket sistemi oluşturularak basınç dengelendi. Lineer biçimde olması cephe
tasarımı sayesinde uzama ve büzülme hareketi sağlayarak yönelme kolaylaştırılmıştır.
Esinlenilen Canlı: Sea cucumber
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GRUP 2

Belirlenen Sorun: Yakıt üretimi ve dönüşümü

Çözüm: Elektroliz prensibi kullanılarak oksijen ve alternatif yakıt olarak hidrojen üretildi. Ters osmoz yöntemi ile de içme suyu elde edildi.
Esinlenilen Canlı: Salyangoz

GRUP 3

Belirlenen Sorun: Kirlilik ve hareket
Çözüm: Denge ve hareket sorununu sarnıçlarla çözülmüştür. Bu sistem kendi içinde hareket ederek yükü
dengeler ve hareket kolaylığı sağlar. Bu sarnıçlar aynı
zamanda arıtma sistemleri içererek enerji ve atık dönüşümü gibi çözümlere destek olmaktadır.
Esinlenilen Canlı: Deniz anası
Belirlenen Sorun: Çoğalma
GRUP 4

Çözüm: İç yapısıyla yalıtımı sağlayan dış kabuk aynı

Prof.
Dr. Bülent EKER
zamanda zamanla oluşan ihtiyaca cevap verebilmek için
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çoğalabilme ya da ayrılma özelliği sağlar. Bu durum ka-
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bukların bir araya gelmesi ya da ayrılmasıyla gerçekleşir.
Esinlenilen Canlı: Deniz kabuğu
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Belirlenen Sorun: Su-Oksijen ihtiyacı ve hareket sistemi
GRUP 5

Çözüm: Kapsülün etrafında bulunan panellerle alınan
su arıtılıp, ayrıştırılarak su ve oksijen ihtiyacı karşılanır. Hareket sistemi ise naitulus balığından esinlenilerek
oluşturulan kapsül içine su alıp boşaltılarak çözülmüştür.
Esinlenilen Canlı: Naitulus balığı
Belirlenen Sorun: Koruma ve ışık sorunu

GRUP 6

Çözüm: Bu tasarımda esinlenilen canlı türünün saydamlık özelliği kullanılarak hem derin seviyeye inme
hem de ışık kullanımında kolaylık sağlamaktadır. bu
özellik sayesinde tehlikelerden de korunur.
Esinlenilen Canlı: Benthocodon

Prof. Dr. Ümran SEVİL
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Tablo 2. Sualtı Yaşam Kapsülleri Tasarım Projeleri Teslim Paftaları
GRUP 1

GRUP 2
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GRUP 6

GRUP 7

GRUP 8

GRUP 9

GRUP 10
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SONUÇ
Bu çalışmada Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Mimari Tasarım Dersi’nde Gelecek Mimarisi Alternatif Yaşam Mekanları’ndan “Sualtı Yaşam Kapsülleri” konusu işlenmiştir ve öğrencilerle bu konu
üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Çalışma süreci içerisinde karşılaştırmalı değerlendirme yapılarak projeler geliştirilmiş ve tasarım süreci içerisinde bu değerlendirmelerin proje destekleyici ve yol gösterici özellikler barındırdığı tespit edilmiştir.
Gelecek Mimarisi’nde alternatif mekanların önemi ve geliştirilmesi konusunun önemli olduğu ve bu süreçlerin
ilerlemesi için birçok disiplinle ilişkisel bir sürece ihtiyaç olduğu görülmektedir.
Çalışma
sonunda;
şartlar EKER
ve koşullarda tasarlanmış ancak birbirinden
fikirAVŞAR
ve çözüm KARABAŞ
üretilmiş olan
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Pelin
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Bülent
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projelerde
öğrenciler
tarafından
maket ve görseller değerlendirilmiştir. Tasarım süreçlerinde,
her
İBAD
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Kurulu geliştirilmiş
Üyesi
bir verinin proje üzerindeki etkisi de görülmüştür. Öğrencinin hayal gücünü gelişimi ve farklı bilimsel verilerin
değerlendirilip tasarım üzerinde kullanımı, proje gelişiminde bakış açısını daha da belirginleştirmiştir.
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Mimari tasarım süreçlerindeki birçok verilerin proje üzerindeki etkisinin bu çalışmadaki değerlendirme sonucunda; hayal gücü ve fikir üretimini engellemediği ve hatta daha da geliştirildiği tespit edilmiştir.
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Şekil 6: https://tr.pinterest.com/pin/413416440766699970/?lp=true (E.T. 01.10.2018)
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ESKİŞEHİR KENT MEYDANLARINDA KULLANICI TERCİHLERİNİN BELİRLENMESİ
Neslihan TAŞKIN1, Alper SAĞLIK2
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Çanakkale / Türkiye

1-2

Öz: Meydanlar; kentsel kamusal açık mekanların en etkin kullanılan bölümlerinden biri olarak; yerleşik düzene geçiş ve kentleşme süreci ile oluşan ve gelişen, farklı sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel sınıflardan
kullanıcıların bir arada bulunma, bütünleşme, toplanma ihtiyaçlarına olanak sağlayan ve sosyal, kültürel, siyasal her türlü paylaşımlarda bulunabildiği, çeşitli gündelik fiziksel aktiviteler (dinlenme-eğlenme-izlemebuluşma-alışveriş), hareket serbestliği ve özgürlük sunan, ulaşımı kolay, kentli olma yolunda kente katılımın
kolaylaştığı vb. işlevleri olan ve kent kimliğinin oluşmasında çok önemli bir rol üstlenen, mimari elemanlarla
sınırlandırılmış kentlerin odak noktası ve kent kültürünün çok önemli birer parçalarıdır. Kentlerin kimliğinin oluşumunda sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik değişimler ve gelişmeler etkili olmaktadır. Kentsel
Ümran
SEVİL
mekânın kimliğinin oluşumunda kent Prof.
halkınınDr.
kentsel
mekanlar
ile etkileşimi de önemli rol oynamaktadır.
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Günümüzde plansız kentleşme, nüfus artışı, göç fazlalığı, kentsel dönüşüm vb. fonksiyonel değişimler gibi
faktörler sebebiyle kentsel mekanlar, dolayısıyla meydanlar; hızlı bir değişim ve dönüşüm/farklılaşmaya sebep
olmuştur. Bu çalışmada; öncelikle kenti, meydanları ve kent kimliğini kavramsal olarak tanımlayarak kentsel
kamusal açık mekanların en etkin kullanılan parçalarından biri olan meydanların fonksiyonları ve öğeleri ortaya konacak ve bunların kent kimliği ile ilişkileri belirlenecektir. Eskişehir Kentinin tarihsel süreçteki gelişim
ve değişimi; kentsel tasarım ilkeleri, peyzaj tasarım ilkeleri, politika, ekonomi, sosyal ve kültürel değerler,
kullanıcı talep ve ihtiyaçları çerçevesinde irdelenecektir. Sonrasında Eskişehir Kent Meydanlarının kullanıcı
tercihlerinin belirlenmesine yönelik, kent merkezinde en yoğun kullanılan kent meydanlarında, yeterli sayıda
katılımcı ile yapılmış anket çalışmasına ait bulgulara yer verilecektir. Bu çalışma sonucunda, Eskişehir Kent
Meydanlarının işlevleri, kullanım süreleri, kullanıcı profillerine göre değişen kullanıcı algıları ve kullanıcıların
alana ilişkin beklentilerine ulaşılacaktır. Elde edilen veriler ışığında kent içindeki toplumsal yaşam ve kent
meydanı ilişkisi ortaya konacaktır.
Anahtar Kelimeler: Meydan, Kent Meydanı, Eskişehir, Kentsel Mekân, Kentsel Kimlik, Kullanıcı Tercihleri

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Ülkemizde ve dünyada, ilkçağlardan günümüze kadar kentlerinDoç.
odak noktası
olmuş,AVŞAR
insanların KARABAŞ
sosyalleşmeDr. Pelin
Prof. Dr. Bülent EKER
sini sağlayan
ve birçok ortak
etkinliğin
enKurulu
çok etkileşimde
İBADkentlinin
Yönetim
Başkanbulunduğu,
Yardımcısı
İBAD Yönetim
Kurulu
Üyesigerçekleştirildiği meydanlar,
kentsel kimliğin bir göstergesi olan en önemli kentsel kamusal açık mekanlar arasındadır (Çınar Altınçekiç ve
ark.,2014; Özer ve Ayten, 2005).
Kent Meydanı; sahip olduğu nitelikler ile kent belleği ve kentsel kimlik oluşumunda, kentle ilişki kurmada ve
kente aitlik hissi oluşturmada çok etkin bir role sahiptir (Ektiren, 2017; Ünlü, 2017). Bu sebeple bu kentsel
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mekanlardaki semboller, kullanımlar, tercihler, beklentiler, tarihi ve kültürel birikimler çok iyi okunabilmelidir
(Atalay, 2010). Günümüzde plansız kentleşme, nüfus artışı, göç fazlalığı, kentsel dönüşüm vb. fonksiyonel
değişimler gibi faktörler sebebiyle kentsel mekanlar, dolayısıyla meydanlar; hızlı bir değişim ve dönüşüm/
farklılaşma göstermiş, yeni gelişen kimliğin fiziksel mekanlara yansıması ve/veya fiziksel mekanların hızlı
değişiminin kentsel kimliğe etkisi dikkat çeker hale gelmiştir (Önder ve Aklanoğlu, 2002; Sözeri, 2009).
AMAÇ
Bu çalışmada; kentsel kamusal açık mekanların en etkin kullanılan parçalarından biri olan meydanların fonksiyonları-öğeleri ortaya konmuş ve bu fonksiyon-ögelerin kent kimliği ile ilişkileri belirlenmiştir. Eskişehir
Kentinin tarihsel süreçteki gelişimi içerisinde Eskişehir Kent Meydanlarının kullanıcı tercihlerinin belirlenmesine yönelik, kent merkezinde çalışmaya konu olan ve en yoğun kullanılan kent meydanlarında, belirli sayıda
katılımcı ile yapılmış anket çalışmasına ait bulgular, kentsel tasarım ilkeleri ve kullanıcı talep ve ihtiyaçları
çerçevesinde irdelenmiştir.

Prof.
Dr. Ümran
SEVİL işlevleri, kullanım süreleri, kullanıcı
Çalışma sonucunda, çalışmaya konu olan
Eskişehir
Kent Meydanlarının
İBADveYönetim
Kurulu
profillerine göre değişen kullanıcı algıları
kullanıcıların
alanaBaşkanı
ilişkin beklentilerine ulaşmak amaçlanmıştır.
Elde edilen veriler ışığında kent içindeki toplumsal yaşam ve kent meydanı ilişkisi ortaya konmuştur. Böylelikle; özellikle yerel yönetimlerin planlama ve tasarım sürecinde, kent kimliği ve kullanıcı memnuniyetine
optimum katkı sağlayacak, sürdürülebilir, ideal mekanlar yaratmasında rehber olabilecek sonuç ve öneriler
belirlenmiştir.
KAPSAM
Çalışma alanı olarak seçilen meydanların yer aldığı Eskişehir Kenti, İç Anadolu Bölgesi’nin kuzeybatısında
yer almaktadır. Batı ve güneybatıda Ege, Kuzeyde Karadeniz ve Kuzeybatıda Marmara Bölgesi ile komşudur. Kentin ortasından geçen Porsuk Çayı kenti iki bölgeye ayırmakta ve bu iki bölgede Odunpazarı ve Tepebaşı olmak üzere iki merkez ilçe yer almaktadır. Eskişehir Valiliği’nden alınan 2017 yılı verilerine göre kentin
nüfusu 860.620’dır ve nüfusun %85 inden fazlası Odunpazarı ve Tepebaşı merkez ilçelerinde ikamet etmektedir. Bu nedenle kent merkezi oldukça yoğun bir kullanıma sahiptir.
Kentin tarihsel gelişimine baktığımızda, coğrafi konumu itibariyle hem doğu ve batı hem de kuzey ve güney
karayolu ve demiryolu ağlarının bağlantı noktasında yer alması sebebiyle, geçmişten günümüze, ticaret ve
ekonomi yönünden stratejik bir noktada yer almaktadır. Eskişehir, Cumhuriyetin ilanı ile birlikte geliştirilen
planlamalar sonucunda kamu ve özel sektör kuruluşlarının yatırımlarının hızla arttığı kentlerden birisi olmuştur.Prof.
Böylelikle
ticaretEKER
hem de sanayi kenti kimliği kazanmış
kentte
yeni AVŞAR
ve farklı niteliklere
sahip
Doç.veDr.
Pelin
KARABAŞ
Dr. hem
Bülent
kentsel
mekanlar
oluşmaya
başlamıştır
Özkurt,
2017). Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD
Yönetim
İBAD
Yönetim
Kurulu
Üyesi (Şensoy ve Üstün, 2016;
Çalışma alanı olarak; Cumhuriyet sonrası gelişim ve dönüşümün ilk başladığı bölgelerde yer alan, dolayısıyla
kent kimliğini en iyi yansıttığı düşünülen, Eskişehir’ in en yoğun kullanılan, merkez-çarşı olarak adlandırılan
bölgesinde, biri Odunpazarı ve diğeri de Tepebaşı merkez ilçesinde yer alan Eskişehir Vilayet Meydanı ve
Eskişehir Espark AVM Yanı Meydanı seçilmiştir (Şekil 1 ve 2).
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Şekil 1: Eskişehir Vilayet Meydanı

17

Şekil 2: Eskişehir Espark AVM Yanı Meydan

18

YÖNTEM
Çalışmanın ana materyalini Eskişehir Kent merkezinde kent meydanlarının kullanıcısı olan kent halkı ve kent
halkı ile yapılan anketler oluşturmaktadır. Araştırma alanı olarak belirlenen Eskişehir Vilayet Meydanı ve
Eskişehir Espark AVM Yanı Meydanına ilişkin kent halkının mekanları kullanımlarını belirlemek üzere anket
yönteminden yararlanılmıştır.

Prof. Dr.
SEVİLdağıtımı yapılmıştır. Eskişehir Vilayet
Anket; Google Formlar üzerinden oluşturulmuş
ve Ümran
internet üzerinden
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Meydanı için 119 ve Eskişehir Espark AVM Yanı Meydanı için 103 katılımcıya ulaşılmıştır.
Anket 3 bölümden oluşmaktadır. Katılımcılara; birinci bölümde kullanıcı profilini belirlemeye yönelik sorular,
ikinci bölümde çalışma konusu olarak seçilen alanların kullanım tercihlerini belirlemeye yönelik sorular ve
üçüncü bölümde ise kullanıcı algı ve beklentilerini belirlemek üzere açık uçlu sorular olmak üzere toplam 40
adet soru yöneltilmiştir. Çalışmanın diğer materyallerini çalışma konusu ile ilgili yerli ve yabancı literatürler
ve çalışma alanlarına ilişkin veriler (fotoğraf, harita vb.) oluşturmaktadır.
BULGULAR
Çalışmaya konu olan Eskişehir Vilayet Meydanı ve Eskişehir Espark AVM Yanı Meydanı tek başlık altında ve
meydanların kalitesini belirleyen kentsel tasarım ilkeleri kapsamında irdelenmiştir.
Kent meydanlarının kalitesi; kentsel yaşam kalitesinin ve kentli olma durumunun en önemli göstergelerinden
biridir (Kılıç, 2001).
Meydanların kalitesini belirleyen tasarım ilkeleri:
•

Kimlik/ Karakter / İmaj

•

Okunabilirlik (algılanabilir bir büyüklük)

•

Sınırlarının
netliği Kurulu Üyesi
İBAD Yönetim

•

Ulaşılabilirlik

Prof. Dr. Bülent EKER

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

17 http://www.milliyet.com.tr/eskisehir-cumhurbaskanina-hazirlaniyor-eskisehir-yerelfotogaleri-22258649/, (E.T. 27.09.2018).
18 http://www.sakaryagazetesi.com.tr/istasyon-meydani-tamamlandi-n140300/, (E.T. 28.09.2018).
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•

Doğru yaya-taşıt ulaşım çözümleri

•

Erişilebilirlik

•

Yönlendiricilik

•

Devamlılık ve Tanımlılık

•

İmkanlar-Aktiviteler-Fonksiyonlar

•

Güvenlik

•

Temizlik ve Bakım

•

Konfor

•

Sembol / Simge Öge

•

Görsel-estetik değerler

•

Kentsel donatıların yeterliliği ve işlevselliği

•

İklimsel faktörlere göre kullanım devamlılığı

•

Gece-Gündüz kullanım devamlılığı

•

Doğal peyzaj ögelerinin yeterliliği, görsel uyumu ve işlevselliği

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Şeklinde belirlenmiş ve bu ilkeler ışığında değerlendirmeler yapılmıştır. Çalışma alanlarından ilki olan
Eskişehir Vilayet Meydanı; Cumhuriyetin ilanı sonrası hızlı kalkınma çabaları sonucu oluşturulan kentsel planlamalar neticesinde 1945 yılında yapılmış olan Kent Hükümet Konağı ile Adliye Binası ve Merkez
Bankası’nın 1/1000 ölçekli mevzi imar planlaması ve meydan düzenlemesi kapsamında kentin ilk idari merkezi olarak oluşturulmuş ve 1948 yılında yapımı tamamlanmıştır (Koca ve Karasözen, 2010; Özkut, 2017).
Eskişehir Vilayet Meydanı Odunpazarı Merkez ilçesinde, şehrin merkezinde, çarşı olarak adlandırılan bölgede
yer almaktadır. Çevresinde Valilik, Belediye, Merkez Bankası, Emniyet Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü, seçim
kurulu vb. kamu binaları, okullar, dershaneler ve iş merkezleri yer almaktadır. Meydanda Atatürk Anıtı ve az
miktarda yeşil alan yer almaktadır. 2013 yılında meydan yeniden düzenlenmiş, bu kapsamda sert zemin döşemeleri ve yeşil alan kullanımı değiştirilmiştir.

Prof. Dr. Bülent EKER

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

Yardımcısı
İBAD
Yönetim
Kurulu
Çalışma
alanlarından
ikincisi
olanÜyesi
Eskişehir Espark AVM Yanı İBAD
MeydanYönetim
Alanı ise;Kurulu
özellikleBaşkan
1923-1950
yıllarını
kapsayan dönemde Yunanistan, Kırım, Makedonya, Kafkasya, Bulgaristan’dan göç etmiş kişiler tarafından
yapılmış olan tuğla, kiremit, kereste ve un fabrikalarının bulunduğu ’Eskişehir Fabrikalar Bölgesi’nde yer
almaktadır. Farklı kültürlerden gelen etnik grupların oluşturduğu ‘Eskişehir Fabrikalar Bölgesi’ nin kentsel
bellek ve kentsel kimlik üzerinde büyük ve önemli etkisi vardır (Koca ve Karasözen, 2010; Özkut, 2017;
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URL-1). Meydan çevresinde meydana adını veren bir alışveriş merkezi, yaya bölgesi, tren garı, eski fabrikalar,
restoran – kafeterya vb. işletmeler ve ticaret alanları yer almaktadır.
Çalışma alanlarına ilişkin anket sonuçları incelendiğinde; her iki meydan için de ankete katılan kadın ve erkek
katılımcı oranları birbirine çok yakındır. Yine aynı şekilde her iki meydan için de katılımcıların % 55’inden
fazlasının 26 – 45 yaş aralığında genç ve aktif yaş grubunda yer almakta olduğu ve % 65’inden fazlasının 20
yıldan fazla süredir Eskişehir’de yaşamakta olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bu veriden hareketle kullanıcıların kentin ve çalışma konusu meydanların zaman içerisindeki oluşum, değişim ve gelişimini iyi bilen kişiler
oldukları çıkarımı yapılabilir (Tablo 1).
Tablo 1: Katılımcı Profili
Eskişehir Vilayet Meydanı

Eskişehir Espark Avm Yanı Meydan Alanı

·       % 47,9 Kadın, % 52,1 Erkek

·       % 46,6 Kadın, % 53,4 Erkek

Prof. Dr. Ümran
SEVİL
·       % 55,3 26 – 45 Yaş grubu

·       % 58,8 26 – 45 Yaş grubu

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

·       % 16,8 İşçi ve % 18,5 Memur

·       % 21,4 İşçi ve % 15,5 Memur

·       % 62,2 Üniversite ve % 16 Lise

·       % 61,2 Üniversite ve % 23,3 Lise

·       % 67,2 20 yıldan fazla

·       % 68 20 yıldan fazla

Meydanların kullanım sıklıkları ve süreleri incelendiğinde Eskişehir Vilayet Meydanı için %21,8 oranında
ayda birkaç kez ve %21 oranında çok nadir ve %31,9 oranında 0-5 dakika, Eskişehir Espark AVM Yanı Meydanı için ise %29,1 oranında haftada birkaç kez ve %28,2 ayda birkaç kez ve %20,4 oranında 5-10 dakika süre
ile kullanıldığı yanıtları alınmıştır. Kullanım zamanları değerlendirildiğinde ise; Eskişehir Vilayet Meydanının
etrafındaki kamu kurumları, okullar, dershaneler, iş merkezleri, hamamyolu yaya bölgesi, Taşbaşı çarşısı ve
Reşadiye camisi nedeniyle tüm hafta boyunca yoğun olarak kullanıldığı görülmektedir. En çok %50,4 oranında Cumartesi en az %31,1 oranı ile pazar günleri, Espark AVM Yanı Meydanın ise Espark AVM yi içinde
barındırması ve çevresinde yoğunlukla yaya bölgeleri ve restoran – kafeterya vb. kullanımlar bulunması sebebi
ile en çok %78,6 oranında Cumartesi en az %15,5 oranında perşembe günleri kullanıldığı tespit edilmiştir. Her
iki meydanın da günün en çok 14:00 – 16:00 saatleri arasında ve yaz aylarında daha yoğun olmak üzere dört
mevsim boyunca yoğun olarak kullanıldığı görülmektedir.
Kentsel Donatı ve Yeşil Alan yeterliliği yönünden değerlendirildiğinde; Eskişehir Vilayet Meydanında aydınDoç.tüm
Dr.
Pelin
AVŞAR
KARABAŞ
Prof. Dr.
EKER
latma elemanları
ve Bülent
yönlendirme
– bilgilendirme tabelaları dışındaki
kentsel
donatılar
yetersiz
görülmekİBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
İBAD AVM
Yönetim
Üyesi
tedir. Espark
Yanı Kurulu
Meydanında
ise yönlendirme – bilgilendirme kısmen yeterli, yeşil alanlar veYardımcısı
bitkilendirme yeterli, oturma elemanları kısmen yeterli görülmektedir. Güvenlik yönünden değerlendirildiğinde; Eskişehir Vilayet Meydanı %77,3 oranında güvenli, %21,8 oranında gündüz güvenli-gece güvensiz, %0,8 oranında
güvensiz ve Espark AVM Yanı Meydanı %62,1 oranında güvenli, %36,9 oranında gündüz güvenli-gece güvensiz, %1 oranında güvensiz olarak görülmektedir. Bakım yönünden değerlendirildiğinde ise; Eskişehir Vilayet
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Meydanı %48,7 oranında bakımlı, %48,7 oranında kısmen bakımlı, %2,5 oranında bakımsız ve Espark AVM
Yanı Meydanı %65 oranında bakımlı, %33 oranında kısmen bakımlı, %1,9 oranında bakımsız bulunmuştur.
Tablo 2: Kullanım Nedenleri – Aktiviteler
Kullanım Nedeni
Zorunlu aktiviteler
(geçiş alanı olarak, okula - işe gitmek,
ulaşım için beklemek vb.)
Zorunlu olmayan - isteğe bağlı aktiviteler
(gezmek, vakit geçirmek, temiz hava almak vb.)
Sosyal aktiviteler
(insanlarla buluşmak, konser,
fuar, sergi vb.)

Eskişehir Vilayet Meydanı
%

Eskişehir Espark Avm Yanı Meydan
%

74,8

51,5

23,5

53,4

34,5

40,8

Eskişehir Vilayet Meydanı Eskişehir Espark Avm Yanı Meydan
%
%
Prof. Dr. Ümran
Zorunlu geçiş yapmak
70,6 SEVİL
57,3
Okula / işe gitmek
28,6 Başkanı
18,4
İBAD Yönetim Kurulu
Ulaşım için beklemek
36,1
26,2
Birini beklemek / insanlarla buluşmak
34,5
46,6
Vakit geçirmek
9,2
35
Alışveriş yapmak
5
36,9
Resmi törenlere katılmak
37,8
7,8
Aktiviteler

Tablo 3: Ulaşım Şekli – Kimlerle Vakit Geçirildiği
Ulaşım Şekli
Yaya olarak
Bisiklet ile
Tramvay İle
Taksi ile
Kimlerle Zaman Geçirildiği
Ailesi ile
Arkadaşları ile
Yalnız

Eskişehir Vilayet Meydanı
%
81,5
11,8
42
4,2

Eskişehir Espark Avm Yanı Meydan Alanı
%
65
10,7
44,7
19,4

Eskişehir Vilayet Meydanı
%
53,8
48,7
58,8

Eskişehir Espark Avm Yanı Meydan Alanı
%
74,8
54,4
47,6
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Tablo 4: İmge, Simge Öğe, Bellek
Meydana ilişkin akla gelen ilk 3 şey...
Atatürk Heykeli - Anıtı
Valilik - Vilayet
Tören
Belediye - Büyükşehir Belediyesi
Resmi / Resmiyet

Eskişehir Vilayet Meydanı
33%
32%
27%
23%
15%

Meydana ilişkin akla gelen ilk 3 şey...
Espark Avm
Tren Garı
Çiçek Buketleri
Tren
Yeşil Alan

Eskişehir Espark Avm Yanı Meydanı
31%
24%
13%
11%
10%

Beğenilmeyen - Eksikliği Duyulan - Rahatsız Edici Konular
Yeşil alan yetersizliği
Resmi oluşu - resmi kurumların varlığı
Peyzaj - çevre düzenleesi
Oturma alanlarının -bankların yetersizliği
Beğenilmeyen - Eksikliği Duyulan - Rahatsız Edici Konular
Trafik
Oturma alanlarının - bankların yetersizliği
Yaya - taşıt - trafik çözümlemesi
Aydınlatma yetersizliği

Eskişehir Vilayet Meydanı
17,6%
10,9%
10,1%
9,2%

Simge Öge…
Çiçek Buketleri
Bacalar
Espark Avm

En Beğenilen Öğeler…
Atatürk Heykeli - Anıtı
Merkezi
Ferah
Doğal peyzaj öğeleri

Eskişehir Espark Avm Yanı Meydanı
En Beğenilen Öğeler…
Prof.
Dr. 21,4%
Ümran SEVİL
Peyzaj Düzenlemesi

7,8% Kurulu Başkanı
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Simge Öge…
Atatürk Heykeli - Anıtı
Valilik Binası
Bina - tarihi bina

4,9%
3,9%

Yeşil Alan
Bacalar

Eskişehir Vilayet Meydanı
68,9%
12,6%
4,2%

Eskişehir Espark Avm Yanı Meydanı
24,3%
19,4%
11,7%

Eskişehir Vilayet Meydanı
35,3%
6,7%
5,9%
5,9%
Eskişehir Espark Avm Yanı Meydanı
15,5%
14,6%
14,6%
8,7%
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Tablo 5: Kullanıcı Algı ve Beklentileri
Giriş - Çıkışlar belirgin ve açık bir şekilde tanımlanmış mıdır?
Evet
Hayır
Fikrim yok

Eskişehir Vilayet Meydanı
52,9%
32,8%
14,3%

Eskişehir Espark Avm Yanı Meydan Alanı
51,5%
31,1%
17,5%

Alan olarak algılanabilir büyüklükte midir?
Evet
Hayır
Fikrim yok

Eskişehir Vilayet Meydanı
59,7%
35,3%
5,0%

Eskişehir Espark Avm Yanı Meydan Alanı
59,2%
28,2%
12,6%

Görsel olarak çevresindeki yapılar ile uyumlu mudur?
Uyumlu
Kısmen uyumlu
Uyumsuz

Eskişehir Vilayet Meydanı
50,4%
32,8%
16,8%

Eskişehir Espark Avm Yanı Meydan Alanı
37,9%
43,7%
18,4%

İmaj
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Çok kötü

Eskişehir Vilayet Meydanı
5,9%
33,6%
51,3%
7,6%
1,7%

Eskişehir Espark Avm Yanı Meydan Alanı
16,5%
46,6%
30,1%
4,9%
1,9%

Etkinlik düzeyi
Çok hareketli
Hareketli
Orta düzeyde hareketli
Monoton / sıkıcı

Eskişehir Vilayet
Meydanı
Prof. Dr. Ümran
SEVİL
10,1%
27,7%
38,7%
23,5%

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Eskişehir Espark Avm Yanı Meydan Alanı
31,1%
46,6%
17,5%
4,9%

Yönlendirme
Çok yönlendirici
Yönlendirici
Orta derecede yönlendirici
Karmaşık
Çok karmaşık

Eskişehir Vilayet Meydanı
7,6%
37,8%
44,5%
10,1%

Eskişehir Espark Avm Yanı Meydan Alanı
10,7%
45,6%
34,0%
6,8%
2,9%

Meydana bağlanan yollar yön duygusu yaratmada başarılı mıdır?
Başarılı
Kısmen başarılı
Başarısız

Eskişehir Vilayet Meydanı
26,1%
48,7%
25,2%

Eskişehir Espark Avm Yanı Meydan Alanı
42,7%
44,7%
12,6%

Meydana ulaşım kolay mıdır?
Evet
Hayır

Eskişehir Vilayet Meydanı
93,3%
6,7%

Eskişehir Espark Avm Yanı Meydan Alanı
93,2%
6,8%

Yaya kullanımı için uygun ve konforlu mudur?
Uygun ve konforlu
Kısmen uygun ve konforlu
Uygun ve konforlu değil

Eskişehir Vilayet Meydanı
45,4%
47,1%
7,6%

Eskişehir Espark Avm Yanı Meydan Alanı
40,8%
49,5%
9,7%

Engelli bireylerin erişimine uygun mudur?
Çok uygun
Kısmen uygun
Uygun değil
Hiç uygun değil

Eskişehir Vilayet Meydanı
25,2%
64,7%
7,6%
2,5%

Eskişehir Espark Avm Yanı Meydan Alanı
24,3%
59,2%
13,6%
2,9%

Rahat hareket edilebilen bir mekan mıdır?

Eskişehir Vilayet Meydanı
60,5%
15,1%
24,4%

Eskişehir Espark Avm Yanı Meydan Alanı

Eskişehir Vilayet Meydanı
12,6%
49,6%
35,3%
2,5%

Eskişehir Espark Avm Yanı Meydan Alanı
1,0%
24,3%
53,4%
21,4%

Evet Dr. Bülent EKER
Prof.
Hayır

İBADKısmen
Yönetim Kurulu Üyesi
Kullanılma yoğunluğunu nasıl değerlendirisiniz?
Tenha
Orta düzeyde kalabalık
Kalabalık
Çok kalabalık
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SONUÇ
Eskişehir Vilayet Meydanı ve Eskişehir Espark AVM Yanı Meydanı örneğinde yapılmış olan bu çalışma sonucunda her iki meydan da; güvenli, rahat hareket edilebilir, bakımlı, ulaşımı kolay, giriş – çıkışları tanımlı,
büyüklük olarak algılanabilir ve genel memnuniyet açısından memnun edici olarak nitelendirilebilir.
Her iki meydanın da kentsel kimliği belirleyen simge öğelere sahip olduğu, fakat konumlarına ve kullanım
nedenlerine bağlı olarak vilayet meydanında tek bir simge öge baskın olarak algılanırken Espark AVM Yanı
Meydanda birkaç farklı simge öge yer aldığı tespit edilmiştir.
Eskişehir Vilayet Meydanı ve Eskişehir Espark AVM Yanı Meydanı örneğinde yapılmış olan bu çalışma sonucunda; Vilayet meydanın insanlarda yarattığı fazlaca resmiyet hissinin, Espark AVM Yanı Meydanda da iyi
çözümlenemeyen, karmaşık yaya – araç trafiğinin olumsuz algı ve kullanım zorluğu yarattığı görülmüştür.
Konumları itibariyle kullanım nedenlerinin ve kullanım nedenlerine bağlı olarak da kullanım zamanlarının kısmen farklılık gösterdiği, her iki meydanın da en çok zorunlu geçiş – resmi törenler – buluşmalar gibi zorunlu
Prof. Dr.0 –Ümran
nedenlerle kullandıkları için kullanım sürelerinin
10 dakikaSEVİL
aralığında olduğu, fakat ortak paydada her iki
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkanımekanda daha fazla süre daha kaliteli
meydanın da zorunlu kullanımlar dışında
insanları
mekana
çekebilecek,
zaman geçirmelerini sağlayacak fonksiyonlara sahip olmadıkları sonucuna varılmıştır. Her iki meydanda da
özellikle oturma alanları ve gölge alanların yetersizliği başta olmak üzere kentsel donatı ve sanatsal öğelerin
yetersiz olduğu belirlenmiştir.
Yaşanılan ve benimsenmiş mekanlar kişilerde o mekâna aitlik hissi oluşturur ve kişiler mekanlarla bu şekilde
bağ kurar ve anlamlandırırlar. Kentsel kamusal açık mekanlar, dolayısıyla meydanlar ve bu meydanlara ilişkin kentlilerin hafızalarında yer edinmiş kentsel imaj ve imgeler; kentsel bellek ve kentsel kimliğin oluşum
ve gelişiminde büyük etkiye sahiptir (Atalay, 2010; Koca ve Karasözen, 2010). Günümüzde Eskişehir kent
merkezinde taşıdığı nitelikler sayesinde diğerlerinden sıyrılarak dikkat çeken, kentlinin hafızasında yer etmiş
yapılar; çalışma konusu olan her iki meydan ve çevresinde de yer almakta olup kent belleğini ve kent kimliğini
oluşturmaktadır.
Eskişehir Vilayet Meydanı; 1945 yılında çevresindeki kamu yapıları ile birlikte, planlandığı şekilde plan uygulamaları tamamlanmış olduğundan planlamaya yönelik değişimler yapmak çok mümkün değildir. Fakat
Espark AVM Yanı Meydanı’nın yer aldığı Fabrikalar Bölgesinde yeni dönemde yapılmış olan planlar ve bu
planlar kapsamında yürütülen uygulamalar neticesinde hızla değişen alanda eskiye göre farklı bir kimlik/kimliksizlik oluşum aşamasındadır. Bölgede bulunan sanayi mirası ve kentsel açık mekanların bu plansız ve hızlı
değişimlerinin kentsel kimlik ve kent belleğini de olumsuz etkilediği gözlemlenmektedir. Ayrıca hızlı nüfus
Doç.
Dr. Pelin
AVŞAR
KARABAŞ
Dr. sonucu
Bülent
EKER
artışı veProf.
kentleşme
meydana
gelen sosyo – kültürel, sosyo
– ekonomik
değişimler
sonucunda
kentsel
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mekânİBAD
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da değişmiş,
meydanlardaki kullanım ve işlevler alışveriş merkezlerine kaymaya başlamıştır.
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Tüm bu süreç içerisinde kent kimliğini korumak ve kullanıcı memnuniyetine optimum katkı sağlayacak, sürdürülebilir, ideal mekanlar yaratmak konusunda yerel yönetimlerin planlama ve tasarım sürecinde büyük hassasiyet göstermeleri gerekmektedir.
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EKOLOJİK KENTSEL TASARIM YÖNTEMLERİ
KENTSEL TARIM, DİKEY TARIM VE PERMAKÜLTÜR YÖNTEMLERİNİN
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ece GÜLEÇ1, Rengin ZENGEL2, İlknur DOĞRUSOY3
Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İzmir / Türkiye
Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İzmir / Türkiye
3
Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İzmir / Türkiye
1

2

Öz: Tarımın kente entegre edilme hedefi geçmiş yıllardan günümüze farklı karakterlere bürünüp gerçekleştirilmektedir. Bu çalışma kapsamında kentsel tarım uygulamalarının, dikey tarım yöntemlerinin ve permakültür
tasarım biliminin, tarımın tarihten bugüne kentler içinde gelişen teknoloji ve siyasal olaylara bağlı olarak nasıl
şekil değiştirdiği incelenmiştir. Çalışmanın
tarih boyunca
uygulamalarda farklılık gösteren fakat ana
Prof.amacı,
Dr. Ümran
SEVİL
fikir olarak aynı amaca yönelik kentteki
tarımsal
aktivitelerin,
ekolojik, ekonomik ve sosyal
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Başkanı
aşaması açısından değerlendirilmesi ve kentsel sorunlara sürdürülebilirlik çevresinde çözüm bulup bulamayacağını ortaya çıkarmaktır. Çalışma Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Ana Bilim Dalı Bina Bilgisi Yüksek
Lisans Programı AR 5116 kodlu ders kapsamında geliştirilmiş ve kentsel tarım, permakültür ve dikey tarım
konuları dahilinde Türkiye’den ve dünyadan toplamda 24 örnek incelenmiştir. Genel olarak incelendiğinde,
geçmişte keşfedilmiş sürdürülebilir kentsel tarım yöntemlerinin, teknolojinin gelişmesiyle ve güncel söylemlerin üretilmesiyle farklı konular gibi gösterildiği ortaya çıkmaktadır. Bu yöntemlerin uygulama biçimlerinden
ve etrafında yarattığı popüler etkiden görülmektedir ki, sürdürülebilirliğin kentsel açıdan gerçekleştirilmesini
sağlayan bu uygulamalar, doğal kaynakların korunmasını ve sağlıklı yaşam koşullarının oluşturulmasını sağlamak yerine, yeni pazar aracı haline gelmiş, reklam ve popülerlik bu aşamada asıl amaçtan daha ön plana
geçmeye başlamıştır. Sürdürülebilir olarak önerilen, güncel kentsel tarım yöntemleri ve permakültür uygulamaları, fikir olarak sürdürülebilirliği sağlama amacı ve bazı başarılı örnekleri barındırsa dahi uygulama yöntemleri asıl amacını gerçekleştiremediğini ve çokça dezavantajı bulunan tartışılır uygulamalar haline geldiğini
göstermektedir. Bu çalışma kapsamında, bu uygulamaları hayata geçirmek için dikkat edilmesi gereken durum, sürdürülebilirlik adı altında farklı görüntülerle karşımıza çıkan uygulamaların asıl amacının ve veriminin
araştırmalarının derinlemesine yapıldıktan sonra uygulamaya geçirilmesi, dezavantajları en az olan ve gerçek
anlamda çevresel kaynakların yok olmasını engelleyebilecek nitelikte kurguların oluşturulmasını sağlamaktır.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Tasarım, Kentsel Tarım, Dikey Tarım, Permakültür
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GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Sürdürülebilirlik kavramı ve sürdürülebilir yöntemler endüstri devriminden itibaren araştırılmaya başlanan konular olmuş ve uygulamalar kentsel tasarımda ve mimaride kendini göstermeye başlamıştır. Sürdürülebilirlik,
günümüz neslinin ihtiyaçlarını, gelecek nesillere aktarılacak yaşam alanlarına olumsuz etki etmeden, sosyal
ve ekonomik gelişim içinde karşılaması olarak tanımlanır (Ergün ve Çobanoğlu, 2012: 101). Sürdürülebilirliğin bir bileşeni olarak ekonomi, tüketim ve üretim ağının çevreyi destekler nitelikte kurgulanması anlamına
gelmektedir. Sosyal sürdürülebilirlik kavramı ise, sosyal ve kültürel değerlerin diğer nesillere aktarılmasının
yanında, insanın adil, barış içinde ve insanlık onuruna yaraşır şekilde yaşama olanağının sürdürülmesi ilkesine dayanır. Ekolojik sürdürülebilirlik, mevcut doğal kaynakların yönetiminin, gelecek kuşaklara aktarılacak
sağlıklı çevreyi koruyacak şekilde yapılmasını, tüketim oranının, sürdürülebilir enerji kaynakları kullanım
oranından daha düşük olmasını gerektirir (Ergün ve Çobanoğlu, 2012:103)
Bu aşamada kentsel tarım, dikey tarım ve permakültür yöntemleri kent içinde gerçekleştirilebilen başlıca sürDr. Ümran
SEVİL
dürülebilir yöntemler olarak karşımıza Prof.
çıkmaktadır.
Kentsel tarım,
besin olarak kullanılan veya kullanılmayan
İBAD
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bitki, ağaç, hayvancılık üretiminin kentsel alanların içinde veya sınırlarında gerçekleştirilmesi sürecini kapsayan uygulamalar bütünü olarak tanımlanmaktadır (UN Organization for Economic Cooperation and Development 1998, aktaran Ramsay,2007: 8). Kentsel tarım, kentte yaşam kalitesini yükseltmek, alternatif gelir imkanı
yaratma, yeşil alan ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla ortaya çıkmıştır. Kentsel tarım tarihine bakıldığında,
sanayi devrimi ile birlikte, kentsel tarım uygulamalarının bir çok ülkede başladığı görülür. “Allotment garden”
terimiyle, İngiltere’de başlamış, ardından “kleingarten” adıyla, Avusturya, İsviçre ve Almanya’da, kendi dillerindeki karşılıklarıyla, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan gibi daha birçok Avrupa ülkesine de yayılmıştır.
Özellikle Almanya’da “Schrabergarten” ya da “Kleingarten” bahçeleri, endüstri döneminde şehirlerde yetişen
ve doğa ile bağlantısı olmayan çocuklar için bir oyun alanı ve tarım öğrenme bölgesi olması amacıyla uygulanmıştır. Bununla birlikte, 19. yüzyılda yaşanan ekonomik krizden ötürü, bahçe sistemi çoğu kente göç eden işçi
sınıfının tek gelir ve besin kaynağı haline gelmiştir (Groening, 2005). I. Dünya Savaşı döneminde, özellikle
İngiltere ve Almanya’da yoğun olarak görülen kentsel tarım alanlarının, Dünya Savaşı süresince oluşan besin
kıtlığına bir çözüm olarak kullanılmaya başladığı görülmektedir (Thornes ve Slater, 2016). II. Dünya Savaşı
süresince de kentsel tarım yöntemleri Amerika’ya da yayılarak, kalkınmayı olumlu yönde etkilemiştir.
Savaş sonrası dönem incelendiğinde, kentsel tarımın ön plana çıktığı ülkeler bu dönemde, tahribatın ve açlığın
en yoğun yaşandığı Japonya ve Küba’da karşımıza çıkmaktadır. 1950’lerden sonra kentte tarım alanlarının
arttığı ve Japonya’da genel olarak kendine yeterlilik oranının daha fazla olduğu görülmektedir (Kamoshita,
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
2007: 245-269). “Urban Community Garden” adı verilen toplum tarım alanları o dönemde şehrin çoğunluğuna
İBAD
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
yayılmış, o tarihten itibaren kalkınmayı sağlayarak kentsel tarım açısından, Küba’yı en başarılı iyileşme örneği haline getirmiştir (Viljoen, Bohn & Howe, 2005:146).
20. Yy sonlarına doğru dünyadaki kentsel tarım örneklerinin, özellikle Birleşmiş Milletler’de yaygın örnekleri
bulunmakta, sermayeye hizmet eder kapsamlı endüstriler oluşturma yolunda girişimleri barındırmaktadır.
422

DERNEK
YÖNETİMİ
SÖZEL SUNUMLAR

Aynı tarih aralığı dahilinde Türkiye’deki kentsel tarım başlangıcının ise Osmanlı Dönemine dayandığı görülmektedir. Osmanlı İmparatorluğu’nun 16. ve 18. yüzyıl arasındaki dönemde ulaşım olanaklarının kısıtlı olması
ve her yerleşimin ihtiyaçlarını kendi içinde karşılanması gerekliliği İstanbul’da kent içinde bostanların oluşmasının önünü açmıştır. 20. yüzyılın sonlarında Türkiye, Ankara’daki Atatürk Orman Çiftliği ile birlikte, sürdürülebilirlik adına, kent içi yeterli besin imkanı sağlamak ve sağlıklı kentler yaratmak amacıyla kurulmasından
dönem içinde başarılı bir kentsel tarım uygulaması olarak, Türkiye için önemli bir yere sahiptir (Açıksöz ve
Memlük, 2004: 76-84). Türkiye’de 21. yüzyılda ise genellikle sosyal amaçlı, kentsel tarım uygulamaları görülmeye başlamıştır. Hobi bahçeleri Türkiye’de yakın dönemlerde gündeme gelmiş bir konu olmakla birlikte, ilk
örneği 1986’da Bursa Belediyesi tarafından kurulmuş kent küçük bahçesi adıyla gündeme gelmiştir. İzleyen
yıllarda Türkiye’nin ilk topluluk bahçeleri Ankara’da 1987, İzmir’de 1989, Konya’da 1994, İstanbul’da 1998
ve Kayseri’de 2002 yılında kurulmuştur.
Teknolojik olanakların artması, dünya genelinde dikey yüzeylerde bitki yetiştirme aktivitesi, mimari ve yeşilin
bir arada bulunabildiği, bitkilerin üçüncü boyutta büyümelerine imkan verecek sistemler bütünü olarak tanımProf.önünü
Dr. Ümran
SEVİL
lanan dikey tarım kavramının oluşmasının
açmıştır (Despommier,2012:
259-276). “Kontrollü çevre
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
tarımı”, “yapı entegre tarım”, “şehir ortamında büyük ölçekli tarım yöntemi”, “yeterli ekilebilir toprak alanın
olmadığı alanlarda yapılan tarım biçimi” olarak da nitelendirilmektedir (Bingöl, 2015: 92-99). Günümüz
teknolojisi ile güncel bir gelişme olan dikey tarım üretim biçimleri topraksız tarım olarak da adlandırılmakla
birlikte hidroponik, akuaponik ve aeroponik olarak üç temel sınıfa ayrılmaktadır. Hidroponik ve aeroponik
sistemler, açıkta bırakılan bitki köklerine, besin eriyikleri barındıran suyun püskürtme veya yüzdürme yoluyla
minerallerin iletilmesini sağlar. Akuaponik sistemlerde ise, balık yetiştiriciliğinde kullanılan, besleyici elementler bakımından zengin olan su, açık kök sistemine iletilir, su bitkiler tarafından emilip filtre edilerek tekrar
akuakültüre iletilir, bu şekilde döngü sürer (Şahin ve Kendirli, 2016: 687-688). Dikey tarım çatı, cephe ve iç
mekanda bitki yetiştiriciliğinin de önünü açmıştır. Çatıda tarım, geleneksel yöntemlerin açık alan yetiştirme
yöntemleri kullanılarak uygulandığı gibi, bina çatılarında seraların kurulması ile, cephede tarım, kafes, kanal
ya da kablolu dikey strüktür sistemleri ile binaya entegre edilmesi veya çift cidarlı binaların cidar aralığında
bitki yetiştirilmesi yöntemleriyle uygulanmaktadır (Aygencel, 2011:19-36). İç mekanda tarım yapma biçimi
ise, yapay ışıklandırma ve havalandırma yöntemleriyle bina içinde tarımı olanaklı kılar.
Kentsel tarım kapsamında, diğer bir ekolojik kentsel tasarım yöntemi ise permakültür tasarım sistemidir, permakültür bir tarım yöntemi olarak, bu uygulama biçimleri arasında kırsal ve kentsel alanda kullanılabilecek
bir tasarım sistemini ifade eder. Permakültür tarım yöntemi, geleneksel yöntemlerin aksine yeni bir ekolojik
sistem kurmak üzere oluşturulmuş, sürdürülebilir insan yerleşimleri yaratma amaçlı kurulan tasarım sistemiDoç.
Dr.ilkesi
Pelin
AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr.
Bülent
EKER için dokuz farklı temel
dir. Permakültür
etiğinin
uygulanabilmesi
tasarım
bulunmaktadır.
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“Bağlantılı Yerleştirme: Her öğenin birbirine hizmet edecek şekilde yerleştirilmesi”, “Her öğenin
birçok
işlevi vardır: Her öğenin en fazla işlevi gerçekleştirecek şekilde yerleştirilmesi”, “Her Önemli İşlev Diğer
Öğeler Tarafından Desteklenir: su, gıda, enerji gibi önemli ihtiyaçların birden fazla öğe tarafından giderilebilecek nitelikte tasarlanması”, “Etkin Enerji Planlaması: En az enerji harcanacak şekilde mıntıka ve
dilimlere göre yerleştirme”, “Biyolojik Kaynakların Kullanılması”, “Enerji Döngüsü: besin ve enerjinin
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dışa bağımsız tasarımı”, “Küçük Ölçekli Yoğun Sistemler: Dar alanların en verimli şekilde tasarlanması”,
“Ardıllığı ve Evrimi Hızlandırma: toprağın evrimini sağlayarak zirve bitkilerin oluşturulması”, “Çeşitlilik:
Bitkilerin evrimi destekleyici nitelikte yerleştirilmesi” ilkelerinden meydana gelir (Mollison, 2011).
Çalışmada bu kavramsal altyapıya dayanarak üç yöntemi de kapsayan 24 örnek incelenmiş, bulgular bölümünde, yöntemlerin sosyal, ekonomik ve ekolojik açısından başarıya ulaşıp ulaşamadığı incelenmiştir.
AMAÇ
Sürdürülebilir yöntemler geçmiş tarihten bu yana farklı karakterlere bürünmektedir. Bu gelişmeler, kimi zaman
kapsamlı düşünülerek projelendirilen doğaya duyarlı üretimlerin meydana gelmesini sağlamış, kimi zaman
yalnızca estetik amaçlı veya ekolojik değil fakat ekonomik döngüye hizmet etmek üzere oluşturulan uygulamaların önünü açmıştır. Bu kapsam dahilinde, çalışmada, tarih boyunca uygulanan kentsel tarım yöntemleri,
dikey tarım yöntemleri ve permakültür uygulamalarının, sürdürülebilirlik kavramına ve çevrenin doğal oluşumuna katkıları ile ilgili oluşan soru işaretlerine bir yanıt bulunması amaçlanmıştır.

Prof. Dr. Ümran SEVİL

KAPSAM

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Çalışmanın kapsamı sanayi devriminden itibaren sürdürülebilir kentsel tarım uygulamalarını, kentsel tarımın
güncel teknoloji ile oluşan dikey tarım yöntemlerini ve günümüzde özellikle Türkiye’de popüler hale gelen
permakültür yöntemlerinin uygulamalarını barındırmaktadır.
Çalışma Dokuz Eylül Üniversitesi AR 5116 kodlu ders kapsamında geliştirilmiş ve kentsel tarım, permakültür
ve dikey tarım konuları dahilinde Türkiye’den ve dünyadan toplamda 24 örnek incelenmiştir. 24 örnek, sosyal,
ekonomik ve ekolojik bağlamda incelenmiştir.
YÖNTEM
Bu çalışma kapsamında, kentsel tarım, dikey tarım ve permakültür uygulamalarının kavramsal oluşumları,
tarihi ve kurumsal alt yapıları literatür taraması yoluyla incelenmiştir. Örneklem ve karşılaştırma yöntemleri
kullanılarak, bu üç ekolojik kentsel tasarım oluşumuna ait örnekler, sürdürülebilirliğin üç kolu açısından değerlendirilmiştir. Günümüze hakim olan bu kavramların ve uygulamalarının kapsamlı bir şekilde sürdürülebilirliğin bu üç aşamasına hizmet edip edemediği bu yöntemler aracılığıyla ortaya çıkarılmıştır.
BULGULAR

Dr. Pelin AVŞAR
KARABAŞ
Prof.
Dr. Bülent
EKER
Geçmişten
günümüzde
kavramsal
altyapısı bahsedilen kentselDoç.
tarım uygulamaları
incelendiğinde,
bu yönİBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
Yönetim
Üyesi
temlerİBAD
dahilinde
24 taneKurulu
örnek vaka
seçilmiş, sürdürülebilirliği üç bileşeni olan ekolojik, ekonomik ve sosyal
açıdan nedenleri ile birlikte incelenerek tablolar halinde yansıtılmıştır. Tablo 1, geleneksel tarım ile uygulanan
kent içindeki tarım alanları oluşumlarının 19. yy’dan itibaren günümüze kadar var olan toplumun değişiminde
etkin olan kapsamlı uygulamaları barındırmaktadır. Tablo 2 ve Tablo 3, dikey tarım örneklerini barındırmakta,
kullandıkları dikey tarım yöntemi ve mimari uygulamaya göre sürdürülebilirlik açısından değerlendirmelerini
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içermektedir. Tablo 4 ve Tablo 5 ise, günümüzdeki permakültür ilkelerinin 3 farklı örnek içinde uygulanıp
uygulanamadığını göstermekte bununla birlikte örneklerin başarılı olup olmadığını değerlendirmektedir.
Tablo 1. Sürdürülebilirlik Değerlerine Göre Kentsel Tarım Uygulamalarının Dağılım Tablosu
KENTSEL TARIM ÖRNEKLERİ

Hedefler

Sosyal Sürdürülebilirlik

Ekonomik Sürdürülebilirlik

Ekolojik Sürdürülebilirlik

Demokratik ve Eşitlikçi
Katılımcı
Refah Seviyesi Yüksek Yaşam
Adil Toplum

Yeni istihdam olanakları
Ekonomik açıdan refah seviyesi
yüksek toplum
Doğal çevreye zarar vermeden üretimin ve tüketimin devamı

Çevre Koşullarının
ve kaynakların
korunması
Ekolojik gelişimin
sağlanması

Prof. Dr. Ümran SEVİL

Dünya Örnekleri

Türkiye Örnekler

Değerlendirme

Sherebergarten
Al-Yönetim
“Allotment
Garden”
Oluşumu İnİBAD
Kurulu
Başkanı
manya
giltere
Guerilla Gardening
Windy City Harvest Chicago, BM
Group, Manhattan,
“The Dig For Victory” İngiltere
USA
Londra
“War Garden” Oluşumu, BM
Küçük Bahçe Tesisleri Bursa, Türkiye
Engelsiz Hobi Bahçeleri İzmir, Türkiye

17. yy İstanbul Bostanları İstanbul,
Türkiye
2005 Gürpınar Projesi
İstanbul,
Türkiye

Dünya: Kapsamlı
sosyal refah önerileri
barındıran başarılı
örnekler
Türkiye: Girişim düzeyinde kalan başarısız örnekler

Dünya: Endüstri yaratacak güçte
başarılı örnekler
Türkiye: Dönemi içinde başarılı fakat geleceğe aktarılamamış örnekler

Prof. Dr. Bülent EKER
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Community Garden La Havana,
Küba

-

İnsan ve doğal
çevre yaşam alanının devamını
sağlayan kapsamlı
başarılı örnekler

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
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Tablo 2. Dikey Tarım Yöntemleri Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi
Ülke

Proje
İsmi

Tür

Singapur

Singapur
Skygreen

Hidroponik
Sistem

Kentsel Sera
A formu bitki strüktürü
İlk düşük karbon
hidroponik sistemi

ABD New
Jersey

Newark
Aerofarm

Aeroponik
Sistem

Yeni istihdam,
İç mekan tarımı
Kent içinde
Yeniden işlevlenkolay ulaşılır
dirme
besin,
Z-acreage tarım
Mevcut
yapı
En Prof.
büyük aeropoDr. Ümran
SEVİL
kullanımı
nik
üretim
alanı
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
BAŞARILI

Akuaponik
Sistem

Çatı Seracılığı
İç Mekan Balık
Çiftliği
Yeniden işlevlendirme
Z-acreage farm

Hollanda
The Hague

UF002
De
Schilde

Özellik

Değerlendirme
Ekonomik

Ekolojik

Sosyal

Yeni istihdam,
Kent içinde
kolay ulaşılır
besin
BAŞARILI

Düşük Karbon
Yeşil Bina
kurgusu
Tarım ortamını şehre
getirme BAŞARILI

Doğaya karşı duyarlılığı arttırma
Yeşile duyulan
özlemi karşılama
BAŞARILI

Laboratuvarda
tarım
Yapay besin
üretme hedefi
BAŞARISIZ

Doğa ile uğraşan
yeni meslek grubunu kapalı mekanlara mahkum etme
BAŞARISIZ

Yeni istihdam,
Kent içinde
kolay ulaşılır
besin
BAŞARILI

Su ve gübre
tasarrufu
BAŞARILI
Kapalı alanda
yapay besin
üretme hedefi
BAŞARISIZ

Çatı seracılığı ile
kentte estetik yapı
oluşumu
BAŞARILI

ABD
New York

Brooklyn
Grange

Geleneksel Tarım
Yöntemi

Çatı işlevlendirme
Z-acreage tarım
En geniş çatı tarımı
alanı

Çiftçiye kentte
iş olanağı
BAŞARILI

Kent içinde
kirli havada
sağlıksız besin yetiştirme
BAŞARISIZ

Binalarda estetik,
Çatıda alternatif
sosyal yeşil mekan
BAŞARILI

ABD

Gotham
Green

Geleneksel Tarım
Yöntemi

En geniş çatı seracılığı uygulaması

Çiftçiye kentte
iş olanağı
BAŞARILI

Kent içinde
kirli havada
sağlıksız besin yetiştirme
BAŞARISIZ

Binalarda estetik,
Çatıda alternatif
sosyal yeşil mekan
BAŞARILI

Japonya
Tokyo

Pasona
hidroÇift cidarlı cephede
Ofis
ponik &
açık alanda tarım
toprakEKER
İç mekanda
Prof.Binası
Dr. Bülent
destekli
Kontrollü ışık
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sistem
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Tablo 3. Dikey Tarım Uygulamaları Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi
Ülke

Proje
İsmi

Tür

İsviçre
Linköping

Plantagon
World
Food
Building

Hidroponik
Sistem

İngiltere
Londra

Growing
Underground
Project

Hidroponik
Sistem

Özellik

Değerlendirme
Ekonomik

Ekolojik

Sosyal

Yeni istihdam,
Kent içinde kolay
ulaşılır besin,
Mevcut yapı kullanımı
BAŞARILI

Laboratuvarda tarım
Yapay besin üretme
hedefi BAŞARISIZ

Yapılaşmayı arttırma
Doğal alan
azaltma
BAŞARISIZ

Led aydınlatma
Yeni istihdam,
İç Mekan tarımı
Kent içinde kolay
Sığınak dönüşümü
ulaşılır besin,
Prof.
Dr.
Ümran
SEVİL
Z-acreage farming
Mevcut
yapı kulİBAD Yönetim Kurulu
Başkanı
lanımı

Laboratuvarda tarım
Yapay besin üretme
hedefi BAŞARISIZ

Tarihi
sığınak
dönüşümü
ile kentte
tarımsal
ürüne karşı
duyarlılığı
arttırma
BAŞARILI

Jeotermal
enerji ile
sera oluşumu BAŞARILI

Kadın istihdamı
ile sosyal
duyarlılık
oluşturma
BAŞARILI

İç mekanda hidroponik sistem
Sera ortamı
The International
Architecture Award
2016

BAŞARILI

Türkiye
Ağrı

Diyadin
Jeotermal
Sera

Hidroponik
Sistem

Serada dikey tarım
Jeotermal enerji
ile kontrollü çevre
iklimi
Türkiye’nin en
büyük dikey tarım
serası

Yeni istihdam,
Zor iklimde tarım,
Kolay ulaşılır
besin
BAŞARILI

Türkiye
Niğde

Topraksız
Patates
Tohumluğu

Aeroponik
Sistem

Serada dikey tarım
Türkiye’de ilk
topraksız tohum
üretimi

İstihdam ve ihracat için fazla
üretim sağlama
BAŞARILI

Prof. Dr. Bülent EKER
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LaboratuKırsal
varda tarım alanların
Yapay bedeğerlendisin üretme
rilmemesi
hedefi BA- BAŞARIDoç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
ŞARISIZ
SIZ
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Tablo 4. Permakültür Çiftlikleri, Permakültür İlkelerine Göre Değerlendirilmesi
PERMAKÜLTÜR YERLEŞİM ÖRNEKLERİ
Permakültür İlkeleri

Crystal
Waters

Marmariç
Permakültür

Guelph
Ontario

Bağlantılı Yerleştirme

x

x

Her öğenin birçok işlevi vardır

x

Her Önemli İşlev Diğer Öğeler Tarafından Desteklenir

x

Etkin Enerji Planlaması
Biyolojik Kaynakların Kullanılması
Enerji Döngüsü

x

Küçük Ölçekli Yoğun Sistemler
Ardıllığı ve Evrimi Hızlandırma

Prof. Dr. Ümran SEVİL x

x

x

x

x

x
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Çeşitlilik

x

x

Tablo 5 Crystal Waters Köyü, Marmariç Permakültür Çiftliği Ve Ontari Kenti Sosyal Ekolojik Ve
Ekonomik Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi
Değerlendirme
Örnekler

Ekolojik

Ekonomik

Sosyal

Sonuç

Crystal Waters Köyü

Yeni yerleşim oluşumu
ve eksik tarımsal kararlar olumsuz
Genel yerleşim tasarım
kararları olumlu

Kısmen dışa bağımlı
Tarımsal ve turistik faaliyetlerden oluşan ekonomik döngü

Başarılı komün yaşam
tarzı mutlu ve refah
toplum oluşumu

Başarılı

Marmariç Permakültür Çiftliği

Mevcut köy yerleşimi
değerlendirme olumlu
Yetersiz Permakültür
Tasarım Uygulamaları

Tarım temelli olmayan
turizm ve eğitim üzerine
kurulu ekonomik döngü

Yetersiz nüfus, yalnızca dönemsel kamp
amacıyla gelen topluma dönüşüm

Başarısız

Guelph Permakültür
Kapsamlı planlama ve
Şehri Projesi
tarım alanları
kararları
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SONUÇ
19. Yy’dan itibaren kentsel tarım yöntemlerine bakıldığında, kentsel tarımın sosyal ekolojik ve ekonomik
bileşenlerin üçünü de karşılayan örnekler, en fazla 20. Yy’da Avrupa ülkelerinde görülmeye başlamıştır. Bu
zamandaki örnekler Tablo 1’de belirtildiği üzere genel olarak başarılı bulunmuş ve toplumun sürdürülebilir
refahını olumlu yönde etkilemiştir. Türkiye genelinde bakıldığında ise Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde
başarılı örneklere rastlasak dahi günümüze kadar o örneklerin sürdürülememiş olması başarısız olduğunu gösterir niteliktedir. Bunun yanı sıra Türkiye’de güncel hobi bahçesi niteliğindeki kentsel tarım örnekleri ekolojik ve sosyal girişim açısından başarılı bulunmuş, fakat ekonomik açıdan bakıldığında örneklerin bir endüstri
yaratamayacak veya kalkınmanın önünü açamayacak kadar yetersiz olduğu görülmüştür.
Kentsel tarımın teknoloji ile harmanlandığı dikey tarım örneklerine bakıldığında, dünya genelinde daha yaygın
olmasının yanı sıra yurtiçi ve yurtdışı örnekleri başarı açısından benzer sonuçlar göstermektedir. Tablo 2 ve
3’te belirtildiği üzere, 21. yüzyıl günümüz dikey tarım uygulanan kentsel tarım örneklerinin çoğunluğunun
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Kentsel tarım, günümüzde popülerlik kazanmış permakültür yöntemleri açısından incelendiğinde ise permakültür ilkeleri adı verilen yeni gibi gösterilen uygulamaların hepsinin farklı başlıklar altında sunulan mevcut
sürdürülebilirlik uygulamaları olduğu görülmektedir. Permakültür uygulamaları genel olarak, tarımsal açıdan
yeni yöntemler geliştiriyor ve verimi arttırmayı hedefliyor olsa dahi, mekansal açıdan önerileri mevcut bilgilere katkıda bulunmamaktadır. Kırsal alana yoğunlaşmış kentsel alan için köklü çözümler sunamamıştır.
Sürdürülebilirliğin kentsel açıdan gerçekleştirilmesini sağlayan tüm bu kentsel tarım uygulamaları, doğal kaynakların korunmasını ve sağlıklı yaşam koşullarının oluşturulmasını sağlamak yerine, yeni pazar aracı haline
gelmiş, reklam ve popülerlik bu aşamada asıl amaçtan daha ön plana geçmeye başlamıştır. Sürdürülebilir
olarak önerilen, güncel kentsel tarım yöntemleri ve permakültür uygulamaları, fikir olarak sürdürülebilirliği
sağlama amacı gütse ve bazı başarılı örnekleri barındırsa dahi uygulama yöntemleri asıl amacını gerçekleştiremediğini ve çokça dezavantajı bulunan tartışılır uygulamalar haline geldiğini göstermektedir.
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KENTSEL BOŞLUK İHTİYACININ İŞGAL MEKANLARI OLUŞUMUNA VE TAKTİKSEL
KENTLEŞMEYE ETKİSİ BORNOVA ÖRNEĞİ İNCELEMESİ
Ece GÜLEÇ
Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İzmir / Türkiye

Öz: Üretimde endüstrileşme, şehirlerin karakterlerinin değişimine yol açmış, fabrikalar ve sanayi kuruluşlarının şehirlere hakim olmasıyla birlikte, büyükşehirlere yönelik artan göçle orantılı olarak, yapılaşmanın önü alınamaz hale gelmiş, şehirlerdeki çoğu alan binalarla dolmuştur. Kentlerde dikey ve yatay yapılaşma yoğunluğu
şehirlerin nefes almasını sağlayacak açık ve yeşil alanlarını işgal etmeye başlamıştır. Bununla birlikte kentsel
boşluk kavramının şehir yaşamı için önemli bir ihtiyaç haline geldiği görülmektedir. Bu ihtiyaç aslında kent
hakkıyla var olan, her bireyin kentin her alanını kullanabilme hakkını kısıtlamış, bu nedenden dolayı kentli, bu
yetersiz alanlar içinde kendi yerini bulmaya,
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mektedir. İzmir’de bulunan Bornova ilçesi de konumu ve karakterinden ötürü bahsedilen bu problemlerin net
olarak görüldüğü yerleşimlerden biridir. Bornova Bölgesi üzerinde yapılan araştırmalar doğrultusunda, kent
yoğunluğunun kısa bir süre içinde yoğun artış gösterdiği görülmüş bundan ötürü kentliye kenti kullanacak yer
kalmadığı belirlenmiştir. Bu çalışmanın amacı, kentsel boşluğa ve yeşil alana ihtiyaç duyan kentlinin, kent
üzerinde işgal ettiği mekanların oluşum şekillerini analiz ederek, bu soruna karşı edindikleri kentsel taktikleri
belirlemek ve kent hakkında alınan kararlarda etkin olan mercilerin bu taktiklerin farkında olarak müdahalaleri
gerçekleştirmesini sağlamaktır.
Anahtar Kelimeler: Taktiksel Kentleşme, İşgal Mekanları, Kentsel Boşluk, Esnek Mekan

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
1.1. Endüstrileşme ve Yapısal Doluluk Oranının Kentsel Boşluk ve Yeşil Alan İhtiyacına Etkisi ve Modern Kent Problemi
Sanayi devrimiyle birlikte, 20. yüzyıldan itibaren kentlerin karakterleri değişmeye, fabrikalar ve sanayi kuruluşları nedeniyle, tüm dünyada, kentlerdeki yapılaşma oranı hızlı bir şekilde artmaya başlamıştır. Bunun
yanı sıra bu durum Cumhuriyetin İlanı ve endüstrileşme hareketleriyle birlikte Türkiye’de de artış göstermiş,
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Türkiye’nin %25’ini kapsıyorken, 1997’den itibaren %62’sini kapsar hale gelmiştir (Kara, 2006). Bu oranda
bir nüfus artışı konut ihtiyacını da beraberinde getirmiştir.
Nüfus yoğunluğunun düzensiz artışıyla, nefes alacak boşluktan yoksun hale gelen kentsel alanlar, kentlinin
gündelik yaşam pratikleri dahilinde kenti kullanma hakkını elinden almış olmakta, kaliteli bir yaşam ortamı
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verememektedir. Kentli birey ise, bu hakkını gerçekleştirmek amacıyla kentte kendi mekanını oluşturmak
için legal veya illegal yöntemlere başvurmakta, kendi pratiklerini şehrin değişimine katmaya başlamaktadır.
Çalışmanın devamında ise bu uygulamaları konu alan kavramlar incelenmiş ve İzmir’in Bornova ilçesindeki
uygulamalar analiz edilmiştir.
1.2. Kent Hakkı Kavramı
Kent hakkı, 1968’de kapitalist sistemin kentleşme sürecine etkisi, üretim biçimi ile kent tasarımının ve yeni
oluşumların Marksist analizine dayalı, Lefebvre tarafından ortaya çıkarılmış, Harvey ve Castelli tarafından geliştirilmiş bir söylemdir (Dinçer, 2013). Lefebvre kent hakkını, kentli kullanıcının gündelik yaşam gereksinimlerini yerine getirmek için kentin tüm alanlarını kullanma hakkına sahip olma durumu olarak tanımlamaktadır
(1996). Bu söylem aslında, rahat yaşam olanaklarına sahip olmayan bireylerin, kenti belirli sınırlar dahilinde
kullanmakla kısıtlı kaldıklarının yarattığı probleme işaret etmekte ve kent hakkı söylemi ise bu durumun oluşmaması gerektiğini savunmaktadır. Bunun yanı sıra Harvey, kentte, kentli kente müdahale edebilme hakkına
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kenti değiştirme özgürlüklerine göre değer kazanır ve aynı zamanda birey ise kenti değiştirebildiği ölçüde onu
sahiplenir. Buna karşın, bu yorumlar ışığında şu anki şehirlerin durumuna bakıldığında, kapital sistemin artışını körüklediği inşaat sektörü, kenti ve kentliyi düşünmeden her alana sahip olmaya çalışmaktadır. Castells’in
kent hakkıyla ilgili yorumu olan, kapital sistem dahilinde, mekan örgütlenmesinin sermayeye göre gelişiyor
ve değişiyor olması, dolayısıyla her bireyin her mekanı kullanma özgürlüğünün kalmaması durumu açıklar
niteliktedir (1997). Dolayısıyla günümüz kentlerinde kent hakkı kavramı tasarım ve planlama sürecinde ele
alınmamakta, bu da bireyin, farklı yöntemlerle kendi mekanını oluşturmasına, bina yığınlarının arasına sızarak
mekanını zoraki var etmesine neden olmaktadır.
1.3. İşgal Mekanları
İşgal kelime anlamı gereği veya tarih boyunca kullanıldığı anlamlar bakımından, bir mekan edinme olgusunu
açıklamakta, mekanı temsil etmekte ve onun alıkonuluşunu işaret etmektedir. İşgal eylemi, bireylerin bir yere
ait olma güdüsünü giderebilmek adına ortaya koyduğu en temel eylem biçimidir. İşgal mekanları tanımı ise yasal olmayan yeni bir fiziksel çevre inşa etmek, barınmak veya devlete ait mülkiyet ilişkileri dahilinde topluma
ait arazilerin farklı veya bireysel amaçlarla kullanılmasına tekabül etmektedir (Özdeniz, 2016:35-50).
1.3.1. İşgal Mekanları Çeşitleri ve Oluşma Biçimleri

Prof. Dr. Bülent EKER

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD bir
Yönetim
Kurulu
İBAD Yönetim
Kurulu
Üyesi
İşgal mekanlarının
oluşma
biçimleri
farklılık gösterir, bu genellikle
politik duruş
ve Başkan
girişimci Yardımcısı
bir eylem
olarak algılansa da, barınma sorunu ve yoksulluktan meydana gelen ihtiyacı karşılamaya yönelik her eylem
biçimi işgal olarak tanımlanabilmektedir. Dünya üzerinde her yedi insandan birinin yaşamını işgalci olarak
sürdürdüğü öne sürülmüştür (Neuwirth, 2007: 71-80). Dolayısıyla işgal, oluşumuna göre yalnızca bir politik
eylemi değil, aynı zamanda şehri kendi ihtiyaçları doğrultusunda değiştirme olgusunu da ifade eder.
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Sosyolog Hans Pruijt (2004:699-705) işgal mekanları oluşumunu “yoksunluğa bağlı işgal”, “alternatif barınma
yöntemi olarak işgal”, “girişimci işgal”, “korumacı işgal”, “politik işgal” olarak beş ana başlık altında incelemiştir.
Pruijt (2004:699-705), yoksunluğa bağlı işgalleri, evi olmayan bireylerin kentte kendine yer bularak barınma
ihtiyacını karşılamaya yönelik işgal biçimleri olarak açıklamaktadır. Alternatif barınma yöntemi olarak işgal
ise, devlet tarafından sağlanan konut olanaklarına uzun süreçler veya fazla kira masrafları yüzünden yerleşemeyen insanların uyguladığı işgal biçimi olarak tanımlanmaktadır. Türkiye’de yoğun olarak bulunan gecekondular bu işgal biçiminin uygulamasına en bilindik örnektir. Ayrıca Venezuela’da yarım kalmış Torre David
binası (Şekil 1) örneğinde ise yalnızca strüktürü yapılmış ve yarım kalmış gökdelenin, evsizler tarafından işgal
edildiği görülmektedir.
Geniş kaynak olanaklarına sahip olmayan bireylerin, ticari amaçla ortaya çıkmış işgal biçimi ise girişimci işgal
olarak tanımlanmaktadır. Bürokratik süreçlere ihtiyaç duymadan oluşan tesis, atölye, kafe, işletme girişimci
işgal mekanlarına örnek olarak gösterilebilir. Yeterli gelire sahip olamayan veya işletme prosedüründen kaçan
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Korumacı işgal ise yıkılacak ya da yeniden işlevlendirilecek mekanlara, istenilen doğrultuda farklı bir işlev
kazandırarak yıkılmasına engel olmak için yapılan işgal biçimidir. Bu durum korumacı işgalin yanında politik
işgal şeklini de yansıtmaktadır. Politik işgal ise, kent hakkı dahilinde, bireylerin kenti istediği ölçüde dönüştürme hakkını yansıtacak biçimde oluşan işgal biçimleri olarak tanımlanabilir (Pruijt, 2004:699-705). Berlin’de
bulunan K77 işgal evi (Şekil 2), sanat üretimi için ortaya çıkmış kullanılmayan bir evin işgal edilip atölyeye
çevrilmesiyle oluşturulmuştur. Bu işgal evinin asıl yansıtmak istediği, içinde yaşanılan dünyayı şekillendirmek
üzere harekete geçilmesi gerektiği düşüncesidir.
Bu işgal biçimleri dikkate alındığında, Bornova ilçesinde yapılan analiz sonucunda elde edilen bulgular, yoğun
olarak yoksunluğa bağlı işgal ve girişimci işgal kavramlarına örnek olacak örnekler barındırmaktadır. Politik
işgal örnekleri bulunmasa bile, örneklerde görüleceği üzere gerçekleştirilen işgal türlerinin hepsinin içinde bir
şekilde politik bir yaklaşım barındığını öne sürmek mümkündür.
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Şekil 1. Torre david işgal mekanları (Mimdap, 2013)
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Şekil 2. Sosyal heykel olarak işgal evi: k77 vakası (Fütüristika, 2016)
2.3. Taktiksel Kentleşme Tanımı
Mekansal müdahaleler, genel olarak kent ile ilgili karar veren merciler tarafından stratejik planlama doğrulProf. Dr.
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açıklanmaktadır. Bunun yanı sıra kentsel taktik ve kentsel strateji kavramları da kentin değişimi üzerine karar mekanizması dahilinde farklı söylemler yaratmaktadır. Kentsel taktik ve stratejiler, kelime anlamı olarak,
belirli bir amaca ulaşma için uygulanan ve izlenen yöntemlerin tümü olarak aynı anlamı ifade edecek şekilde
karşımıza çıkıyor olsa da, kent kavramı içinde bu iki kavram farklı anlamları barındırır. Strateji, iktidara bağlı
kurum ve yapılar tarafından, kentin düzenlenmesi ve yapılı çevre ile ilgili verilen kararlar bütününe tekabül
eder ve mekanı kendinin yapma yolu olarak tariflenir (Sakal, 2015:3-13). Bunun yanı sıra taktikler, gündelik
yaşamı kullanan halk tarafından yapılı çevreyi kendi ihtiyaçları doğrultusunda değiştirme çabasını ve küçük
ve geçici müdahaleleri kapsamaktadır. Kentsel taktik tanımı, De Certeau (1980) tarafından, bireyin iktidarın
elinde görünen kendi yaşam çevresini kendi kılma çabası olarak tanımlanmaktadır. Sıradan kent kullanıcısının
geliştirdiği taktikler, mevcut sistemi değiştirecek kadar kuvvetli değil fakat onun çatlakları arasında kendine
yer edinme çabası olarak ifade edilmektedir. Kentsel taktikler, işgal mekanları gibi illegal müdahaleleri barındırdığı gibi, kamusal alanlarda kentlilerin ihtiyaçları doğrultusunda veya kente estetik katmak amacıyla da
gerçekleştirilmektedir. Sonuç olarak, kentsel taktikler, kentlinin, kenti kullanabilme hakkının, gündelik yaşamın gerçekleştiği kentin bir araç olarak kullanılması durumunun ve bireyin kentte planlanan dışında kendine
bir yer bulabilmesinin somut örneklerinden meydana gelmektedir.
2.3.1.Kentsel Taktik Uygulamaları

Doç. Dr. legal
Pelin
AVŞAR
KARABAŞ
Dr. Bülent
EKER
KentselProf.
taktiklerin
bazıları illegal
şekilde bazıları ise kamu alanlarında
biçimde
gerçekleşmektedir.
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
İBAD
Yönetim
Kurulu
Dünya’nın
birçok
yerinde
kentselÜyesi
taktikleşmenin örneklerine rastlanmaktadır.

434

DERNEK
YÖNETİMİ
SÖZEL SUNUMLAR

					
Şekil 3. Los Angeles sokağında gerilla bahçeciliği (Umberto Bayi, 2015)

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Şekil 4. Better Block Foundation (Krista Nightengale, 2017)
Los Angeles ve New York’ta gerilla bahçeciliği (Şekil 3), Teksas Dallas’ta Better Block projesi (Şekil 4) gibi
örneklerden de görüldüğü üzere, kentsel taktikler, işgal mekanlarıyla aynı özelliği taşımakta ikisi de kentlinin
kendi ihtiyaçlarını karşılama konusunda belirli uygulamaları hedef almaktadır. Bunun üzerine işgal mekanları
daha çok
zorunluluk
ve yoksulluktan
taktikler
estetik
olarak ve
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AMAÇ
Bu çalışmanın amacı, kentsel boşluğa ve yeşil alana ihtiyaç duyan kentlinin, kent üzerinde işgal ettiği mekanların oluşum şekillerini, Bornova 555. sokak bölgesini analiz ederek, kentsel yaşamda strateji dışı gelişmelerin
ne yönde ilerlediğini belirlemektir. Bu çalışma, kent ile ilgili alınan kararlarda etkin olan merciler için bir
farkındalık yaratma gayesi taşımaktadır. Bu çalışma ile birlikte, kent üzerinde yapıla stratejik müdahalelerin
gündelik yaşamda gerçekleşen kentsel taktikler temel alınarak yapılması önerilmektedir.
KAPSAM
Belirlenen kavramsal altyapı üzerinden, çalışmanın kapsamını, Bornova 555. sokak üzerinde yapılan analizler
oluşturmaktadır. Bu sokak üzerinde yaşanan yoğun değişimler, bölgede yaşayan halkın kendine göre bölgede
yer edinmesine sebebiyet vermiştir. Bu süreçte, Bornova bölgesinin tarihi, gelişim süreci ve günümüzde kent
yoğunluğunun artması ile birlikte kentlinin bu duruma karşı geliştirdiği taktiklerin gözlem süreci çalışmanın
kapsamını oluşturmaktadır.
YÖNTEM

Prof. Dr. Ümran SEVİL
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Bölgenin analiz aşamasında, yöntem olarak literatür taraması ve saha gözlem çalışmaları yapılarak bölgedeki
problem tanımı ortaya çıkarılmıştır.
BULGULAR
Bornova ilçesinde, 555. sokak aksında yapılan analizlere göre, işgal mekanlarının farklı nitelikler kazandığı,
kentlilerin kentsel doluluk karşısında kendine yer edinme çabalarını görülmektedir.

Şekil 5. Girişimci işgal biçimi (Kişisel arşiv, 2017)
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Şekil 6. Girişimci işgal biçimi (Kişisel arşiv, 2017)

Şekil 13, 14, 16, 22, 23, 24 ve 26’da işgal mekanı oluşumunda, yoksulluk etkili olmuş ve iş bulamayan birey
veya işletme sahibi kamu alanına yerleştirdiği birkaç eşya ile kendi işletmesini yaratmıştır. Özellikle Şekil
22’de işgal edilen yalnızca bir kaldırım değil, boş kalan parselin tamamı olmuştur. Bunun yanı sıra Şekil 23’ün
sol kısmında kalan kapalı pazar yeri tasarımındaki
oluşum, yeni
bir yapı olmasına rağmen çekme mesafeleProf. Dr. Ümran
SEVİL
İBADalınmaması
Yönetim Kurulu
Başkanı
rinin ve esnek kamu kullanımının dikkate
dolayısıyla,
cephesinde bu şekilde bir işgalin meydana
gelmesine olanak sağlamıştır. Fiziksel sınırları olmayan bu işgal mekanı, yalnızca birkaç eşya ile oluşturduğu
mekan sayesinde girişimci işgal oluşumuna örnek olmakla birlikte kentin işsizlik ve yoksullukla ilgili sorunlarını da gözler önüne sermektedir. Bu şekilde ticari alanın, bürokratik süreç doğrultusunda değil fakat girişimci
işgal yöntemiyle genişletildiği görülmektedir.

Şekil 7. Girişimci işgal (Kişisel arşiv, 2017)
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Şekil 8. Hayvanlar için işgal (Kişisel arşiv, 2017)
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Şekil 9. Hayvanlar için işgal (Kişisel arşiv, 2017)
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Şekil 10. Bitkiler ile işgal (Kişisel arşiv, 2017)
Şekil 17 ve 18’de ise öncekilerden farklı karakterde bir işgal mekanı sergilenmektedir fakat asıl sorun tekrar
kentsel boşluk ihtiyacı olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada mekan oluşumu yalnızca birkaç halı ile sağlanmış
ve bu alana araba park edilmesi engellemiştir. Hayvanların veya çocukların korunma veya oyun alanı olarak
kullandıkları bu bölge, ihtiyaç doğrultusunda daha masum bir şekilde oluşmuş bir işgal alanıdır. Bu uygulamalar da işgal tanımının yanında, kentsel taktik olarak da tanımlanabilir.

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

438

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

DERNEK
YÖNETİMİ
SÖZEL SUNUMLAR

Şekil 11. Balkon ile işgal (Kişisel arşiv, 2017)
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Şekil 12. Girişimci işgal biçimi (Kişisel arşiv, 2017)
Şekil 19 ve 20’de ise yeşil açık alan ihtiyacının, saksılarla oluşturulan bahçeden karşılanmaya çalışılması
şeklinde oluşan işgal mekanını göstermektedir. Bu durum, kentsel taktik örnekleri arasında bulunan gerilla
bahçeciliğine benzer bir örnek sergiler.

Şekil 13. Girişimci işgal biçimi (Kişisel arşiv, 2017)
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Şekil 14. Kamusal alanda mini bar işgali (Kişisel arşiv, 2017)
Şekil 25’te ise ortada park-bahçe niteliğindeki dar ve küçük kamu alanının çöp toplayanlar için bir sosyal
mekan özelliği kazandığı görülmektedir. Birkaç plastik tabure ve sehpa, hatta çöp konteynırları burada mekan
oluşturmak için birer eleman haline gelmiş, kamuya ait bu kullanılmayan alanın mini bar şeklinde işleyen bir
yere dönüşmesini sağlamıştır. İşgal mekanı
buDr.
fotoğrafta
bir sosyal
mekan olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu
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bir kentsel taktik mekanı olarak da yorumlanabilir.
SONUÇ
Analizlerden anlaşıldığı üzere, 555. Sokak üzerindeki işgal mekanları ve kentsel taktik uygulamaları, kentsel
boşluk ve yeşil alan probleminin ortaya çıkardığı kenti kullanma eğiliminin farklı şekillerde ortaya çıkmasından meydana gelmiştir. Çoğu örnek, girişimci işgal modelini, yani ticari amaçlar doğrultusunda, bürokratik
işlemlere gerek duymadan bir tesis yaratma amacı gütmeyi yansıtmakla birlikte, kentsel taktik olarak niteleyebileceğimiz, hayvanlar için barınak, yeşil alan yaratma veya sosyal alan oluşturma ihtiyacı gibi olumlu kentsel
yaklaşımlar, kent hakkı dahilinde halkın değiştirip dönüştürmeye çalıştığı mekanlar arasında görülmektedir.
Olumlu ya da olumsuz, legal ya da illegal, tüm bu kentsel küçük müdahalelerde halkın var olması bu kent
içinde bir sorun olduğuna işaret etmekte, halkın bu gibi yaklaşımlar ile bu gibi sorunlara çözüm aradığı görülmektedir. Bu çalışma ile birlikte bu ilçeye yapılacak stratejik müdahalelerin bu bakış açısı dahilinde yapılması
önerilmektedir.
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SOSYAL BİR MEKAN OLARAK AÇIK MUTFAKLI RESTORAN
Feyza Nur DİŞKAYA
Abdullah Gül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Kayseri / Türkiye

Öz: Giriş: Restoranların gelişimini zaman içerisinde değerlendirdiğimizde, küreselleşmeyi görmek mümkündür. Farklı yemek yeme şekilleri, süresi, yemek alışkanlıkları ve ekonomik koşullar restoranların çeşitlenmesine neden olmuştur. Müşterinin restoranda kalma, masadakilerle iletişim kurma ve sohbet etme biçim ve süreleri de farklılık göstermiştir. Her toplumun kendine özgü değişkenlerinin ve kültürünün olması, restoranların
tasarımının farklı birçok açıdan değerlendirilmesi gereğini oluşturmuştur. Sanayi devrimiyle birlikte dışarıda
yemek yeme ihtiyacının artmasıyla, yeni nesil yemek yeme mekanlarının temelleri atılmıştır. Yemek yeme ihtiyacının artması restoranların biçimsel ve teknik özellikler bakımından gelişimini sağlamıştır. Gelişen mutfak
teknolojisi, pişirme teknikleri, depolama,
hazırlama
gibi alanlarda
değişime neden olmuştur. Restoranların
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sayılarının artmasıyla birlikte de birçok
farklı
kültüre sahip
mutfak
ortaya çıkmıştır. İtalyan mutfağı, Fransız
mutfağı, İngiliz Mutfağı, Çin mutfağı, Japon mutfağı, Osmanlı mutfağı vb. mutfaklardır. Aynı zamanda yemeklerin hazırlanışı, yapılışı, sunumu ile ilgili birçok farklı mutfak çeşidi de ortaya çıkmıştır. Bunlar büyük otel
mutfağı, hızlı yeme-içme hizmeti sunan fastfood mutfağı, gemi mutfakları, havayolu ikram hizmetleri mutfağı
vb. mutfak çeşitleridir. Bu mutfak çeşitlerinden biri olan restoran mutfaklarında, toplumların sosyal yapısını,
ekonomik durumunu, toplumsal özelliklerini görebiliriz. Bu özellikler kapsamında toplumların bulundukları
coğrafyayı, ekonomiyi, kültürel ve sosyal boyutunu değerlendireceğimiz mekanlardan biri de açık mutfağa
sahip restoranlardır. Açık mutfağa sahip restoranlarda farklı kültürlerin sunmuş olduğu hizmetin farklılık ve
çeşitlilik göstermesi, insanların biraraya gelmesinde ve sosyalleşmesinde bir araç olmaktadır. Açık mutfaklı
restoranların sosyal bir mekan olarak incelenmesi gereğini oluşturmaktadır. Amaç: Bu çalışma, bütüncül bir
tasarım anlayışıyla, restoranlardaki açık mutfakların sosyal bir mekan olarak incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kapsam: Yapılan bu araştırmanın evrenini Türkiye’de sunmuş olduğu servisin farklılık göstermesi
sebebiyle Japon mutfağı, Moğol mutfağı ve Türk mutfağına sahip restoranlar oluşturmaktadır. Sınırlıklar:
Araştırma açık mutfak anlayışına sahip restoran mutfakları ile sınırlandırılmıştır. Yöntem: Araştırmada farklı
kültürlere sahip açık mutfaklı restoranların müşterilere sunmuş olduğu servisin farklılık göstermesi, insanların
sadece beslenme ihtiyacını karşılamak amacıyla biraraya gelmediği ve mekanın sadece salt yerleşim düzeni
çerçevesinde şekillenmediği gözlem yoluyla ortaya konulmuştur. Bunun yanı sıra mekanın da bu sosyalleşme
işlevi için etken bir faktör olduğu gösterilmiştir. Literatür araştırması ile evrensel ve yerel değerlerin analizi
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sosyal bir mekan olması hipotezi çerçevesinde şekillenen araştırmada mekanın ve tüketimin birbiriyle
olan
bütüncül ve karşılıklı etkileşiminin de tasarıma etkisi gösterilmiştir. Yemek yemenin ve tasarımın bütüncül bir
anlayışla sosyalleşme amacına hizmet ettiği görülmüştür. Sonuç: Çalışma sonunda, insanoğlunun besini elde
etme, işleme, saklama, sunma gibi yöntemlerle bir kültür meydana getirmesi, yeme içmenin kültürel öğeleri
barındırması, bugün sosyal, kültürel ve ekonomik yönden birbirinden farklı yaşayan toplulukların bulunması,
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her toplumun sayılan bu farklılıklarından dolayı çok sayıda beslenme alışkanlıklarının olduğu görülmüştür.
İnsanoğlunun yaşamını devam ettirebilmesi için de gerek olan yemek yeme ihtiyacının sadece temel bir ihtiyaç
olarak gerçekleştirilmediği aynı zamanda sosyalleşme amacıyla yemek yeme ihtiyacının gerçekleştirildiği ve
insanları bir araya getirme aracı olduğu gösterilmek istenen sonuçlar arasındadır. Açık mutfağa sahip restoranların sunduğu servisin, yemek yeme şeklinin, iletişim kurmanın, pişirme tekniklerinin farklılık göstermesi
insanların sosyalleşmesinde etken bir rol oynamaktadır. Bu sebeple açık mutfaklı restoranların, tüketim unsuru olarak farklılık göstermesi, hem yerel hem evrensel değerleri taşıması olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu
sebeple karşılıklı bir etkileşimi yansıtan açık mutfaklı restoranlar, sosyal ve yaşamsal bir anlamı olan mekan
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler : Kültür ve Mekan, Restoran, Açık Mutfak, Tasarım
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Başkanı karşılamak amacıyla hazırlama, yemeği pişirme; yemeği nasıl, ne zaman ve nerede yediği bireyin ait olduğu zamana ve toplumsal grubunun
alışkanlıklarına göre değişiklik göstermektedir. Beslenme ihtiyacının giderilmesinde bir geçiş alanı olarak
mutfak, ısınma ihtiyacının da giderilmesiyle insan yaşamında merkezi bir konumda olmuştur. İnsanoğlunun
meydana getirdiği teknolojik, sosyal, kültürel, ekonomik gelişmeler; beslenmeyi etkileyerek yemeği salt bedensel bir ihtiyaç olmanın ötesine taşımıştır. Beslenmeyi, ısınma ihtiyacını, ateşi kontrol etmeyi sağlaması
sebebiyle mutfakta, sosyal yaşamın önemli bir mekanı olmuştur.
Mutfak kültürü, besin değeri olan malların dolaşımı ve birikimini kapsaması bakımından, yaşamsal anlamı
olan bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Mutfak kültürünün kapsamında, tarih boyunca geliştirilmiş farklı
teknikler, aletler, mekanlar ve ritüeller bulunmaktadır (Fendal,2007) İnsanın fizyolojik yapısı itibariyle yemekle doğrudan ilgisi olduğu gibi sosyal yönüyle de yaşadığı kültürün etkisi altında bir anlayışa sahiptir. Gerekli
besinlerin temini, insan tüketimi için uygun hale getirilmesi ve tüketim davranışları süreci mutfak çevresinde
gerçekleştirilen beslenmeyi kültürel bir olgu haline dönüştürmektedir (Beşirli, 2010).
Yeni bir anlayışla beslenme, bireylerin bir araya gelip, sosyalleşmesi için bir tercih aracı olabilmektedir.
2. Küreselleşme ve Kültür
Küreselleşme, ülkelerin sosyo-ekonomik, siyasi ve kültürel yapısına göre değişkenlik gösteren önemli bir süreci açıklamaktadır.
Her ne kadar
küreselleşme, ekonomik bir olgu
olarak
edilse
de, pek çok
yönden inDoç.
Dr.kabul
Pelin
AVŞAR
KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent
EKER
sanlarİBAD
için gündelik
yaşamın
bir parçası
ve bilgi
teknolojisinde
hızlı
değişim
İBAD
Yönetim
Kuruluyaşanan
Başkan
Yardımcısı
Yönetim
Kurulu
Üyesi haline gelmiştir. İletişim
ve gelişmelerle ortaya çıkan küreselleşme süreci, toplumsal yaşamın birçok alanını etkilemiş ve etkilemeye
de devam etmektedir. Bu anlamda küreselleşme olgusunun etkilediği en önemli alanlardan birisi sosyal ve
kültürel yaşantıdır (Nar, 2015).
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Beşirli (2010)’un, Tezcan (2000)’den aktardığına göre kültür; ne yiyeceğimizin temel belirtisidir ve yiyecekler
kültürün bütünleyici parçalarıdır.
Bir milletin hayat tarzı olarak tarif edilen kültür ile küreselleşme karşılıklı olarak birbirini etkilemektedir. Hem
küreselleşme, büyük dönüşüm ve değişimlerle kültürü etkilemiştir, hem de kültür bizzat dönüşümleri meydana
getirmede etkili olabilmiştir (Talas, Kaya, 2007). Uygarlığın gelişmesi ve sınırların belirlenmesiyle her toplum
kendi yemek ve mutfak kişiliklerini geliştirmeye başlamıştır. Sümerler, Mısırlılar vb. pekçok topluluk yaşam
koşullarına, yaşadıkları coğrafyaya ve olanaklara göre kendi yemek kültürlerini oluşturmuşlardır. Toplu yemek
yeme kültürü tarihte pek çok dönemde geçerli olmuştur. M.Ö 5000’li yıllarda İşviçre Gölleri civarında toplu
yemekler yenildiği konusunda kayıtlar mevcuttur. Eski Mısır tapınak ve mezarlarında yer alan figürlerde de
o dönemde insanların toplu yemek hazırlamayı ve sunmayı bildikleri kanıtlanmaktadır (Korkmaz, 2010). İngiliz tarihçi Felipe Fernandez Armesto’da “Bin masanın yakınında” adlı kitabında hiçbir aktivitenin insanları
yemek yemek kadar çevrelerine bağlamadığını aktarmaktadır (Hosey, 2003). Küreselleşme faktörüyle birlikte
ise yerelin ve küresel olanın harmanlanmasıyla yemeğin birleştirici ve biraraya getirici özelliği ve mutfak kültürünün çok boyutlu yapısı ön plana çıkmaktadır.
Prof. Dr. Ümran SEVİL
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Küreselleşme, kitle iletişim teknolojisindeki gelişmeler, yiyeceklerin seri üretiminin yaygınlaşması, gıdaların
küreselleşmesi, aile yapısında meydana gelen değişmeler, yemek kültürünün değişimine neden olmaktadır
(Gürhan, 2017). Yemeğin uzun tarihsel yolculuğunda 16. yüzyıldan 21. yüzyıla kadar süren dönem son derece
önemli gelişmelere ve köklü dönüşümlere sahne olmuştur. Bu dönemde meydana gelen teknolojik, sosyal,
siyasi, felsefi, ve sanatsal değişimlere paralel olarak mutfak ve yemek de sürekli olarak gelişmiştir (Aksoy,
Üner, 2016).
Farklı mutfak kültürü bir yandan evrensel olmaları diğer yandan yerel anlamları barındırmaları yanında, tüketim unsuru olarak değişim değeri aracılığıyla küresel kapitalizmin işlevsel alanları alarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple küresel-yerel etkileşimini yansıtan alanlar olarak çeşitli veriler sunmaktadır. Mutfak kültürü
uygun pratikler, değişim ve belli bir insan topluluğunun toplumsallaşma sürecini temsil eden izler taşımaktadır
(Fendal, 2007). Nar (2015)’in Bocock (1997:13)’den aktardığına göre tüketim; sadece ekonomik bir süreç
değil, aynı zamanda gösterge ve sembollerinde içinde bulunduğu, geniş katılımlı kültürel bir süreç olarak tanımlanmaktadır.
Bireyin kendini gerçekleştirme ihtiyacı sanayi sonrası toplumsal yaşamın bir sonucu olarak karşımıza çıkmakta ve bu durumda tüketim eylemi tek taraflı bir etkinlik olmaktan çıkarak, gündelik yaşamın içinde bireyin kendini yeniden ürettiği, toplumsal olanı etkileyen ve bundan etkilendiği varsayılan bir araç haline dönüşmektedir.
Restoranlar da bu ihtiyaca cevap veren mekanlar olarak karşımıza çıkmaktadır.
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İBAD ve
Yönetim
3. Restoran
Mutfak Kurulu
KültürüÜyesi
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Toplumlar, evrimsel süreç boyunca toplum yapılarına, yaşam biçimlerine, gelenek ve göreneklerine ve yaşadıkları yerin coğrafik özelliklerine göre mutfak yapılarını şekillendirmişlerdir (Gültekin, Akın, Özkoçak,
2016). Toplumların sahip olduğu kültürel değerleri tanıtması mutfak yapılarını şekillendirmiştir. Bunlardan
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biri de açık mutfaklı restoranlardır. Açık mutfaklı restoranlar teknolojik gelişmelerle birlikte şekillenmiş, farklı kültürlerin restoran mutfağının büyüklüğünü, mutfak donatılarının ve cihazlarının kullanım amacına göre
yerleşimini etkilemiştir.
Restoranlar hem tüketim değeri, hem sunum olarak tecrübe edildiği mekan, zaman ve bunları kapsayan ritüeller bakımından belli bir coğrafi ve toplumsal anlama sahiptir. Yenilik ve yaratıcılık, sektör haline gelen
bir kültürel ürünün tanınırlığında ve değişim değerinin belirlenmesinde vazgeçilmez ölçütler halini almaktadır. Bu duruma örnek; Elbulli restoranıdır. Şef olan Ferran Adrià’nın dünyaya yayılan ünü, bildik sanılan bir
yiyeceğin başka bir yiyeceğin tadını veren şekilde değiştirilmiş olması ve restorandaki her yemeğin yüksek
tüketim nesnesi olarak sunmasında yatmaktadır (Fendal, 2007). Tüketim, hem nesneye verilen değere karşı bir
anlamdırma ve iletişim süreci hem de toplumsal değerler sistemi olarak nesnelerin ve göstergelerin belirli bir
hiyerarşi içinde statü kazandığı ve bu şekliyle, bireyin kendisini sosyal sınıflandırma içinde konumlandırdığı
bir araç haline gelmektedir (Nar, 2015).

Prof. Dr. Ümran SEVİL
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Margarita içkisi, dondurulmuş bir kar
küpünde tuzlu köpükle servis ediliyor.

Zengin ve kremsi dolgulu
tuzlu, zeytinli, orio kurabiyeleri

Bu durum daha çok tüketim aşamasında kendini göstermektedir. Örneğin; “Sushi” yemek, “chop stick” (yemek
çubukları) kullanabilmek, ayrıcalıklı bir kültürdür. Ekonomik aidiyetin simgeleri olarak pazarda tüketilmektedir. Tüketimin bu rasyonel boyutunun yarattığı bir tür yabancılaşmanın önüne geçmek için, eğlence anlayışının
yemek kültürüne girdiğini söylemek yanlış olmayacaktır (Fendal, 2007). Yemeği, hazırlama, sunma ve pişirme
tekniklerinde farklılıkların olması, şeflerin bunu bir şov şeklinde gerçekleştirilmesi bu eğlence anlayışının bir
parçası haline getirmektedir. Açık mutfaklı restoranlar da bu anlayışta bir rol oynamaktadır.

Prof. Dr. Bülent EKER

4. Açık Mutfaklı Restoranlar ve Sosyalleşme Anlayışı
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Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
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Mutfak tasarımıyla sosyo-kültürel yapı arasında karşılıklı bir etkileşim vardır. Korkmaz’ın (2010), Spang
(2007), Morgan (2006) ve Maviş (2005) ‘den aktardığına göre 1700’lü yıllara kadar restoran kavramı ortaya
çıkmamıştır. Bu dönemde kelime anlamı olarak restoran, hasta ya da bitkin birine gücünü yeniden kazandırma
özelliğine sahip yemek ya da ilaçlar için kullanılmıştır. Restoranların esas görevi kişiyi iyileştirmek, sağlığına
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kavuşturmak ve restore etmek olarak açıklanmıştır. Bir afiş olarak duvara asılan restoran kelimesi zamanla müşterilere yemek seçeneklerinin sunulacağı tesisler olarak literatüre geçmiştir. Adıyla ünlü ilk restoran
1782’de Paris’te Grand Toveme de Loundres adıyla açılmıştır. Bu restoranda yemek isimleri listelenmiş ve
belli saatlerde tek kişilik masalarda servis yapılmıştır. İkinci dünya savaşıyla restorancılık yaygınlaşmış ve
yiyecek endüstrisi hızla büyüme göstermiştir. Bu büyümede fabrikaların, büroların ve okulların kendi yiyecek
servis birimlerinin kurulması etkili olmuştur.
Nilüfer’in (2012), Carsteni Hugh-Jones (1995) ve Asensio (2003)’den aktardığına göre mutfak, beslenme kurallarının, düzenin, yaşam biçiminin hatta sosyal ilişkilerin bir yansımasıdır. İnsanı ortaya çıkaran ve sergileyen ekstra bir deri, kabuk veya ikinci kat bir kıyafet gibi bir genişleme alanı olarak tanımlanması, mutfağın
da insanı ortaya çıkaran yapının bir parçası haline getirmektedir. Gelişen mutfak teknolojisiyle de insanların
mutfakla ilişkisini farklı kılmıştır. Hızlı ve kolay yemek yapabilme, yoğun yaşam şartları nedeniyle sık sık
görüşemeyen aile üyelerini, bir araya getiren; onları kaynaştıran bir mekan olma işlevine sahip olmuştur. Sosyal ve kültürel yapının gelişmesinde açık mutfak önemli bir rol oynamakta ve restorancılığın gelişmesinde ve
yaygınlaşmasında bir araç olmaktadır. Prof. Dr. Ümran SEVİL
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Arıker’in (2012) farklı kaynaklardan aktardığına göre; tüketiciler restoran seçimi yaparken pek çok faktörü
dikkate almaktadırlar. Mutfak türü, yemek çeşitleri, bölge, fiyat, ambiyans, yemek zamanı, restoranın kapasitesi, şarap listesi literatürde adı geçen seçim kriterleri arasında sayılabilir. Arıker’in (2012), Kivela, Inbakaran
ve Reece (2000)’den aktardığına göre de, tüketicilerin önem verdikleri kriterlerden memnun kalmaları ile
restoranda yeniden yemek yemeleri arasında bir ilişki vardır.
Bu ilişkide tercih edilen yemekler ile bireyler kendilerine toplumsal birer kimlik oluşturmaktadır. Yiyeceklerin
kendine has bir dili olduğu, günlük beslenme ihtiyacının yanı sıra kültürel bir sembol olduğu görülmektedir.
(Bekar, Zağralı, 2015). Açık mutfaklı restoranlarda insanların sosyalleşme, kendini ifade ya da kültürel kazanım ihtiyacının kazanılmasında rol oynayan mutfak, farklı yerleşim düzeni de oluşturmaktadır. Bu düzende
toplu olarak aynı anda yemek yemeye olanak sağlamakta sosyalleşmede rol oynamaktadır.
4.1. Mekansal Özellikler
Mekanı tasarlayan ile onu kullanan arasında anlamsal farklılıklar vardır. Bu nedenle, mekanı tasarlayan ile
kullanan arasında bir dil birliğinin sağlanması önemlidir. Mekan kullanıcı iletişim ortamında mekanın dili
bir iletişim aracıdır. Tasarımcı belleğinde oluşturduğu ve tasarladığı mekanı somut ürüne dönüştürürken, kullanıcıya ulaşabilmelidir. Bunu yapabilmek için tasarımda kullandığı kavramlara karşılık gelen anlam yüklü
mekânsal öğeleri, toplumun kültüründen, beklentilerinden, geleneklerinden seçerek şekillendirir (Günal, Esin,
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
2007).İBAD
MutfakYönetim
tasarımı da
pek
çok
faktörden
oluşur.
İBAD
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Kurulu Üyesi
Yeni teknolojik gelişmelerle birlikte besinlerin daha uzun süre saklanıp korunabileceği soğutma sistemlerinin
bulunması da yiyeceklerin erişilebilirliğini artırmıştır (Gürhan, 2017). Sanayi devriminden sonra dışarıda yemek yeme ihtiyacının artması sanayi mutfaklarının biçimsel ve teknik özellikler bakımından gelişmesini de
sağlamıştır. Gelişen mutfak teknolojisi mekanın havalandırma sistemi, pişirme teknikleri, depolama, hazırlama
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gibi alanlarda değişime neden olmuştur. Bu özelliklerin değişmesi sosyal yapıyı da etkilemiştir. Değişen yapı
daha fazla biraraya gelen insanlar arasında etkileşimi arttırmıştır. Farklı kültürlerde bu etki, mutfakların kullanım yoğunluğunu etkilemiştir. Bazı ülkelerde restoranlarda yemek yeme oranının ya da sıklığının diğerlerine
göre daha fazla olduğu görülmektedir. Bekar, Dönmez (2016)’nın tüketicilerin dışarıda yemek yeme nedenlerine ilişkin bir değerlendirme üzerine yaptığı çalışmada; tüketicilerin dışarıda yemek yeme amaçlarına ilişkin
faktör analizinde dört faktör elde edilmiş ve bu faktörler, psikolojik, zorunluluk, ekonomik ve sosyolojik bir
durum olarak belirtilmiştir. Yapılan başka bir çalışmada Zağralı, Akbaba (2015)’in Fox (2007)’den aktardığına
göre, destinasyonların kültürünü yansıtan yerel yemeklerin turistlerin tercihlerini etkileyen bir etken olarak her
geçen gün daha fazla önem kazandığı gözlenmektedir. Farklı kültürlere ait yemeklerin, sunumların çekicilik
unsuru oluşturması, insanların farklı kültüre ait mutfakları tercih etmesinde belirleyici olmaktadır. Yapılan
farklı bir araştırma ise Mil (2012)’nin Baker (1987)’den aktardığı araştırmadır. Araştırmaya göre; sosyal etkileşimin çevre yapılandırılmasında kullanılan somut (estetik ve fonksiyonel) öğelerle soyut (ambiyans bileşenleri) öğelerin sosyal etkileşimi etkilediği yönündedir.
Yerel kültür unsurları da küreselleşme Prof.
ile birlikte
toplumun SEVİL
dünyaya eklemlenmesinde aracı rol üstlenmekDr.o Ümran
İBAD Yönetim
Kurulu
Başkanı İnsanların mekan tercihinde sosyaltedir (Fendal, 2007). Bu durumda karşılıklı
bir etkileşim
oluşturmaktadır.
leşme ihtiyacını karşılayabileceği açık mutfaklı restoranlar etken bir rol oynamaktadır. Bunun bir örneği Japon
ve Amerikan muftakları arasında görülmektedir.
Japonya’da eskiden ısınma amaçlı kullanılan Hibachi adlı küçük kömür mangalı, sonradan Japon mutfağına
pişirme amaçlı girmiştir. Teppanyaki, Japonya’ya özgü bir kızartma yöntemidir. Bu yöntem, Japon tarzı; Hibachi sobasındaki pişirme tarzının, Batı tarzı fast-food yemek pişirme tarzından etkilenmesiyle, bu iki mutfağın bir bileşimi olarak gelişmiş, görsel bir sunuma dönüşmüştür.

Şekil 1. Teppanyaki (URL-1, 2018)

Şekil 2. Japon Restoranı (URL-2, 2018)

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
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Teppanyaki oturma düzeninden örnekler
Teppanyaki restoranında mutfak, servisler, müşterinin kullandığı donatılar, sabit donatılar olarak yerleştirilir.
Müşteriye ayrılan alan, pişirme tezgahıyla ilişkilidir ve U şeklinde tefriş edilerek mutfak için gerekli alan ile
şefin performansını göstermesi için gerekli alan sağlanır. Teppanyaki düzeninde mutfak, servis ve performans
Prof.
Dr. Ümran
SEVİL komedi, drama ve el becerileri eşliiçin bölümlere ayrılır. Teppan şefleri çatal
ve bıçak
kullanma hünerlerini
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
ğinde restoran müşterilerine sunar. Tabla üzerinde yer alan et, ıstakoz ve önceden doğranmış sebzeler geniş
tablanın üzerinde sırasıyla adeta uçarak kızartılır, hızlı bir biçimde yemek çubuğuyla yenmeye hazır hale gelir.
Teppanyaki aşçılarının bıçak çevirme gösterileri, izleyenler üzerinde güçlü bir etki bırakır (Yüksel, 2017). Ayrıca şovun getirdiği dikkat çekici unsurlar insanların bu durumu sosyal medya aracılığı ile kalıcı hale getirmesi
ya da paylaşma isteği de sanal bir sosyalleşme getirmektedir. Bu konunun ikinci bir örneğine Go mongo isimli
Moğol restoranında rastlanmaktadır.
Moğol dilinde “Buhar Gemisi” veya “Sıcak Tencere” olarak adlandırılan, göçebe Moğol kavimlerinin en geleneksel pişirme yöntemi olan “Moğol Barbeküsü”, Türkiye’deki temsilcisi olan Go Mongo restoranı sayesinde
Türk kültürüne entegre olmaktadır (URL 3, 2017).
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Şekil 3. Moğol Restoranı, Go mongo (URL-4, 2018) Şekil 4. Moğol Barbeküsü (URL-5, 2018)
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Go Mongo’da, açık büfede sergilenen çiğ et, sebze, noodle, sos ve baharat alternatiflerinden müşteri kendi
zevkine göre bir karışım hazırlayarak, yemeğin hazırlanma aşamasına bizzat dahil olmaktadır. Stantta duran
görevli, müşteriye hangi sosları ve baharatları tercih ettiğini sorarak onları tabağa eklemekte, tabak özel bir saç
üzerinde pişirilmesi için içeriye, yarı açık konseptli mutfağa yollanmaktadır.
Farklı bir örnek ise bir Japon restoranı olan Hai Sushi, sushi’nin yeme ritüelini eğlenceli hale getirir, oluşturduğu konveyör bant sistemi ile farklı lezzetleri birleştirir. Bir bant üzerindeki farklı renkte tabakların konukların
önünden geçerek sürekli dönmesine dayanan sistemde, sushilerin çeşitleri ve fiyatları, sunuldukları tabağın
rengine göre belirlenmektedir.

Prof. Dr. Ümran SEVİL
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Şekil 5. Japon Restoranı, Hai Sushi (URL-6, 2018) Şekil 6: Konveyör Bant Sistemi (Url-6, 2018)
Bu şekilde açık mutfaklı restoranlarda tüketim, mekan içi düzenlemenin tüketim boyutuna eğlence getirmesiyle sosyal bir mekan olarak karşımıza çıktığı gösterilmektedir.
SONUÇ
Yaşama dair eylemlerimizi gerçekleştirdiğimiz mekanlar sadece yaşamın geçtiği fiziksel olgular değildir. Sosyal ve kültürel bir anlamsal değeri olan mekanlardır. İnsanların beslenme ihtiyacının yanı sıra sosyalleşme ihtiyacının ve beklentisinin değişmesi insanların tercihlerini de değiştirmektedir. Küreselleşmeyle insanlar farklı
kültürlere dair olguları tanıyabilmekte ve deneyimleyebilmektedir. Açık mutfaklı restoranlarda insanların bu
ihtiyacını karşılayan mekanlar olarak karşımıza çıkmakta ve farklı kültürlerin mutfaklarını, yemek yeme şeklini, hazırlanışını ve sunumunu tanımalarını dair bir araç olmaktadır.
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veren bir
olgu olarak belirleyici olmadığı, bir yandan evrensel olması diğer yandan yerel anlamları barındırması sebebiyle restoran mekanının ve mutfağının müşteriye sunduğu anlamsal değerin sosyalleşme aracı olarak da
karşımıza çıktığı görülmektedir.
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DOĞAL OLUŞUMLARIN MİMARİ MEKANA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ OLGUSUNUN GÜNÜMÜZ
ÖRNEKLERİ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ19
Merve BİLGEN1, İbrahim Başak DAĞGÜLÜ2
1

Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Bölümü, Mimari Tasarım Yüksek Lisans
Programı, İstanbul / Türkiye
2
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul / Türkiye

Öz: Geçmişten günümüze kadar birçok medeniyet, farklı coğrafyalarda doğal süreçlerle oluşmuş mağaraları,
derin yeraltı obruklarını, monolitik doğal ana kayaları, ağaç kovuklarını, buz kütlelerini vb. doğal oluşumları
insanın müdahalesiyle mimari mekâna dönüştürerek barınma, savunma, sığınma vb. işlevler için kullanmışlardır. Bu oluşumlarda çeşitli jeolojik ve doğal olaylar sonucunda meydana gelen doğal formları gerek mevcut
biçimleriyle gerekse o mekânda barındıracakları
doğrultusunda
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mimari mekâna dönüştürülen doğal oluşumlar, günümüzde teknolojinin gelişmesiyle pek çok farklı ve karmaşık işlevi barındıran, teknolojiden aldığı destekle daha önce gerçekleştirilmesi mümkün olmayan yapı türlerine dönüştürülmektedir. Yapılan bu çalışma ile konuya dair güncel örnekler incelenerek, doğal oluşumlardan
mimari mekâna dönüştürülen yapıların sahip olduğu günümüz tasarım dili, teknolojisi, mekâna dair form,
konfor vb. tasarım parametreleri hakkında analizler yapılmıştır. Araştırmanın yöntemini gerek mimarlık alanı
gerekse konuyla ilgili disiplinlerin literatür taramasının yapılması, görsel ve yazılı kaynaklardan güncel veri
toplanması ve bu verileri bir araya getirmek oluşturmaktadır. Geçmişte sığınma, savunma vb. işlevleri barındırmak için kullanılan doğal oluşumlar değişen teknoloji ve gereksinimlerle günümüzde otel, restoran, müze,
konut, ofis, postane binası, itfaiye merkezi, yeraltı tren istasyonu vb. pek çok işlev için kullanılmaktadır. Sonuç
olarak günümüzde ‘Ekolojik Mimarlık’, ‘Sürdürülebilirlik’, ‘Biyomimesis’ vb. kavramlar çerçevesinde farklı
coğrafyalarda, farklı tasarım ve teknolojiler kullanılarak doğal oluşumlar insan müdahalesiyle mimari mekâna
dönüştürülmektedir. Bu çalışmanın temel amacı ile henüz çok fazla örneği olmayan bu yeni sayılabilecek mimari tasarım etkinliği ile ilgili ülkemizde konu hakkında farkındalık oluşturmak amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Doğal Oluşumlar, Mekân, Tasarım, Teknoloji, İnsan
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lecek ve insan ölçeğine yaklaştırılabilecek doğal oluşumları seçerek, yüklediği işlevleri barındıracak mekânlara
dönüştürmeye çalışmıştır. Doğal oluşumlar arasından oran, ölçek ve geometri olarak insan ölçeğiyle uyumlu
19 Yazar Notu: Bu çalışma Merve Bilgen’in, Doç. Dr. İbrahim Başak Dağgülü danışmanlığında, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen
Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Mimari Tasarım Programı’nda yapılmakta olan yüksek lisans tezinden üretilmiştir.
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olanlar, üzerinde yaşam organize edilebilirliği ve sahip olduğu malzeme ve geometrisiyle insanların mimari
mekâna dönüştürdüğü ilk barınma ve dinlenme mekânları olmuştur. Doğal oluşumların sahip olduğu ısı, renk,
ışık, oksijen miktarı, nem gibi mevsimlere ve günün saatlerine göre değişiklik gösterebilen, insanın duyularına
hitap eden değişken özelliklerinden söz etmek mümkündür. Norberg-Schulz’a göre doğal mekânlar, insanın
bilinçaltında duyusal ve duygusal anılarla bütünleşmektedir (Norberg-Schulz, 1980). Farklı fiziksel mekân
karakterine sahip olan doğal süreçlerle oluşmuş mağaralar, derin yeraltı obrukları, ağaç kovukları, buz kütleleri
vb. doğal oluşumlar gerek insanın farklı duyularına hitap ederek gerekse insanın mekâna dair yüklemiş olduğu
duygularına hitap ederek duyusal ve duygusal deneyimlerle birleşmiş birtakım anlamlar içeren mimari mekâna
dönüştürülmektedir20. İnsanoğlu tarafından barınma, sığınma ve savunma işlevleriyle kullanılan yeraltı boşlukları ve mağara yerleşimleri canlılara iklim koşullarına karşı koruma sağlarken düşman saldırılarına karşı da
savunma olanağı sunmuştur. Çeşitli jeolojik ve doğal olaylar sonucunda meydana gelen doğal formlar gerek
mevcut biçimleriyle gerekse o mekânda barındırılacak işlev doğrultusunda canlılar tarafından değişikliğe uğratılarak mimari mekâna dönüştürülmüştür. Çok eski tarihlerden itibaren örneklerine rastladığımız bu türden
dönüşüm çabaları günümüzde de halen devam etmektedir. Günümüz örneklerini incelemeden önce geçmişte
Prof. Dr. Ümran SEVİL
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ilk olarak tefriş elemanları ile doğal oluşumu mimari bir mekân olarak organize etme biçiminde olurken, insanoğlu ilerleyen dönemlerde doğal oluşumlara hacimsel ekleme veya çıkarma yaparak mekânın ihtiyacına göre
bu oluşumlara çeşitli müdahalelerde bulunmuştur. Bu bağlamda Eski Taş Çağı’ndan önce (100.000-50.000
yıl önce), doğal oluşumların mimari mekân olarak kullanılmasında iki temel tipoloji karşımıza çıkmaktadır.
Bu tipolojilerden birincisi jeolojik ve coğrafi olaylar sonucunda doğal süreçlerle meydana gelmiş olan mağara
mekânlarının insanlar tarafından tefriş edilerek mimari mekân olarak kullanılması, ikinci tipoloji ise kaya,
ağaç dalları vb. taşınabilir küçük malzemelerin canlılar tarafından bir araya getirilerek içerisinde depolama,
dinlenme ve barınma gibi işlevlerin gerçekleştirildiği geçici barınma mekânları olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu bağlamda M.Ö. 5500 yılından itibaren Uzakdoğu, Kuzey Afrika, Mezopotamya, Anadolu gibi dünyanın
pek çok bölgesinde birçok yeraltı ve yamaç türü kaya yerleşmeleri kurulmuştur (İncesakal Ş., 2011). İnsanoğlu
dönemin teknolojisi, inanış ve gereksinimlerine göre ihtiyaç duydukları işlevleri doğal oluşumlara yaptıkları
müdahalelerle mekâna yüklemeyi her dönem başarmıştır. Dini inanışların mekâna yansıtılması kalkolitik dönemde tabiatüstü kuvvetlere; güneş, yıldız, gökyüzü ve ateş vb. kuvvetlere tapılmasıyla birlikte görülmeye
başlamıştır. Yeraltı ve kaya oluşumları, kutsama, dua ve ayin gibi birtakım dini işlevlerin yapıldığı mekânlara
dönüştürülmüştür (İncesakal Ş., 2011). Tabiatüstü kuvvetlere ibadet etme ve saldırılardan sığınma içgüdüsü
vb. güvende olma hissi insanları yeraltına, mağara mekânlarına, uçurum tipi kaya yerleşmelerinde yaşamaya
yönlendirmiştir. Geçmişte güvenlik, korunma vb. işlevlerle kullanılan doğal oluşumlar günümüzde de güvenlik sebebiyle binlerce kişi tarafından tercih edilmektedir. Birçok insan hem güvende olmak hem de sanayileşDoç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
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lara ya da örneğin kendi bahçesindeki toprağa müdahale ederek, geçmişten günümüze kadar yapılan benzer
dönüşüm örneklerini günümüz teknolojisinden aldığı destekle geliştirerek mimari mekâna dönüştürmektedir.
20.Yüzyıla kadar doğal oluşumlar, insanoğlunun yaptığı benzer müdahaleler sonucunda farklı coğrafyalarda
20 http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi=399&RecID=3760
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mimari mekân olarak kullanılan yeraltı ve yamaç türü kaya yerleşimleri olarak ya da ağaç, kaya, dal gibi doğal
oluşumların insan eliyle bir araya getirilerek geçici barınma mekânı olarak kullanılması biçiminde basit işlevleri karşılayacak mekanlar olarak karşımıza çıkarken, 20.Yüzyılda teknoloji ve bilimin hızlı gelişimi yaşam ve
üretim biçimimizde değişimlere yol açmış bunun sonucunda da kompleks ve farklı işlevler, farklı teknolojiler
ve farklı mekânsal gereksinime sahip doğal oluşumlardan mimari mekana dönüştürülen örnekler ortaya konmuştur. Hızlı sanayileşme ve kentleşmenin doğurduğu çevre problemlerinin azaltılmasına yönelik bir takım
fikir ve idealler üretilmiştir. İnsan-doğa-mekân etkileşiminin kurulmasını hedefleyen bir takım mimari tasarım
söylemleri oluşturulmuştur. Teknolojinin gelişimi, doğaya verilen zararın hesaplanarak sayısal verilere dökülmesini ve insanlar tarafından yapılan müdahalelerin ortaya çıkarılmasını sağlamıştır. Bilim ve teknolojideki
ilerlemeler sayesinde doğaya yapılan her müdahalenin bir sonuç doğuracağının farkına varılmıştır. Bu idealler
çerçevesinde doğal oluşumların modern anlamda mimari mekâna dönüştürülmesinin örnekleri görülmektedir
ve artarak da devam etmektedir. Geçmişte sığınma, savunma vb. işlevleri barındırmak için kullanılan doğal
oluşumlar değişen teknoloji ve gereksinimlerle günümüzde otel, restoran, müze, konut, ofis, postane binası,
itfaiye merkezi, yeraltı tren istasyonu vb. pek çok işlev için kullanılmaktadır.
AMAÇ
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İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Tarih öncesi dönemden itibaren insanoğlu, doğanın sunduğu malzemenin potansiyelini kullanarak doğal oluşumlar içerisinde kendine yaşam organize etmiştir ve etmeye de devam etmektedir. Geçmiş medeniyetlerin
ilk başvurduğu mekân organize etme hacmi/noktası olan bu oluşumlara olan ilgi günümüzde de artmaktadır.
Çeşitli güvenlik sebepleri, olası bir savaş sırasında sığınak olarak kullanma düşüncesi, enerji tasarrufu sağlama isteği, ekolojik sürdürülebilirliğe katkı vermek, çevreye ve doğaya entegre olmak, doğadan kopmuş insanı
yeniden doğayla buluşturmak ve bunu yaparken de doğanın korunmasının da sağlanması vb. amaçlara cevap
verebilen bir mimari anlayış olarak doğal oluşumların mimari mekanla entegre edildiği örneklerin sayısı giderek artmaktadır. Birçok mimar, mimari tasarım anlayışının bu bağlamda ilerlediğini düşünmekte olup bu çerçevede çeşitli fikir projeleri hazırlarken, dünyanın farklı yerlerinde bu bağlamda gerçekleştirilmiş olan mimari
proje örnekleri de oldukça fazla sayıdadır. Yapılan bu çalışma ile konuya dair güncel örnekler incelenerek,
doğal oluşumlardan mimari mekâna dönüştürülen yapıların sahip olduğu günümüz tasarım dili, teknolojisi,
mekâna dair form, konfor, güvenlik, malzeme, estetik, işlevsellik vb. tasarım parametreleri hakkında analizler
yapılarak konu ile ilgili ülkemizde farkındalık oluşturmak amaçlanmıştır.
KAPSAM
Yeryüzünde çeşitli jeolojik ve coğrafi olaylar sonucunda meydana gelmiş sayısız doğal oluşum bulunmaktadır.
Bu oluşumların hepsi içerisinde yaşam organize edilebilecek bir hacimselliğe, malzemeye, oksijen miktarına
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
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insanoğlu, mimari mekâna dönüştürülebilecek gerekli özellikleri sağlayan oluşumları seçerek mimari mekâna
dönüştürmüştür. Kastedilen dönüştürme eylemi hem doğal ortama insan eyleminin katılmasıyla fiziksel ortamdan mimari mekâna dönüşümün gerçekleştirilmesi hem de insanın bu doğal oluşumlara ilkel veya gelişmiş teknoloji aracılığı ile müdahale ederek yaptığı fiziksel ve mekânsal dönüşümlerdir. Bu bağlamda dünya
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üzerindeki farklı coğrafyalarda doğal süreçlerle oluşmuş mağara mekânları, buz kütleleri, ağaç kovukları vb.
doğal oluşumların insanın müdahalesiyle mimari mekân olarak kullanıldığı güncel örnekler, bu çalışmanın
kapsamında ele alınarak çalışmanın bulguları paylaşılmıştır.
YÖNTEM
Çalışmanın yöntemini gerek mimarlık alanı gerekse konuyla ilgili mühendislik, jeoloji, coğrafya, doğa bilimleri, sanat, tarih, kültür alanları gibi disiplinlerin literatür taramasının yapılması, görsel ve yazılı kaynaklardan
güncel veri toplanması ve bu verileri bir araya getirmek oluşturmaktadır.
BULGULAR
Günümüzde mimari tasarımların doğayla uyumlu, esnek, akıcı mekân kurgusuna sahip olması, dinamik, enerji
ve finans tasarrufu sağlaması, sürdürülebilir olması, çevreyle ve kullanıcıyla uyumlu olması istenmektedir. Bu
bağlamda doğal oluşumların mimari mekâna dönüştürülmesine odaklanan bu tasarım anlayışı minimum malzeme kullanımı, doğal havalandırma ve
iklimlendirme
gibi birçok
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doğayla buluşturarak doğa ve insan arasındaki ilişkiyi yeniden kurmaktadır. Doğal oluşumların sahip olduğu
malzeme, hacim, renk, ısı, vb. potansiyel ve dinamiklerinden alınan güçle tasarlanan güncel örneklerde insan
psikolojisi, mekân algısı ve mekân konforunun önemli tasarım parametreleri olarak ele alındığı görülmektedir.
Bu parametrelerin tasarım için önemli olmasının nedeni farklı yüksekliklerde farklı fiziksel özelliklere sahip
doğal mekânların içerisinde organize edilmiş olan mimari mekânların, insanoğlunun alışkın olduğu düzeyde
nem, ısısal konfor, oksijen miktarı ve ışık miktarına sahip olmamasıdır. Ortamın fiziksel değerlerinin insan
sağlığına uygun bir düzeye getirilmesinin ardından bu mimari mekânların insan psikolojisi üzerindeki etkileri
ve mekân algısı önem arz etmektedir. Özellikle yeraltı mekânlarında kullanıcıların gerek dış dünya ile ilişki
kurulabileceği gerekse günlük hayata göndermeler yapabileceği bir takım bitki, ağaç, su vb. öğelerin bu tip
mimari mekânlarda kurgulandığı tespit edilmiştir. Mekân algısı ve psikolojisine odaklanan güncel örneklerden
biri olan ‘Pionen’ şirketinin internet servis sağlayıcısı olarak işlev gördüğü İsveç Bilgi Merkezi Ofisi 2008 yılında ‘Vita Berg Park’ olarak adlandırılan coğrafi oluşumun içerisine kurulmuştur. Arazinin otuz metre altındaki granit kayaların oyulmasıyla inşa edilen ofiste, tasarımın çıkış noktası kayayı yaşayan bir organizma olarak
ele almak olmuştur 21. Mekânın fiziksel ve teknik özelliklerinin yanı sıra ofis çalışanlarının mekân algısı ve
psikolojisi önemli tasarım parametreleri olarak ele alınmıştır. Çünkü mimari mekânın yerin otuz metre altında
olması, gün ışığı almaması, atmosfer seviyesinin farklı olması, bitki vb. diğer canlıların bulunmaması, günlük
hayattan kopuk olması ve ofis çalışanlarının bu mekânlarda uzun süre çalışması dolayısıyla projenin mekânları
ofis çalışanlarına
rahatEKER
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gün ışığı simülasyonu,
seralar, yapay şelale ve tuzlu su akvaryumu kurgulanarak kullanıcıların
günlük hayata ve dış dünyaya gönderme yaparak mekâna kendilerini ait hissetmeleri sağlanmıştır (Şekil 1. 1).

21 https://www.archdaily.com/9257/pionen-%25e2%2580%2593-white-mountain-albert-france-lanord-architects
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Şekil 1. 1 Pionen İsveç Bilgi Merkezi Ofisi İç Mekân22
Doğal oluşumların mevcut bir peyzajın parçası olması ve çevresiyle ilişkili olması, dönüştürülen mimari
mekânların topoğrafya ve bağlam ile güçlü ilişkiler içerisine girmesini sağlamaktadır. İklim, rüzgâr, güneşe
yönlenme, arazi topoğrafyasıyla uyum sağlama konuları hem ekoloji hem de sürdürülebilirlik kavramlarını da
karşılamasıyla güncel örneklerde tespit edilen önemli tasarım parametreleri olmuştur. Günümüz örneklerinde,
doğayı yaşamak ve doğaya en az zarar verecek bir biçimde doğayla uyumlu bir mimari tasarım oluşturmak
Prof. Dr. Ümran SEVİL
fikri ortak bir amaç olarak görülmektedir. İsveçli tasarımcıların, Inrednin Gsgruppen Mimarlık Ofisi tarafınİBAD Yönetim Kurulu Başkanı
dan tasarlanan ve ‘Kuş Yuvası’ olarak adlandırılan ağaç ev tasarımında, mevcut ağaçlar taşıyıcı sistemin parçası olarak kurgulanırken cephe kurumuş ağaç dalları ile kaplanmıştır. Ölçek olarak diğer kuş yuvalarından
ayrılmasına karşılık benzer malzeme ve teknikle kurgulanmış yapı, var olan fauna ve florayı yerinden etmeden
çevreye kamufle olarak, çevrenin bir parçası olacak bir biçimde tasarlanmıştır. Doğal İklimlendirme ve Enerji
Tasarrufu sağlamak düşüncesi günümüz örneklerinde görülen ortak temalardır. Ice Hotel, doğal malzemeleri
ve insan gücünü kullanan, yenilenebilir enerji kullanarak enerji tasarrufu sağlayan ve CO2 salınımını da sıfıra
indirmeyi amaçlayan bir tasarım düşüncesinin ürünüdür (Şekil 1. 2). Bu amaç iklim şartlarının zor ve şiddetli
olduğu bölgede dahi, mimari bir çabayla doğaya en az zarar vermeyi ve maksimum uyumu hedeflemesiyle
örnek niteliği taşımaktadır. Bu çerçevede örnek olarak Monticello, Utah’daki Montezuma Kanyonu’nda yer
alan 12 dönümlük arazi üzerindeki kırmızı kumtaşı kayalıklarına oyulmuş 2100 metrekarelik ‘Cliff Haven’
konutu örnek verilebilir. Ekolojik ve sürdürülebilirlik kavramları projenin ana temaları olarak ele alınmıştır.
Arazi içerisinde ekolojik tarım yapılmaktadır. Suyun akışını kontrol altında tutmak ve doğal hava sirkülasyonunu sağlamak için evin arkasında tüneller oluşturulmuştur (Şekil 1.2). Özel bir sarnıç bulunan evde 12.000
galonluk yağmur suyu ve akıntı suyu toplanmaktadır. İç mekânların yüzeylerinin tamamı doğal kumtaşıdır. Bu
tür mekânlarda yüzeylerde oluşan bir miktar toz ve nem görülmektedir. Ortamdaki nem problemi doğal ya da
mekanik havalandırma ve klima sistemleriyle çözülmektedir23.
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22 https://www.itnews.com.au/gallery/photos-swedens-hydrogen-bomb-proof-data-centre-325563/page12
23 https://www.curbed.com/2016/12/30/14122436/utah-cliff-house-auction-for-sale
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Şekil 1. 2 ‘Ice Hotel’ İç Mekân24 ,‘Cliff Heaven’ Konutu Perspektif ve Tünel25
Doğal oluşumların mimari mekân olarak kullanılması sürecinde günümüz örnekleri incelendiğinde doğal süreçlerle oluşmuş doğal formların mekâna dair gereksinimlere göre değiştirildiği ya da doğal formlara uygun tefrişler yapıldığı gözlemlenmiştir. Düzgün geometrik forma sahip mekân kurguları karşımıza çıkarken
organik ve farklı biçimlerin bir arada kullanıldığı mekân örnekleri de görülmektedir. İtalya, Güney Tryolean’daki Margreid kasabasındaki mevcut üç mağaranın 2010 yılında dinamitle patlatılarak daha büyük mağara
mekânlarına dönüştürüldüğü Margreid İtfaiye Merkezi projesi, dünyanın ilk mağara içerisinde kurulmuş olan
Prof.dikdörtgen
Dr. Ümran
SEVİL
itfaiye merkezidir. Projede farklı ölçülerdeki
formlar
bir arada kurgulanmıştır. Bu formlara garaj ve
İBAD
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idari ofis işlevleri yüklenmiştir (Şekil 1. 3).

Şekil 1. 3 Margreid İtfaiye Merkezi Zemin Kat Planı ve Koridor26
Hotel La Dimora di Metello, İtalya Matera’da volkanik kayaya oyulmuş evlerin bulunduğu Sasso Barisano’da
bulunan bir oteldir. Kaba taş duvarlar ile modern malzemeler arasında denge oluşturan bir tasarım konsepti
kullanan mimarlar, üç yüz metrekarelik katmanlaşmış alana günümüz mimarisini entegre etmiştir27.Dört adet
oda, doğal olarak oluşmuş kayaların biçimlerinin farklı olmasından dolayı farklı tefrişlere sahiptir. Mekânlar,
düzgün olmayan ve her biri birbirinden farklı formlardan oluşmaktadır. SPA Merkezi, bekleme alanı ve konaklama birimi işlevleriyle kullanılacak olan bu fiziksel mekânlar, doğal oluşmuş formların içerisine uygun
ölçek ve malzemeye sahip tefriş elemanlarının kullanılmasıyla mimari mekâna dönüştürülmüştür (Şekil 1. 4).
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Şekil 1. 4 ‘Hotel La Dimora di Metello’ Zemin Kat Planı ve İç Mekân28
Güncel örneklerde ele alınan önemli konulardan bir diğeri ise doğal oluşumlarda uygulanan yapım sistemidir.
Bu noktada önemli olan konu doğal oluşumun sahip olduğu malzemenin karakteristik özelliklerinin nelere
imkân verdiği ve yapının bulunduğu çevresel koşullardır. Malzemenin dayanım gücü ve geçtiği açıklık uzunluğuna göre yeterli olmayan doğal taşıyıcı sistem günümüzde beton, çelik ve ahşap sistemlerle desteklenDr. Ümran
mektedir. Örneğin yeraltı mekânlarındaProf.
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gerekmektedir. Yeraltından derine indikçe
uyguladığı basınç artmakta olup bu nedenle
mimari mekânın malzemesi bu basınca ve farklı kuvvetlere dayanımlı olmalıdır. Coober Pedy Yeraltı Kasabası
opal madeninin günümüz teknolojisiyle kazılması sonucunda oluşturulmuştur. Opal malzeme geniş açıklık
geçilmesine ek bir taşıyıcı sistem ve malzemeye ihtiyaç duyulmadan mekânları oluşturmaya imkân tanımıştır.29
(Şekil 1. 5). Benzer şekilde Portekiz’in kuzeyindeki Fafe Dağında, iki doğal kayanın arasına yerleştirilmiş
olan ‘Casa de Penedo’ yani “Taş Ev” ismiyle bilinen konutun temeli, duvarları ve döşemeleri dört büyük granit
kayadan oluşmaktadır (Şekil 1. 5). Kapılar, pencereler ve çatı dışında tamamen malzeme olarak doğal kaya
kullanılmıştır. Konutun merdiveni ve iç mekânında kullanılan mobilyaları ise kütükten yapılmıştır. Elektrik
bulunmayan evde aydınlatma elemanı olarak mum ışığı kullanılmaktadır. Isınma sistemi olarak ise alt katta
bulunan taş şömine kullanılmaktadır.30. Malzemenin sahip olduğu potansiyelleri kullanan birçok örneğin yanı
sıra gelişmiş teknolojilerden destek alan örneklerde vardır. Bu örneklerden biri olan İtalya’nın Güney Tyrol
Bölgesindeki Kronplatz Platosunun zirvesinde, dağın içine inşa edilen Messner Corones Dağ Müzesi, 2015
yılında Zaha Hadid ve Patrik Schumacher tarafından tasarlanmıştır. Yaklaşık 1000 metrekarelik bir alana sahip
olan Müze kompleksi toplam 3 büyük hacimden oluşmaktadır. Bu hacimler, Alpler’ in sahip olduğu taşlık, sert
ve pürüzlü coğrafi dokusuna karşılık yumuşak ve organik mimari bir dile sahiptir. Bu organik kavisli yapılarda
malzeme olarak beton kullanılmıştır. Kireçtaşı rengini yansıtan dış cephede kullanılan paneller, cam ile güçlendirilmiş fibre betondur. Bu dış paneller, müzenin daha koyu tonlardaki iç panelleriyle bütünleşerek dağın
dıştan içe doğru kesiti alınmış hissini yaratmaktadır (Şekil 1.5). Corones Dağ Müzesi’nin yapımı esnasında
dört binProf.
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28 https://www.detail-online.com/article/deep-relaxation-in-the-grotto-hotel-in-matera-29219/
29 https://laurabertelloni.com/en/le-abitazioni-della-citta-sotterranea-dicoober-pedy/
30 http://www.kilsanblog.com/mimarlik-farkli-ilginc-yapilar/tas-ev/
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değişim olmaması için özel teknikler kullanılmıştır 31. Hem ısısal denge hem de dayanım için duvarlar elli
santimetre, çatı ise yetmiş santimetre kalınlığında tasarlanmıştır.

Şekil 1.5 ‘Coober Pedy’ Yeraltı Konutu 32,’Taş Ev’33, Messner Corones Dağ Müzesi 34
SONUÇ
Doğal oluşumların birçoğu sahip oldukları
geometri,
malzeme,
hacim, renk, ısı gibi fiziksel verilerle mimari
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nümüze kadar içerisinde yaşam organize edebileceği oluşumları seçerek mimari mekâna dönüştürmektedir.
Erken dönemlerde ilkel aletler kullanılarak basit işlevleri karşılamak içim mimari mekâna dönüştürülen doğal oluşumlar, günümüzde de yüksek teknoloji kullanımıyla insanoğlunun yeni yaşam biçiminin gerektirdiği,
karmaşık işlevleri yüklenen yeni yapı türlerine dönüştürülmektedir. Gerek gelişmiş gerek gelişmekte olan
ülkelerde ‘Sürdürülebilirlik’, ‘Ekolojik Mimarlık’, ‘Enerji Tasarrufu’, ‘Güvenlik’ vb. kavramlar çerçevesinde doğal oluşumlar, insanın müdahalesiyle mimari mekâna dönüştürülmektedir. 20. Yüzyılın başından itibaren Çin’de 30-40 milyon insanın İspanya’da 80.000 kişinin, Fransa’da 20.000 kişinin, yeraltı ve kaya oyma
mekânlarda yaşadığı düşünülmektedir35. ABD’de ise on binlerce insan, doğal ve insan eliyle oluşturulan afetlerden korunmak ve güvende olmak için yeraltı ve kaya oyma mekanlarını tercih etmektedir. Bu tür güvenlik
sorunlarının yanı sıra endüstrileşme ile artan çevre problemleri ve doğurduğu sonuçlar da bu mimari çözümün
yaygınlaşmasını desteklemektedir. Bu bağlamda çalışmanın sonucunda görüldüğü üzere günümüzde doğal
oluşumların insan müdahalesiyle mimari mekâna dönüştürülmesi örneklerinin sayısı güvenlik nedenleri, iklim
koşullarından korunma, enerji tasarrufu sağlama, sürdürülebilirlik, doğa ile iç içe yaşama gibi sebeplerle farklı
coğrafyalarda giderek artmakta olup ülkemizde ise var olan potansiyelin henüz çok az bir kısmının değerlendirildiği görülmektedir. Küresel bir eğilim olan bu türden dönüşüm çabalarının yakın gelecekte mimari mekâna
dönüştürülebilecek doğal oluşumlar açısından zengin olan ülkemizde de mimari tasarım alanında bir eğilim
haline gelebileceği düşünülebilir.
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MEKÂNLARIN TASARIM YOLUYLA TÜKETİMİ TASARIMDA GÖRSELLİK
Gamze ŞENSOY1, Özge KANDEMİR2
1-2

Eskişehir Teknik Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Eskişehir / Türkiye

Öz: Endüstrileşme sürecinden bu yana oldukça tartışılan bir konu olan tüketim kavramı günümüzde çeşitli açılımları bünyesinde barındırır hale gelmiştir. Tüketim, özellikle mimarlık ve sosyoloji disiplinlerinin ortak değeri olan toplum ile ilişkisi bağlamında sorgulanmaya başlanmıştır. Baudrillard (2008)’ın tüketim toplumunun
var olmak için nesnelere ihtiyaç duyduğu söyleminden hareketle günümüzde soyut-somut varlıkların tüketime
açık birer nesne olarak algılanmaya başlandığını söylemek mümkündür. Toplumsal ilişkilerin kurgulandığı
mekânın kendisi de giderek bir tüketim nesnesine dönüşmektedir. Tüketimin, Pallasmaa (2011)’nın ifadesiyle
onunla ayak uydurabilecek tek duyu olan görmeye yönelmeyi beraberinde getirmesi mekânların görsel olarak da tüketilebilirliğini ortaya koymaktadır.
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rudan deneyimlenen nesnelerin tüketilemeyeceği görüşü doğrultusunda yalnızca görselliğe indirgenerek insan
ile etkileşimi göz ardı edilen mekânın, üretildiği andan itibaren tükenmeye başladığını söylemek mümkün
olabilmektedir. Tasarım yolu ile meydana gelen yeni imgeler, yeni bir gerçeklik ortaya koymakta ve mekân,
insan ile yaşamsal olarak etkileşime girmeyerek ona yabancı ve onun tarafından tüketilebilen bir tasarım nesnesine dönüşebilmektedir. Bu anlamda mekân tasarımında görselliğin egemen kılınarak diğer duyuların bastırılmasının, mekânı ve insanı birbirine yabancılaşan iki olgu haline getirdiği görülmektedir. Ele alınan çalışma;
görsellik-tasarım-tüketim kavramının günümüzdeki ilişkilenme biçimlerinin mekân tasarımı için doğurduğu
sonuçları çeşitli disiplinlerden elde edilen veriler ışığında ortaya koymaya ve farkındalık yaratmaya yöneliktir.
Anahtar Kelimeler: Tüketim, Görsellik, Yabancılaşma, Tasarım, Mekân Tasarımı

GİRİŞ
Mekân toplumsal ilişkileri içermekte ve bu ilişkileri somutlaştırarak görünür kılmaktadır. Ancak “günümüzde
tüketim nesnesi olma özelliği ön plana çıkan mimarlık, giderek yüzeysellik ve homojenlik içeren bir mekân
arayışına dönüşmüştür.” (Aydınlı, 2004: 41) Lefebvre (2014: 309)’ye göre mimarlık felsefenin, sanatın ve edebiyatın, bütün toplumun hareketiyle sürüklenirken; soyutlamaya, görselleşmeye, formel mekânsallığa yönelDoç.
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soyut-somut tüm değerlerin göz ardı edilip biçimsel yanıyla öne çıkarıldığı mekân tasarım yoluyla bir
tüketim
nesnesi haline getirilmektedir. Böylece, tüketim toplumunun insanı pasif izleyici konumuna indirgediği, görme
ve görselliği toplumsal yaşam biçimini ve ilişkilerini belirleyen temel unsur haline getirdiği söylenebilmektedir. Günümüzde yalnızca görsel olarak kurulan ilişki sonucu insan mekânı deneyimleyememekte, mekân hızla
değişen dünyanın sunduğu imgeler dünyasında varlık bulan gelip geçici bir olguya dönüşmektedir. Bu anlam461
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da tüketme eyleminin insanın mekâna mekânın da insana yabancılaşması ile sonuçlandığı açıktır. Çalışma kapsamında; tüketim toplumunda, genel olarak tasarım disiplininde özelde ise mekân tasarımında görselliğin ön
plana alınmasıyla mekânın giderek nasıl bir tüketim nesnesi haline getirildiği açığa çıkarılmaya çalışılmıştır.
Tasarım yaklaşımında görme ve görselliğe odaklanmanın yarattığı sonuçlar, mekân kavramı üzerinden ortaya
konularak değerlendirilmiştir.
TÜKETİM KAVRAMI ve EYLEMİ
İngilizce’de ‘tüketmek’ (to consume) kavramı Latince, ‘consumere’ kelimesinin ‘com’ yoğunlaştırma takısı ile
almak anlamına gelen ‘sumere’ kelimesinin bir araya gelmesi ile oluşurken; Türkçe’de “üretilen veya yapılan
şeylerin kullanılıp harcanması, yoğaltım, istihlak, üretim karşıtı” şeklinde ele alınmaktadır. Temel anlamı var
olanı azaltma onun değerinden eksiltme olan bu kavramın insan ile birlikte var olduğunu söylemek mümkündür. İnsanın yaşam çevresi ve algısı değiştikçe eylem olarak açığa çıkış biçimi de değişen tüketim olgusu
ekonomiden sosyolojiye, psikolojiden felsefeye farklı disiplinler altında farklı sorgulamalar barındırmaktadır.
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anlamlarına geldiğini ve tüketim kavramı
de benzer
çağrışımların
Fransız Düşünür-Sosyolog Baudrillard (2002: 68) ise günümüzde tüketimin, mal ve hizmetler aracılığıyla
bireylerin ihtiyaçlarının tatmin edilmesinin ötesinde, birer gösterge sistemi haline geldiğini dile getirmektedir.
Bu doğrultuda Sosyolog Bocock (2009: 13) tüketimin, gösterge ve sembollerin de içinde olduğu sosyo-kültürel bir süreç olmasının onu arzulara dayanan bir olgu haline getirdiğini belirtmektedir.
Tüketim kavramının eyleme dönüşebilmek için ise en temelde özneye ve nesneye ihtiyaç duyduğu söylenebilir. Bu noktada Bauman (1999: 39)’ın deyimiyle tüketim kavramı ile bu kavramı eyleme dönüştüren kişi yani
tüketici arasında bu eylemin gerçekleşmesi için bir nesne olmak durumundayken, Featherstone (2013: 182)’a
göre tüketim olgusundan bahsedilebilmesi için bir tüketici yani özne, öznenin tüketebilmesi için ise ‘şey’ yani
nesne olmalıdır. Baudrillard (2008: 46) da tüketim toplumunun var olmak için nesnelere, daha doğrusu onları
yok etmeye ihtiyaç duyduğunu dile getirmektedir.
Odabaşı (1999: 14) tüketim toplumunda tüketim için gerekli olan nesnelerin sadece maddi nesneler olmaktan
çıktığını, soyut nesneler biçimine dönüştüğünü dile getirmektedir. Bu anlamda, tüketim toplumunda soyutsomut her türlü değer bir tüketim nesnesi olarak nitelendirilmektedir. Artık “tüketim sadece üretilen ve satılan
mallarla ilgili değildir, giderek artan bir şekilde fikirler, hizmetler ve bilgi – mekânlar, alışveriş, yemek, moda,
boş zaman ve rekreasyon, manzaralar ve sesler hep tüketilebilirdir.” (Jayne, 2006: 4-5) Günümüzde tasarım
olgusu ise tüketme eyleminin gerçekleşmesini tetikleyen temel etmenlerden biri durumuna gelmiştir.
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Tasarım, somut-soyut sonuç ürünleriyle açığa çıkan bir düşün eylemi olup nesneler aracılığıyla görünür olmakta ve somutlaşmaktadır. Tunalı’nın söylemiyle tüm batı dillerinde, tasarım karşılığı kullanılan dizayn (design) sözcüğü, Latince biçim vermek, temsil etmek olan designare sözcüğünden gelerek, ilkin bir ide olarak
düşüncede var olan bir tasavvur olup, bir biçim (form) verme dinamiğini içermekte ve bu oluşum süreci içinde
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biçim kazanmış bir ide olarak dışlaşıp, somutlaşmaktadır (Tunalı, 2012: 20-21). Ancak, insanın nesnelerle
kurduğu en temel iletişim biçimi olan tasarım günümüz tüketim toplumunda iletişimden çok bir ileti niteliği
göstermekte olup artık tüketim toplumunun ve kültürünün bir nesnesi haline gelmiştir.
İnsanın tasarım ile ilişkisi, tüketim toplumunda nesnenin algılanış ve ele alınış biçiminde yaşanan dönüşümle
birlikte değişime uğramıştır. Nesne ile kullanıcısı arasındaki doğrudan ilişki koparak, nesneler birer tüketim
aracı ve göstergesine dönüşmüş, tasarım ise bu durumun tetikleyicisi haline gelmiştir. Bu bağlamda, günümüzde soyut-somut tüm değerlerin tüketilebilir birer nesne niteliği gösterdiği düşünülürse mekânın da günümüz
tüketim toplumunda bu tüketim nesnelerinden biri durumuna geldiği çıkarımını yapmak mümkün olmaktadır.
Bu noktada Yırtıcı’nın da ifadesiyle mekân, kimi zaman tüketim eyleminin mekânı olduğu gibi toplumsal
pratikler içinde üretilen ve tüketilen bir nesne haline de gelebilmektedir. Bir toplumsal üretim pratiği içinde üretilen ve tüketilen bir nesne olarak mekân, toplumsal göstergeler sisteminin ve tüketim kalıplarının bir
parçası olabilmektedir. Bu anlamıyla mekân, estetik beğeniler dizisi olarak modanın sabit olmayan ve nesnel
gerekçelere hiçbir zaman dayanmayan zeminsiz alanının ilişkileri içinde varlık bulmaktadır (Yırtıcı, 2002: 9).
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Göstergelere dayalı mekân yaklaşımlarının
varlık bulması ise mekânların görsel olarak dahi tüketilebilir olması durumunu tartışılabilir kılmaktadır.
Toplumbilimci Urry, mekânların görsel açıdan tüketilebilirliğine dikkat çekerken, temelde mekânların dört
yolla tüketilebilir olduğunu öne sürmektedir. Urry (2015: 12)’nin deyişiyle yerler artan bir biçimde, malların
ve hizmetlerin karşılaştırıldığı, değerlendirildiği, satın alındığı ve kullanıldığı tüketim merkezleri olarak yeniden yapılandırılmaktadır. İkinci olarak yerler kelimenin gerçek anlamında tüketilebilmektedir; insanların bir
yere ilişkin anlamlı buldukları şey (endüstri, tarih, binalar, yazın, çevre) zaman içinde kullanılarak azaltılmakta, bitirilmekte veya tüketilmektedir. Üçüncü olarak, yerelliklerin bazı kimlikleri tüketmesi de olasıdır; sonuçta
böylesi yerler, gerçekten de neredeyse her şeyin tüketildiği yerlere dönüşürler. Bu tüketim ziyaretçiler veya
yerel insanlar ya da her ikisi açısından da geçerli olabilir. Bu durum, çok yönlü yerel coşkuların, toplumsal ve
siyasal hareketlerin, koruma derneklerinin, yinelenen seyahat örüntülerinin, gezinti hazlarının vb. oluşmasına
yol açabilir. Son olarak yerlerin kendileri bir anlamda, özellikle görsel açıdan tüketilmektedir. Burada önemli
olan, hem ziyaretçiler hem de yerel insanlara yönelik çeşitli tüketici hizmetlerinin sağlanmasıdır.
Mekânın tüketilebilir bir nitelik göstermesi, tüketim ne şekilde gerçekleşirse gerçekleşsin, mekânı özellikle
küreselleşen dünyada gösterge ve imajlara dayalı bir olgu haline getirmektedir. Bu anlamda çalışma, tasarım
aracılığı ile mekânın nasıl görsel olarak tüketilebilir olduğunu tartışmaya açmaktadır.
GÖRSELLİK
YOLUYLA
TÜKETİMİ
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
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İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
Günümüzde kapitalizmin etkisiyle şimdiye ve anlık olana odaklanan görme; insana ve mekâna ilişkin değerleri
göz ardı ederek, mekân tasarımını görselliğe odaklanan bir yaklaşıma sürüklemektedir. Yırtıcı’nın ifadesiyle
kapitalist örgütlenme ve sermaye, diğer her şey gibi “mekânı” da kârlılığını maksimize edecek bir araç olarak
görmektedir; araçsallaşan mekân, diğer tüm özellikleri göz ardı edilerek, ekonomik rasyonalitenin mantığı
çerçevesinde altyapıya indirgenip, nesnelleşmektedir. Nesnelleşen mekân ise, “büyüklük”, “hız”, “verimlilik”,
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“miktar” olarak tanımlanan niceliksel değerler ile ifade edilmektedir. Böylelikle toplumsal, kültürel ve coğrafi
pek çok mekânsal değer göz ardı edilerek sadece kapitalist ekonominin kendine özgü koşulları içinde belirlenen ve nesnelleşen bir mekân anlayışı toplumsal pratiklere hâkim olmaktadır (Yırtıcı, 2005: 11-12). Bu durum,
göz dışındaki duyuların tasarım sürecinde birer veri olarak değerlendirilmemesini beraberinde getirmekte ve
insan-mekân etkileşimini indirgeyici sonuçların açığa çıkmasına neden olmaktadır. Özellikle ekonomik kaygı
odaklı yaklaşımlar öznenin nesneyi yalnızca izlemesini önemseyerek gerçek dünyadan ayrı kendi bütünsel
gerçekliğini oluşturan imge üretimini desteklemektedirler. Görme eyleminin mekân tasarımlarında da hedeflenen yegâne değer haline gelmesi mekânın da bir gösteriye dönüşmesini beraberinde getirmektedir.
Bir gösteri aracı haline gelen mekânın ve onunla birlikte yaşam süren insanın görmeye odaklanan yaklaşım
biçimiyle ele alınış ve kavranışı mekân ve insanı etkileşimsiz iki ayrı olguya dönüştürmektedir. Oysaki mekân
insan ile birlikte var olmakta ve toplumsal pratikler aracılığıyla üretilmektedir. “Mimarlığın, varoluşunda temellenen plastik ve mekânsal deneyim yerine reklamcılık ve anında ikna stratejisini benimsemesi ise, binaların
varoluşsal derinlik ve içtenlikten kopuk imge ürünlerine dönüşmelerine neden olmaktadır.” (Pallasmaa, 2011:
39) Lefebvre (2014: 388) ise bu durumu
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“İmgeler ve işaretler dünyası göz kamaştırır, sorunların etrafından dolaşır ve sorunları sulara gömer, ‘gerçeği’,
yani imkânı saptırır. Mekânı işaret ederek işgal eder: Mekânsal pratiğin yerine zihinsel, dolayısıyla soyut bir
mekân geçirerek, işaretlerin-imgelerin soyutlaması içinde yanıltıcı olarak birleşmiş mekânları ayrık bırakarak
yapar bunu. Farkların yerini diferansiyel işaretler almıştır ve sonuç olarak, üretilmiş farkların yerine daha baştan neden olunmuş ve işaretlere indirgenmiş farklar geçmiştir.”
Bu anlamda, görmenin egemen olduğu ve öznenin yalnızca izleyici konumuna indirgendiği durumda deneyimden bahsedilememekte ve mekân insanın deneyimleri ile anlamlandıramadığı yalnızca izlediği bir imge haline
gelmektedir. Burnett (2012: 92)’in deyişiyle imgeleri görme ile görüleni deneyimleme arasındaki boşluk hayli
geniştir. Görülen, içsel imgelerin hayal gücüne bir platform sunmasına çok benzer bir şekilde öznelliğe dönüşür ki, bu sürecin çok az bir kısmı görmenin görünürde somut ayrıntılarına açık seçik bağlanabilir. Bu anlamda
deneyim tüm soyut-somut verileriyle insan ve bedeninden ayrı algılanıp değerlendirilememektedir. Görmenin
nesne aracılığıyla verilen iletinin alınmasına yönelirken, diğer duyuların iletiyi iletişime çevirecek etkileşim
olanaklarına sahip olduğu, böylelikle de nesnenin algılanmasına bir diğer ifadeyle anlamlandırılmasına olanak sağladığı söylenebilmektedir. Bu noktada Baudrillard (2002: 68)’ın gerçek bir ilişkinin ya da doğrudan
deneyimlenen bir durumun aracısı olan nesnelerin tüketilemeyeceğini öne süren görüşü de önemlidir. Yalnızca
şimdiye ait olan ilişkilerin tüketilebilir olduğu düşüncesinden hareketle insan ile hem bedensel hem de zihinsel
etkileşimin sağlandığı, yaşayan mekânların tüketilemeyeceği söylenebilir.
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Toplumsal yaşamın ürünü olan mekân, günümüzde giderek görselliğe dayanan bir tasarım yaklaşımıyla kurgulanır hale gelmiştir. Robins (1999: 51)’in de dikkat çektiği gibi görsel duyunun hâkimiyeti ile deneyimden
uzak durma arasında bir bağlantı mevcuttur. Görselliğin ön planda tutularak diğer duyuların reddedilmesi
mekân ve insan arasındaki iletişimi sonlandırmakta ve mekânın görsel olarak tüketimini kaçınılmaz kılmak464
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tadır. Bu anlamda çalışma doğrultusunda; tüketim kavramının günümüzde temelde neye karşılık geldiği ortaya konulmuş ve tüketim toplumunun mekânı nasıl tüketilebilir bir nesneye dönüştürdüğü açığa çıkarılmaya
çalışılmıştır. Görsellik yoluyla tüketimin tasarım yoluyla nasıl gerçekleştiği tartışılarak tasarımda görselliğin
insana ve mekân tasarımına yönelik etkilerinin tasarımcılar tarafından değerlendirilmesi hedeflenmiştir.
KAPSAM
Çalışma kapsamında günümüzde mekânların birer tüketim nesnesine dönüşümü ele alınmakta ve tasarım yoluyla mekânların nasıl tüketilebilir hale getirildiği sorgulanmaktadır. Ayrıca tasarımda görselliğin öncelikli ve
ağırlıklı olarak hedeflenmesinin mekâna ve insana yönelik etkileri de incelenmektedir. Bu doğrultuda; tüketim
kavramı ve eylemi ana hatlarıyla ele alınmış, tasarım ve mekânın tüketilebilirliği ortaya konulmuş ve görsellik
yoluyla tüketimin gerçekleşme biçimi mekânlar üzerinden değerlendirilmiştir.
YÖNTEM
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ilgilendiren bir kavramdır. Bu bakış açısıyla ele alınan çalışmada tüketim toplumunda mekânın tüketilebilir bir
nesneye dönüşmesine yönelik yapılan sorgulamalar farklı disiplinlere mensup alanında uzman kişilerin söylemleri dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir. Yapılan literatür taraması sonucunda elde edilen veriler, mekânların
tüketilebilirliğine ilişkin sebep sonuç ilişkilerinin açığa çıkarılmasına yönelik olarak düzenlenmiştir.
BULGULAR
Yalnızca görmeyi egemen kılan yaklaşımların bireyi pasif bir izleyiciye dönüştürdüğü görüşünden hareketle
mekân ve insan arasındaki etkileşimsizliğin beraberinde yabancılaşmayı getirdiği yönünde bir çıkarım yapmak
mümkündür. Günümüzde insan değişen çevre ile hem kendine hem de çevresine yabancılaşmakta Ollman’ın
söylemiyle bir soyutlama olan yabancılaşmış insan, insana özgü olan her şeyle bağını yitirir hale gelmektedir. İnsan kendisine farksız gelen nesneler üzerinde... farklılaşmamış bir iş yapmaya indirgenmiştir (Ollman,
2012: 218). Bu bağlamda günümüzde yaşanan mekân-insan ilişkisindeki yabancılaşmaya neden olan temel
itici gücün giderek artan tüketim olgusu olduğu, tüketimin ise araç olarak görselliği kullanır duruma geldiği
söylenebilmektedir.
İzleyicinin genel olarak seyredilen nesneye yabancılaşması Debord (2017: 43-44)’a göre şöyle ifade edilmektedir:
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“İzleyici
ne kadar
çok Kurulu
seyrederse
o kadar az yaşamaktadır; kendisini
egemen Kurulu
ihtiyaç imajlarında
bulmayı
ne kadar kabul ederse kendi varoluşunu ve kendi arzularını o kadar az anlamaktadır. Gösterinin etkin insan
karşısındaki dışsallığı, kendi davranışlarının artık bu insana değil, bu davranışları ona sunan bir başkasına ait
olması gerçeğinde ortaya çıkar. İşte bu yüzden izleyici hiçbir yerde kendini evinde hissetmez, çünkü gösteri
her yerdedir.”
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Gösteri biçime odaklanırken, gerçekte biçimin içerikten bağımsız ele alınamayacağı unutulmuş durumdadır.
Oysaki mimari yapıtın Özer’in ifadesiyle göze görünen yönünün, yani biçiminin arkasında, onun öyle değil de
böyle olmasını gerekçelendiren öz yattığının ve öz’ün kabaca fonksiyon, biçimlendirme kuralları, yöntemleri,
strüktür olanakları, malzeme hacim ve mekân oluşumunu etkileyen sanat anlayışı gibi bileşenlerden meydana
geldiğinin hatırlanması önemlidir (Özer, 1993: 336). Bu çerçevede günümüzde yabancılaşmaya neden olan
görselliğin aynılaşan mekânlar, ilişkiler ve deneyimler ürettiği bunun da temelde tasarım yoluyla mekânların
tüketilmesiyle sonuçlandığı söylenebilmektedir. Burada ifade edilen tüketimin ise, mekânın sadece fiziksel
olarak yok edilişine karşılık gelmeyip, sahip olduğu soyut-somut tüm değerlerin de tüketilmesini içerdiği görülmektedir.
SONUÇ
İnsanın nesnelerle kurduğu en temel iletişim biçimi olan tasarım, tüketim toplumunda görme ve görselliğe
indirgenmekte ve bu nedenle iletişimden çok ileti haline gelerek tüketim toplumunun ve kültürünün bir nesÜmran
nesine dönüşmektedir. Tasarım artık birProf.
düşün Dr.
eylemi
olmanınSEVİL
ötesinde tüketim nesnesine dönüşen ürünlerin
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
açığa çıkmasına aracılık eden bir olgu haline gelmiştir. Günümüzde, mekânların tasarlanmasında görme ve
görselliğe odaklanma tasarım yaklaşımı olarak benimsenirken, insan bedeni ve deneyimi göz ardı edilmektedir. Yalnızca izleyici konumuna indirgenen insanın mekânla etkileşime girememesi, insanı mekâna, mekânı da
insana yabancılaştırmaktadır. Bu anlamda, ele alınan çalışma tasarımda görselliğe yönelmenin yarattığı sonuçları ortaya koyarak tasarım alanında teoriye ve-veya uygulamaya yönelik çalışmalar yapan kişilerde farkındalık yaratılmasını hedeflemiştir. Bu doğrultuda, doğrudan deneyimlenen mekânların tüketilemediği bilinciyle,
mekân tasarımında salt görme yerine birbiriyle etkileşen ve kaynaşan birçok duyunun insan bedeniyle birlikte
değerlendirmeye alınması gerekliliğine dikkat çekilmiştir.
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MODERN KENTTE TARİHİ UNSURLARIN METALAŞMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Gamze ŞENSOY1, Ayşe Deniz YEŞİLTEPE2, Feran Özge GÜVEN ULUSOY3
Eskişehir Teknik Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Eskişehir / Türkiye

1-2-3

Öz: Günümüzde artan hız ile birlikte gelip geçiciliğin etkin olduğu kentte zamansal ve mekânsal bir parçalanma gerçekleşmektedir. Öyle ki postmodern anlayışın da biçimlendirdiği kentte tarihi değerler yeniden üretilerek kentsel yaşantıya dâhil edilmekte ve böylece geçmişe ait olan mekânsal ve biçimsel yaklaşımların izlerine
şimdi içerisinde rastlanabilmektedir. Ancak bu rastlantının yalnızca beğeni kültürlerinin etkisiyle ortaya konulan üretimlerin bir sonucu olduğunu söylemek mümkündür. Kapitalist üretim ve tüketim ilişkileri neticesinde
mekânın toplumun beğenilerine ve yalnızca görsel algısına sunulan bir olgu durumuna gelmesi ile mekânların
tüketimi konusu da mimarlık ve sosyoloji tartışmalarına dâhil olmaktadır. Böylece mekân hem tüketim sürecine tanıklık eden yer hem de tüketilenProf.
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gelmiştir. Şimdiki zamana ait olmayan değerler kendi zamanının dışında birer nesne olarak tüketiciye sunulmakta ve asıl değerinden uzaklaşmaktadır. Bu
nedenle kentsel mekânın özgünlük açısından değeri bir tartışma konusu olmakta ve bildiri çağdaş mimarlığın
bir sorunu olarak düşündüğü mekânın tüketilebilen bir nesne olma durumunu değerlendirmeye almaktadır.
Çalışma kapsamında, günümüzde gittikçe olağanlaşan bir durum haline gelen tarihi unsurların çağdaş kentte
yeniden üretiminin mekânların tüketimi ile sonuçlandığı düşüncesi ortaya konulmuş ve böylece mimarlık alanında yer alan tasarımcılarda bir farkındalık yaratmak ve konunun daha fazla tartışılmasına olanak sağlamak
amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Mekân, Mekânın Tüketimi, Metalaşma

GİRİŞ
Modern üretim koşullarının hâkim olduğu toplumların tüm yaşamı gösterilerin uçsuz bucaksız birikimi olarak
görünür. Dolaysızca yaşanmış olan her şey, yerini bir temsile bırakarak uzaklaşmıştır (Debord, 2017: 34).
Kent geçmişten günümüze değin sosyal, ekonomik ve çevresel etmenler neticesinde sürekli olarak dönüşüme
uğramış ve endüstrileşme ile birlikte seri üretimin mekânı haline gelmiştir. Özellikle ekonomi odaklı gelişDr.kapitalizmin
Pelin AVŞAR
KARABAŞ
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aldığı biçim ve küresel akışkanlık, insan yaşamlarında ve bu yaşamların mekânsal karşılığı olan kentlerin yapısında yeni dönüşümlere neden olmaktadır.” Artık, üretim ve tüketim ilişkilerinin tanığı olan kentsel mekânın
kendisi de üretilen ve tüketilen bir olgu niteliği göstermektedir. Böylece, artan ekonomik kaygılar sonucu ortaya çıkan kapitalist kentleşme ile mekânların tüketimi konusu mimarlık ve sosyoloji alanlarında gerçekleşen
tartışmalar içerisinde yerini almaktadır.
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Mekânın tüketilebilir olma durumu, mekân kavramının içinin boşaltılmasına dolayısı ile anlamını kaybetmesine neden olmaktadır. Lefebvre (2016: 24) ’in deyişiyle “mekân, pasif, boş bir şey olarak ya da ‘ürün’ gibi,
karşılıklı mübadelede bulunmaktan, tükenmekten ve yok olmaktan başka anlamı olmayan bir şey olarak düşünülemez.” Arslan Avar (2009: 8)’ın ifadesiyle de “mekân ne salt bir soyutlama ve nesne, ne de sadece somut,
fiziksel bir şeydir. Bütün boyutları ve biçimleriyle, hem kavram hem de gerçekliktir, yani, toplumsaldır. Bu
yüzden, ilişkiler ve biçimler bütünüdür.” Ancak günümüzde postmodern yaklaşımların etkisi ile kendi bağlamından uzak tasarımların ortaya konulması mekânı tüketilebilir bir nesne haline getirmekte olup yalnızca bir
nesne olma durumuna indirgenen mekân artık toplumun beğenilerine sunulan bir gösteriye dönüşmektedir.
Öyle ki Urry (2015: 12) mekânın yalnızca görsel olarak da tüketilebileceğini yazmıştır. Urry’nin mekânın
tüketim biçimlerinden biri olarak ele aldığı görsel tüketim olgusu gösterge ve imajların giderek önem kazandığı günümüzde mekânın da bir gösteri unsuru olarak algılanması üzerinden tartışılabilme imkânına sahiptir.
Özellikle tarihsel ögelerin çağdaş kentsel mekânda yeniden üretilmesi mekânın yalnızca görselliğe indirgenerek tüketilebilen bir nesne halini alması durumunu örneklemektedir. Bu nedenle, bildiri kapsamında günümüz
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üzerinden tartışılmaktadır.
MEKÂNLARIN TÜKETİMİ
Asıl anlamı ‘bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda üretilen şeyleri elde etmesi, kullanması ve harcaması’ olan
tüketim olgusu günümüzde soyut-somut tüm değerler ile ilişkilenir biçime gelmiştir. Baudrillard (2002: 68)’ın
ifadesiyle tüketim, mal ve hizmetler aracılığıyla bireylerin ihtiyaçlarının tatmin edilmesinin ötesinde, bir gösterge sistemi halini almıştır. Bu anlamda tüketim olgusunu “gösterge ve sembollerin de içinde olduğu sosyokültürel bir süreç” (Bocock, 2009: 13) olarak değerlendirmek ve tüketim toplumunda her değerin tüketilebilir
birer nesne olarak algılanmaya başlandığını söylemek mümkündür.
Bauman (1999: 39) nesneyi tüketim kavramı ile bu kavramı eyleme dönüştüren kişi yani tüketici arasında bu
eylemin gerçekleşmesi için bir gereklilik olarak ele almakta, Featherstone (2013: 182) da tüketim olgusundan
bahsedilebilmesi için bir tüketici yani özne, öznenin tüketebilmesi için ise ‘şey’ yani nesne olması gerektiğini
dile getirmektedir. Baudrillard (2008: 46) tüketim toplumu ve nesne ilişkisini tüketim toplumunun var olmak
için nesnelere, daha doğrusu onları yok etmeye ihtiyaç duyması üzerinden kurarken nesnelerin tüketilebilir
olması durumunu şu şekilde ifade etmektedir:
“Nesnenin göstergenin sistematik statüsüne dönüşmesi, eşzamanlı olarak, insani ilişkinin bir tüketim ilişkiAVŞAR
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olur ve çok kısa bir zaman sonra gösterge tümüyle nesnenin yerine geçer…
Tüketimin bir nesnesi olmak için nesne önce bir işaret olmalıdır. Yani dışı olan, bir anlamda sadece şimdiyi
bildiren bir ilişki tüketilebilir. O artık keyfidir – ve böylece anlamını tüm diğer işaret edilen nesnelerin soyut
ve sistematik ilişkisinden alır. Sadece bu bağlamda kişilik kazanır, bir serinin parçası olur; ve sadece böyle tüketilebilir, asla maddeselliği ile değil, fakat farklılığı ile. Böyle edinilen ve tüketilen hiçbir zaman nesne değil469
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dir; henüz olmayanı işaret eden, eş zamanlı olarak içeren ve dışarıda kalan ilişkinin kendisidir; bu nesnelerde
tüketilen ve gösterilen ilişkinin ideasıdır.” (Baudrillard, 2002: 68-69)
Odabaşı (1999: 14)’nın tüketim toplumunda tüketim için gerekli olan nesnelerin sadece maddi nesneler olmaktan çıkarak soyut nesneler biçimine dönüştüğü görüşünden hareketle artık “tüketimin sadece üretilen ve
satılan mallarla ilgili olmayıp, giderek artan bir şekilde fikirler, hizmetler ve bilgi – mekânlar, alışveriş, yemek,
moda, boş zaman ve rekreasyon, manzaralar ve seslerin tüketilebilir hale geldiği” (Jayne, 2006: 4-5) söylenebilmektedir.
Mekânın tüketilebilir bir nesne olarak algılanması, postmodern anlayışın biçimlendirdiği kentte tüketimin gösterge ve semboller aracılığıyla günlük yaşantının her anında karşılaşılabilen bir olgu durumuna gelmesi ve
mekânın da bir gösteri unsuru olarak tasarlanmasının bir sonucudur. Yırtıcı (2002: 9)’nın söylemiyle “toplumsal göstergeler sisteminin ve tüketim kalıplarının bir parçası olan mekân estetik beğeniler dizisi olarak
modanın sabit olmayan ve nesnel gerekçelere hiçbir zaman dayanmayan zeminsiz alanının ilişkileri içinde
varlık bulmaktadır.” Bu anlamda mekân tüketme eyleminin gerçekleşebilmesi için toplumun ihtiyacı olan bir
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biri olarak ele aldığı gibi, “özellikle görsel açıdan tüketilir hale gelmiştir. Burada önemli olan, hem ziyaretçiler
hem de yerel insanlara yönelik çeşitli tüketici hizmetlerinin sağlanmasıdır.” Bu anlamda günümüzde etkin olan
beğeni kültürlerine cevap verme kaygısı taşıyan mekânların yalnızca o mekânı izleyerek algılayabilen özne
için bir tüketim nesnesi durumuna geldiğini söylemek mümkün olmaktadır.
GÖSTERGE ÜRETİM ve TÜKETİMİ ARAKESİTİNDE MİMARLIK
İçerisinde bulunduğumuz çağ gösterge üretiminin en yoğun olduğu dönemdir. Modernizmin aynılaştırıcı ve
yeni’yi savunan tavrının aksine postmodernizm farklılaşmayı benimsemekte ve tarihsel değerleri önemsemektedir. Ancak ekonomik kaygı odaklı kentleşme sürecinin yaşandığı günümüzde postmodernizmin önemsediği
değerleri eklektik bir biçimde yeniden üretmesi, üretilen mekânların birer gösteriye dönüşmesini kaçınılmaz
kılmaktadır. Bu durum, kenti metalaşan ürünlerin sahnelendiği bir mekân haline getirmektedir.
Postmodernizm ve kapitalizm arasındaki ilişkiye dikkat çeken Bell (1976) postmodernizmi kapitalist üretimtüketim ilişkilerinin bir parçası olarak görürken Jameson (1984) postmodernizmin geç kapitalizmin kültürel
mantığı olduğunu ifade etmektedir. Lash (1990) ise, postmodernizmin bir kültür olduğunu dile getirmekte ve
kültürel ekonomik değerler ile ilişkisinden söz etmektedir. Bu anlamda postmodernizmin dayandığı kavramsal
altyapı kapitalist anlayışın yarattığı etki ile deforme olmakta ve çağdaş kentler mekânın bağlamını kaybettiği
birer gösteri mekânına dönüşmektedir.
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dir. Dolayısıyla postmodernizmin en belirgin görüldüğü yer, kent toplumunun mekânsal yapılarıdır (Delanty,
2015: 64). Kumar (2004: 132) da insanların çoğunluğunun gündelik hayatları çerçevesinde postmodernizmle
karşılaşma ihtimallerinin en fazla beğeni kültürlerinin çeşitliliğini kabul eden ve bu ihtiyacı karşılamaya çalışan mimari aracılığıyla gerçekleştiğini dile getirmektedir. Kapitalizmin egemenliğinde mimarlık artık toplum-
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sal arzu ve isteklerin ön planda olduğu bir gösterge taşıyıcısı durumuna gelmiş ve postmodernin anlamı gösterge üretmeye evrilmiştir. Bu anlamda, Gottdiener (2005: 179-180)’ın ifadesiyle “postmodern mimari hem bir
ideoloji hem de maddi bir uygulamadır. Bu şekilde, postmodern mimari ‘gösterge taşıyıcısı’ ya da postmodern
bir ‘anlatım tözü’ yaratmak için kapitalist üretim pratikleriyle eklemlenen yeni bir mimari göstergenin hem
bir ‘içerik biçimi’ hem de ‘anlatım biçimi’ olarak dile getirilir. Toplumsal göstergebilimsel yaklaşıma göre, bu
anlam biçimi üretim alanındaki maddi pratikle eklemlenen sistemleşmiş ideolojiyi temsil eder.” Tekeli (1993:
64)’ye göre ise postmodern mimari; “mekânın, otonom ve bağımsız olduğu, estetik amaç ve ilkelerle biçimlendiği, bu biçimlenmenin toplumsal amaçlarla ilişkili olmadığı varsayımına dayanmaktadır.” Jameson (1984,
Akt: Gottdiener, 2005: 181-182)’ın söylemiyle de “yeni postmodern binalar, artık üst modernizmin büyük
yapıları ve anıtlarında olduğu gibi kent mimarisi içine farklı ve yüceltilmiş yeni bir ütopyacı dil yerleştirme
çabası yerine, kitlenin beğenilerini yansıtan yerel bir dil arayışı içindedir.” Bu durum mimari mekânı gelip
geçiciliğin atfedildiği bir değere indirgemekte ve böylece mekânın tüketilebilir bir nesne olarak algılanmasının önünü açmaktadır. Özellikle tarihi unsurların eklektik bir biçimde günümüz yapılarında yeniden sunumu
mekânın bir gösteriye dönüşerek kentsel yaşantı içerisinde yalnızca kendini sergileyen ve izleyici tarafından
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tüketilen bir nesne haline gelmesini örneklemektedir.
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TARİHİ UNSURLARIN GÜNÜMÜZ MEKÂNLARINDA BİR GÖSTERİYE DÖNÜŞÜMÜ
Postmodernizm hem kültürel hem de mekânsal bir parçalanmayı beraberinde getirmekte, mimari mekânlar bu
parçalanmanın kent içerisinde bir temsilini oluşturmaktadır. Özellikle postmodern tavrın önemsediği tarihsel
değerlerin yeniden üretilerek mimarlık aracılığıyla çağdaş kente dâhil olması günümüz kültürel ve ekonomik
değişimlerinin etkisi ile bir gösteri halini almıştır. Günlük yaşamda toplumun her daim karşılaşabileceği bir
durum haline gelen bu göstergeler mimarlığın ekonomik ve kültürel değerler karşısında aldığı yeni biçimi de
ortaya koymaktadır. Bu yönden günümüz kent kurgusunda etkin olan unsurlardan birinin geçmişin yeniden
uyarlanarak toplumun beğenilerine sunulması olduğu söylenebilmektedir.
Zeka (1994: 78) geçmişi “üslup ideolojisinin çökmesinden itibaren, kültür üreticilerinin başvurabilecekleri
yegâne yer” olarak ifade etmektedir. Bu nedenle mimarlık beğeni kültürleri aracılığıyla biçimlenmekte ve
önceden üretmiş olduğu değerleri yeni bir gerçeklik olarak şimdiki zaman içerisinde yeniden var etmeye çalışmaktadır. Ancak, kendi bağlamı dışında üretilen olgular, tekrarlanabilir, çoğalabilir özellik göstermekte
bu durum da onları bir meta haline getirmektedir. Baudrillard (1995: 12)’ın deyişiyle “şeyler, göstergeler ve
eylemler düşüncelerinden, kavramlarından, özlerinden, değerlerinden, göndermelerinden, kökenlerinden ve
amaçlarından kurtuldukları zaman sonsuza dek kendilerini yeniden üretmektedirler.” Ayrıca yine Baudrillard
(1995: 20) nerede birikme (statis) varsa orada metastaz (metastasis) olduğunu ve… Genetik bir kuralın işlemediği birProf.
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Şimdi içerisinde yeniden üretilmiş olan tarihsel ögelerin her yerdeliği ve dolayısı ile sıradanlığı mekânsal
niteliği değersiz kılmaktadır. Bir gösterinin parçası olarak bu unsurlar yalnızca oradadırlar, gerçek tarihe ait
değildirler. Bağlam çağdaş mimari yapı ve çevre arasında kurulurken tarihi unsurlar bu ilişkinin dışında kalmaktadır. Yapıya eklemlenmiş olan bu imajlar izleyici olarak nitelendirilebilecek olan toplumun görsel tüketi-
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mine sunulmuştur. Lefebvre (2016: 344)’in deyişiyle bu unsurlar “oradaki-varlık”tır, felsefi nesne kavramına
indirgenemeyen bir “nesne”dir. Sadece görünmeyi talep etmekte ve kendini sergilemektedir. Urry (2015: 323324) ise geçmişe ait değerlerin şimdi içerisinde var olması durumunu şu şekilde ifade etmektedir:
“Temel toplumsal ilişkileri kısmen saklayan bir yapay-olgusal tarih, yapay-olgular aracılığıyla tarihin yorumlanması; “gerçek” geçmişi elde edilemez kılan ve anlatının yerine gösteriyi geçiren imajlar ve stereotipler
aracılığıyla geçmiş araştırılırken, parodiden daha çok pastişin artan önemi; ‘tarih’ diye bir şeyin olduğu inancı,
geçmişin risk ve tehlike, yıkıcılık ve baştan çıkarıcılık yaratma kapasitesi, güvenli, steril ve kırpılmış bir hale
getirilerek geçmişin bir metaya dönüştürülmesi.”
Bu anlamda ‘pastiş’ olarak nitelendirilebilecek olan bu olguların her an her yerde var olabilmesi tarihe ait
olanın özgünlüğünü örtmekte ve belleği de deforme etmektedir. Böylece oluşturulan imgeler dünyasında hem
mekân hem de zaman tüketilirken taklit yavaş yavaş özgün olanın yerini almakta, zamanı ve mekânı belirsiz
kılarak toplumun mekâna yabancılaşmasına neden olmaktadır. Üretilen bu yeni gerçeklik geçmişe ait olmadığı
gibi şimdiye de ait olamamaktadır. Sürekli olarak değişen dünyanın hızı ile birlikte tükenmek durumunda kaProf. Dr. Ümran SEVİL
lan bu ürünler geçmiş ile şimdi, gerçek
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dönüşmektedirler. Bu durumu “Baudrillard gerçek olandan üstgerçek olana geçtiğimiz yönünde yorumlamakta
ve gerçeklik anlayışımızın imge güdümlü kültürden geldiğini savunmaktadır.” (Gottdiener, 2005: 44). Lefebvre (2016: 388) ise bu durumu şöyle ifade etmektedir:
“İmgeler ve işaretler dünyası göz kamaştırır, sorunların etrafından dolaşır ve sorunları sulara gömer, ‘gerçeği’,
yani imkânı saptırır. Mekânı işaret ederek işgal eder: Mekânsal pratiğin yerine zihinsel, dolayısıyla soyut bir
mekân geçirerek, işaretlerin-imgelerin soyutlaması içinde yanıltıcı olarak birleşmiş mekânları ayrık bırakarak
yapar bunu. Farkların yerini diferansiyel işaretler almıştır ve sonuç olarak, üretilmiş farkların yerine daha baştan neden olunmuş ve işaretlere indirgenmiş farklar geçmiştir.”
Debord (2017: 34) da benzer şekilde imgeler dünyasının asıl gerçekliğin ötesine geçtiğini şu şekilde dile getirmektedir:
“Yaşamın her bir veçhesinden kopmuş olan imajlar, bu yaşamın birliğini yeniden kurmanın artık mümkün
olmadığı ortak bir akışta kaynaşır. Kısmi olarak göz önüne alınan gerçeklik, ayrı bir sahte-dünya olarak, salt
seyrin nesnesi olarak, kendi genel birliğinde sergilenir. Dünyasal imajlardaki uzmanlaşma, yalancının kendine
yalan söylediği özerkleşmiş imaj aleminde kendini tamamlanmış bulur. Genel anlamda gösteri, yaşamın somut
tersyüz edilişi olarak, canlı olmayanın özerk devinimidir.”
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yalnızca bir taklide indirgenen ve hangi zaman içerisinde üretildiği belirsiz olan mekânın kendi zamanı ve
özgünlüğü arka planda kalmakta ve böylece yeni gerçeklik asli olanı değersizleştirmektedir.
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AMAÇ
İnsan mekânı duyu organları ile algılamakta ve bedeni ile deneyimlemektedir. Toplumsal pratikler ile var
olan mekân ise bireyin deneyimleri ile biçimlenirken kendi toplumsal zamanını da üretmektedir. Geçmişe ait
değerler ile çağdaş değerlerin birliğini içeren kenti deneyimleyen insan mekân-zaman ilişkisini şimdide kurmaktadır. Ancak geçmişe ait değerlerin çağdaş kentte yeniden üretimi ise var olana gerçek olmayan bir zaman
ekleyerek toplumun zaman mekân algısını deforme etmektedir. Yalnızca bir imaj olarak kendini sergileyen
tarihi unsurlar birey tarafından deneyimlenememekte ve görsel olarak tüketilmektedir. Bu nedenle çalışma
kapsamında, giderek artan bir biçimde tarihi unsurların çağdaş mekânlarda yeniden üretildiği günümüzde tasarımcılar için bir farkındalık yaratmak ve bu durumun daha çok tartışılmasına olanak sağlamak hedeflenmiştir.
KAPSAM
Günümüz üretim-tüketim ilişkilerinin etkisi ile mimarlık beğeni kültürlerine cevap veren bir duruma evrilmiştir. Toplumun önemsediği tarihi unsurların
günümüzde
yeniden
üretilmesi insan ve mekân arasında yalnızca
Prof.
Dr. Ümran
SEVİL
görme odaklı bir etkileşim gerçekleşmesini
ile Kurulu
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Yönetim
Başkanı
tirmektedir. Öznenin yalnızca bir izleyici konumuna indirgenmesi ile mekân da bir nesneye dönüşmekte böylece mekânın görsel tüketimi kaçınılmaz olmaktadır. Bu nedenle, çalışma kapsamında mekânın metalaşması
ve görsel tüketim olgusu tarihi unsurların şimdiki zaman içerisinde yeniden üretilmesi üzerinden tartışılmıştır.
YÖNTEM
Çalışma sürecinde; mekan, tüketim ve görsellik konuları üzerine bir literatür taraması yapılarak elde edilen
veriler tarihi unsurların çağdaş kentte yeniden üretiminin mekânın görsellik yoluyla tüketimi ile sonuçlanacağı
tartışılabilmek üzere düzenlenmiştir.
BULGULAR
Mimarlık ürettiği mekânlar ile kentin zamansal ve mekânsal kurgusunu oluşturmaktadır. Ancak günümüz
mekânlarında tarihsel ögelerin kullanımı zamansal ve mekânsal değerlerde bir çatışma ortaya çıkarmakta ve
bireyin algısını deforme etmektedir. Tüm duyu organları ve beden ile deneyimlenmesi gereken mekân yalnızca
görselliğe hitap eden, kendi zamanından bağımsız bir nesneye dönüşmektedir. Lefebvre (2016: 309)’in deyişiyle felsefenin, sanat ve edebiyatın, bütün toplumun hareketiyle sürüklenen mimarlık, soyutlamaya, görselleşmeye, formel mekansallığa yönelmektedir. Bu anlamda tarihe ait değerlerin çağdaş mekânlarda kullanımı
mekânıProf.
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laşmaktadır.
SONUÇ
İzleyici ne kadar çok seyrederse o kadar az yaşar; kendisini egemen ihtiyaç imajlarında bulmayı ne kadar kabul
ederse kendi varoluşunu ve kendi arzularını o kadar az anlar (Debord, 2017: 43).
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Mimarlığın düşünce dünyası kendi bağlamı içerisinde mekân üretimini yani mekânın özgünlüğünü savunurken
mimarlık pratiği meta üretiminin bir parçası olmuştur. Postmodern mimarlığın tarihsel olguları çağdaş mekân
tasarımlarına dâhil etmesi kapitalist anlayışın da etkisi ile mekânın metalaşmasına neden olmaktadır. Geçmiş
zamana ait olguların şimdi içerisinde tekrar üretilmesi bu olguları bağlamlarından koparmakta ve mekânı bir
nesneye dönüştürerek zaman dışı ve sahte olan yeni bir gerçeklik üretmektedir. Yalnızca bir gösteri halini alan
mekân izleyici konumuna indirgenen insan tarafından tüketilmekte ayrıca ‘taklit’ veya ‘pastiş’ olarak adlandırılabilecek olan gösteri unsurları asıl tarihsel değerin üzerini örterek geçmişi deforme etmektedir. Ortaya çıkan
kimliksiz ve zaman dışı yapıların kentsel mekânda giderek olağan bir durum haline geldiği bilinmektedir. Bu
nedenle güncel mimarlık pratiği sorgulanmalı ve eleştirel bir disiplin olan mimarlığın hangi zeminde yer alacağı tartışılmalıdır.
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MİMARLIKTA ÖZNELEŞME / ÖZNELLİK BİÇİMLERİ: KIVRIM(LAŞMA) VE BOŞLUK
Tolga SAYIN
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İstanbul / Türkiye

Öz: Mimari tasarım etkinliği inşa etmenin çevreyle zorunlu ilişkilerinde temellenir. Bu etkinliğin ürettiği temsili ve ortaklaşa dışsal formun onu tasarlayan ya da algılayanın zihnindeki içsel formla olan ilişkisi dinamiktir.
Dış ile iç arasındaki bu imgesel ilişki özne teorisinde betimlenir. Tasarımın zaman-mekan ilişkisellikleri çağdaş özne teorisinde fiziksel ve metafiziksel algılar ile beraber ele alınır. Oluşan dinamik biçimselleşmeler özneleşme sürecini de biçimlendirir. Temsiliyet ilişkilerinin imgelenebilirliği, bireyleşmelerin ve öznelliklerin
tasarım düşüncesindeki biçimini/biçimsizliğini tartışmaya açar.. Bu öznellikler tarihdışı ya da tarihsel zihnin
yaşamla, deneyimle ve süreyle olan ilişkisinin estetiğini de betimler. Çağdaş mimarlık felsefesinde yaşam/
beden ve dil/kavram arasındaki özneninProf.
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belirlenemezlik diyalektiğinde varolur. Çağdaş mimar kendi içebakışında, mimarlığın sağduyulu maddesel
biçimlerinin dışında kalan sonsuzluğu üst-eleştirel bir bakışla sonlu bir öznede temellük etmeye çalışmaktadır. Biçimin kapanmasını engellemek bu temellük etmeyi erteleyen döngüsel hareketle, dekonstrüksiyonla
mümkün olur. Kendi kendine konuşma/düşünme ile başlayan monolog retorikte ötekiye açılan diyaloğa dönüşür. Bu asimetrik durum özneyi dil oyunlarıyla etik ve estetik paradigmanın kurucusu haline getirir. Bildiri
özneleşmenin estetiği ile öznelliğin etiği ilişkisini, mimar-öznenin biçimini/biçimsizliğini “kıvrım ve boşluk”
kavramları ve temsillleri üzerinden tartışmaya açmaktadır. Yaşama ve genetiğe yakın “kıvrım” düşüncesi ile
dile, matematiğe ve kavrama yakın “boşluk” düşüncesi arasındaki diyalog mimar-öznelerin mimarlıklarının
ürettiği imgeler ve söylemler, biçimler ve içerikler üzerinden tartışılmaktadır. Bu çaba mimarlığın krizlerinin
aşılabilmesi için günümüzde çağdaş bir yol arayışıdır.
Anahtar Kelimeler: Mimarlık, Özneleşme, Öznellik, Kıvrım, Boşluk, Deleuze, Badiou

GİRİŞ: MİMARLIKTA BİÇİM SORUNSALI
Mimarlıkta biçim sorunsalı öncelikle yapı-biçem-tarih ekseninde ortaya çıkar. Dolayısıyla kültürel ve toplumsaldır. İletişim çağıyla gittikçe artan kültürlerarası ilişkiler tarihle ilişkilendirilmiş biçimin ve içeriklerin
dolayımıyla
biçemlerinEKER
sanatsal geçişlerini kolaylaştırmıştır.
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof.mimari
Dr. Bülent

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
Sanatla ilişkili biçemsel aktarmalardan bağımsız olarak yapmayı sanatsal olandan ayırma denemesi ilk olarak
ütopyalar çağında XX. yüzyıl başlarında Gottfried Semper, Otto Wagner ve Adolf Loos eksenindeki mimari
söylemlerde gerçekleşir (İzosaki,2006:12). Yapının zorunluluklara göre inşaası, süslerden arındırılarak sanatsal olanla ilişkinin kesilmesi ve tektonik kültürün iskelet sistemiyle basitleştirilmesi başlıca metodolojik yakla-
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şımlarıdır. Devamında Avangard hareketin motivasyonu ütopik yaklaşımların (içeriklerin) ortadan kalkması ile
1960’larda öznenin/konunun kaybı ve mimarlığın kendi biçim varyasyonlarıyla tükenmesiyle sonuçlanır. Mimarlık kendi kendini üreten ve tüketen bir sistematikliğe kavuşur. Öznenin kaybı mimarlık adına sorgulanan
şeyin salt maddesel biçime ve bağıntıya indirgenmesidir. Nesneleştirme ve türetme, şeyin parçaları arasındaki
salt sentaktik gramere sahip olur. Bu içe kapanma yaratan dilsel bir olgudur.
Karatani (2006) çağdaş mimarlığın düştüğü son krizi aşmak adına (1. Kiriz: Sanat olarak mimarlık, 2.Kriz inşa
olarak mimarlık) biçimselleştirmeyi (içebakışı) ve onun meta eleştirisini sorunsallaştır. Yaklaşımı; yaşam-beden/dil-kavram ilişkisi üzerinden öznenin/konunun yaşamı dilde ifade edecek “ben”e dair bakış açısının tekil
olan ya da tikele ait bir bireysellik olarak ele alınması ile ilgilidir. Ayrıca özel ismin(adın) ya da adlandırmanın
“bu tekilliği” daha da keskinleştirdiği ve biricikleştirdiği açıktır. Toplumsal olandan ayrı algılanamaz olan tikelllik ile tekillik tartışmasında çözüm; monadolojik (Leibniz) bir şekilde her bireyin içinde toplumsalın varolduğu ya da toplumsal olanın bireysel olanı içermesi gibi kiplikler (olası dünyalar) teorisi bağlamında sağlanır.
Tartışma tikel olan ile tekil olanın “adlandırılmış olaysallıkları” arasında riskli, ölümcül sıçramalar ile kurulan
Prof. Dr. Ümran SEVİL
diyalektiklerle sürer. Yine dildeki ifadeler/söylemler
yaşamın
olaysallıkları arasında her zaman bir karar
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verilemez “aporia/çözümsüzlük” ve “boşluk/mesafe” mevcuttur (Kohso,2006:17-31). Karar verilemezlik, çözümsüzlük ve mesafelilik bir (nedir?) kavram/dil sorunundan çok bir biçim (nasıl?) sorunudur. Mimarlıktaki
krizlerin temelinde biçimleştirme olgusunun teorik olarak nesneye ve dile ait dışsal bir olgu olarak görülüşü
yatar. Pratikte ise biçimin tasarımcının öznelliğine/kendiliğine ait bir üretimin statüsüyle ilişkilendirilmesi
krizden çıkışı sağlayabilir. Ancak öznenin statüsü bu biçimin/biçimsizliğin de sorgulanmasına neden olur.
Öznellik pratikleri (Foucault) dünyayı kendine özgü (içebakışsal), mahrem düşünme, algılama, inşa etme ve
temsil etme biçimine/biçimsizliğine sahiptir. Özneleş(tir)me bir süreç olarak bu biçimin içeriğidir. Aynı zamanda içerik özneleşmenin/ tabi olmanın koşullandırılışıdır. Bildiride tasarımın dile nesnel olarak “yansıyan”
dolayımlanmış normatif/uzlaşımsal ve tarihsel biçimleri ile bu özneleşmenin estetiğinin uzlaşımsal olmayan,
doğrudan biçim(siz)leş(tiril)mesinin temsili betimlenmeye ve nesnelleştirilmeye çalışılmaktadır. Aynı zamanda bu süreç mimarın özne/konu olarak ideolojik söyleme dahil olduğu ortamı (mileu fr.) etkileyişidir ya
da ortama tabi oluşudur. Estetik olmasının yanında eylemsel sınırları belirleyen ve kendisini geliştirmeye ve
dönüştürmeye zorlayan, dille ilişkili olarak kavramsal ve etik bir sorunsaldır.
BİÇİM(CİLİK)
Biçimcilik biçimi bir örneklem olarak, nesneyi ve ona verilen anlamı ise biçimin modeli ya da yorumu olarak
kavrar (Karatani,2006:36). Karatani’ye göre biçim dilinin enformatik iletişimi simulasyona dönüştürmesi
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ifadesi, tarihdışı hatta karşıtı olarak zaman ve mekandan bağımsız bir eklemeli/montajlama mantığında üretilir.
Eleştirellik, bu metinsel kapanmanın engellenmesi için dışarıdan ve olumlayıcı olmalıdır. Tözden bağıntıya,
özdeşlikten farklılığa geçiş yapılırken; dekonstrüksiyon, bu biçimciliğin eleştirisinde, biçim öncesinin zeminsizliğine dönüşü sağlamaya çalışır. Yorumun kapanmadan idame ettirilebilmesi için oluşum halindeki hem
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dışarıya açık, bazı eleştirel temelsizlikler üzerinde amprik olarak yükselebilmesi hem de özgönderimde bulunan farklar sistemine sahip olması gerekir. Ancak oluşun kendisinin biçimleştirilmeye çalışılması dışarının da
varolmayan olarak kabul edilmesi sorunsalını doğurur. Ayrıca bu özerkleşme çabası dünyevi olmalı; toplumla
ve coğrafya ile ilişkilendirilmelidir.
Bildiride özne(leşme) hareketinin izlerini ve öznellik sınırlarını betimleyen eşzamanlı ontolojik iki eleştirel biçim algısı öne sürülmektedir. 1) Ruh-beden ilişkisini gözeten öznenin kıvrılarak, doluluk ve süreklilik
üzerinden sezgisel ilerlemesidir. Bu süreç tekinsiz, koyu, topolojik, hareketli pırıltılı bir zeminde oluşur. 2)
Ruh(akıl)-beden ayrımını gözeten boşluklar ve süreksizlikler üzerinden diyalektik sıçramalarla ilerlemesidir.
Akılcı, açık, parlak, diyalektik, tutuk, matematiksel/kavramsal, kırılgan bir zeminde oluşur.
Dil/kavram ile nesnesi arasındaki ilişki nasıl öznel hale gelir ? sorusuna cevap veren özel bir figür vardır.
Walter Benjamin özneleşme estetiğinde alegorinin sembolden farklı figüratif bir güç olduğunu göstermiştir.
Bu bağlamda kavramla nesnesi arasındaki ilişkiyi aşmanın “sembolik” ve “alegorik” iki mantıksal yolu vardır.
İlkinde, sembolik kavram yalıtılır, yüceltilir
bir ideaya
bağlanır.
Benjamin’in yolu ikincisindeki gibi birinProf.veDr.
Ümran
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genişlemesidir. Kavram ise sıkışarak içsel hale gelir ve “kişisel bir mercide[statüde]” katlanıp [kıvrılıp] kalır.
Bu yolla imgeler, figürler ve diziselleştirilmiş olaylar kavramsal önermeler ile yüklemlenerek bireyselleşmiş
bir özneye bağlanırlar (Deleuze,2006:187).
Bu iki mantıksal yol, özneleşme ve öznellik biçimlerinde “Kıvrım(laşma)” ve “Boşluk” mevhumlarını (nosyonlarını) düşündürmektedir:
KIVRIM(LAŞMA)
Öznenin oluşum hareketine bakıldığında “kıvrımda” iki moment/uğrak vardır: Öznenin oluşum hareketinin ilk
momenti algılanan nesne ya da ifade edilen, karar verilen “bükülen” dünya ve ikinci moment içerik olarak kuralların buyrukların olduğu dinginleşen “uçlar” veren, belirginleşen dünyadır. Ruhsal ve maddesel dünyalarda
monadın(Leibniz) içinde sonsuz küçüklere doğru değişken eğriliklerde yakınsayan dizilerde kıvrılan “baroklaşan” dünya ve monadı maddeye bağlayan ikinci kıvrılmada koordinatsal sistemde kıvrılan uçları düzenleyen
sabitleyen, bir yere bağlayan ve kapatan içerikler (organik ve inorganiklikler) vardır. Gestalt teorisi bu uçların
dinamik dengesinin bir alandaki (makrokozmos) “yakınlığa” dayalı olarak maddesel “itmeler çekmeler” ya da
zihinsel, algısal çağrışımsal dolayımla “uyumlu” hale geldiğini varsayar. Oysa itmelerin ve çekmelerin yarattığı soyut boşluklu yapı (Newton fiziği) yerine bütün uzayın/zeminin doluluğunun [mikrokozmos] “akışkan
temas” yoluyla doğrudan, aşama aşama etkinleştiği ortama özgü monadolojik(Leibniz) yatay bir süreklilik
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
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(Deleuze,2006:146-151).
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Önemli olan maddenin örttüğü göreli yüzeydeki gerçek-kıvrılmaların tersine “birlikte-mevcut mutlak yüzeyin” etkilenmekte olduğu olanaklı-kıvrılmaların hesaba katılmasıdır. Hesap, olanaklı dünyalar ile gerçek
dünya arasındaki sapmalardır: Virtüelde edimselleşen olanaklar ancak gerçekleşmeyen (iyi ya da kötü olduğu belirlenemeyecek) yönlere ve maddede ve bedende gerçekleşmesi gereken olanaklı yöne (iyiye) doğru
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sapar. Beden(leşme) bu gerçekleşmenin tözüdür/tözsel hale gelişidir. “Bölüştürme/ayırmalar” ile işleyen
edimselleşme(aktüelleşme) süreci “benzerlikler” yoluyla bedenleşir (Deleuze,2006:154). Öznenin bu koşullandırmada yerinin belirlenmesi mümkün değildir. Bakış açısı önem kazanır. Dolayısyla olanaklı olanların
arasında dolaşan stratejik hattın oluşturduğu “soyut bir bedenin” sınırında oluşan bir düşüncenin biçiminden
ya da durmaksızın biçimlenen “biçimsizliğinden” bahsedilmektedir.
Oluşa dair bu akış tam olarak edimselleşemeyen ve gerçekleşemeyen hep dışarıda kalan ancak Husserl fenomenolojisindeki gibi “paranteze alınan” hayaletsi (Derrida) şeyler, “olay”lar olarak sabitlenmeye çalışılır.
Olayda süregiden “olaya ait olmaktan çok olaya sahip olan”, seçimi yapanın bedeninin sahip olduğu yakalayıcı kancanın (vinculum, Leibniz) analitik yeteneğine bağlıdır. Varolmanın fenomenolojisinin yakalayamadığı
“benim olan” çeşitli düşüncelere sahip olmaktır. İfade sorunsalı; sıfatlarla, benzetimlerle betimlemek yerine
yüklemlemelerle, eylemlerle anlatmaktır. (Deleuze,2006:159-169).
BOŞLUK
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dışarının/doğanın
insan yapımı herşeyin içine olumsuz bir figür
olarak dahil edilmesinin kabulüdür. Doğanın olumlanabilmesi için kaosun/doğanın içinden seçilen biçimlerin
sadeleştirilmesi ve fenomenolojik indirgemeler ile kavranabilir hale gelmesi gerekir. Fazlalıklar bu yapının
içine çekilirken, dışarısı sıfır(0) olarak yapı içinde ya da içeride temsil edilebilir. Bu yolla boşluk yararlı birşey olarak içeride hiçliği temsil edebilmektedir. Önemli olan sıralı yapıdaki boşlukların (abaküs gibi) şeylerin
yer değiştirerek hareketli hale gelebilmesini sağlayan bir oyuna imkan vermesidir. Her sayı/şey yüzergezer
hareket halindeki gösterenlerin etkisidir (candy crush oyunu gibi) Bu durum öznenin statüsünü belirler. Aynı
zamanda aşkın olanın başka birşey ile (sembolik) ikame edilmesidir. Dolayısıyla yapan ve eyleme geçiren
boşluğun=sıfır’ın kendisidir. Algısal olan tarihsel ve arkeolojik çok katmanlılık ilişkisinden yalıtabildiği ölçüde yukarıda bahsedilen gestalt’in “metinselliği” tarihdışı olarak ele alınabillir. Mevcudiyetin fenomenolojik
olarak indirgenerek kapatılmasının ertelenmesi Derrida’nın ayrım-ayram düşüncesindedir. Bu durum ancak
özgönderimsel bir farklanmaya sahip biçimsel sistemin varlığıyla olabilir (Karatani,2006:78 -85).
Dekonstrüksiyona imkan tanıyan bu bağlamsallığın ürettiği, varoluşsalın belirli bir “sürede” bilgiyi üretiş mekanizmaları ile gestalt’e yönelik algı sorunsalını Zizek’in (2011:303-304) Karatani’den ödünç aldığı “paralaktik bakışla” ilişkilendirmek mümkündür. Duran bir nesnenin farklılaşan, hareketli bakış hatlarında “arka
plan” ile ilişkili olarak algılanabilirliği “Paralaksı” oluşturur. Zizek bu fenomeni bina-nesne ile olan mesafesel
boşluktaki farklı bina algılarının boşlukları arasındaki mevcut olmayan sanal başka binaların olasılığı olarak
betimler. Bu durumda bina-metin kendinde dışsal bir nesne olarak farklı bakış açılarının izlerini taşımaktadır.
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
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kübist algının donmuş halini postmodern dönem binalarında görmek mümkündür(Şekil 1-2). Bunlar oluşun
paralaktik boşluklarıdır.
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Şekil 1-2
Zizek (2011: 319) bu olguyu “büyüklük” le ilişkilendirir. Bu olguda binadaki yaşam (figür) ile cisimleşmiş
bina (arkaplan) arasındaki mesafe açılmaktadır. Zizek dışarının kendisi (doğa) ile içerideki-dışarısı(kültür)
Prof.
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görmek yerine pencereden (çerçeveden dolayımlayarak) görmek (şekil 3) nesneyi yüceltir. İçerisi ile dışarısı
asla tüm uzamı kapsamayacaktır. Daima meskende “temsil edilemeyen” bir ara uzam (paralaktik fark) olacaktır. Kaotik akışkan kıvrımlar (flow architecture şekil 4) ile boşluğu barındıran kabarcıklar, enformasyon
teknolojileri, köpükler vb. tutucular, yutucular (blob architecture şekil 5) vardır. Biçim ile olaylar arasındaki
boşluk varolanın altını antagonizmalar ile oymaktadır.

Şekil 3-4-5
BEDEN(LEŞME) / KIVRIM(LAŞMA) ve KAVRAM / BOŞLUK
Biçimleştirme girişiminde ruh-beden bütünlüğünü gözeten özneleşme kıvrımla; ruh-beden ayrımını gözeten
öznellik arayışı da boşluk mevhumuyla ilişkilendirilmektedir. Beden/kıvrım ve dil/kavram arasındaki diyaDoç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
lektik ilişki öznellik biçimini ve limitleri oluşturur. Yaşamın ifade biçimlerini yaşayan ve kavramsal temsiller
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yaratan diller oluşurken; bunları gerçekleştiren insan öznesi de bedeni ve dili üreten yaşayan dinamik bir varlıktır (Badiou, 2015:12). XX. yüzyıl’ın ikinci yarısından itibaren bu iki eksen artık kavramla varoluşu karşıtlık ilişkisi olarak görmeyen, felsefeyi yaşamla buluşturan ve bilgi ile eylem felsefesini uzlaştırarak psikanalizi
devreye sokan bir programın başlıca noktaları olmaktadır (Badiou,2015:21-22).
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Mimar-öznenin olaylara tanık olduğu ve kaydettiği belleği ile tanıklık etmediği tarihsel olguların birbirinden
ayrılığı tartışılmaktadır. Burada yaşamın, belleğin olayları ile önermeler bütünü olan tarihin, sözcenin olgularının ilişkiselliği sözkonusudur. Bu bağı koparmak adına bellek tarafında fenomenolojik bir nesnellik oluşturmak ve tarih tarafında ise “anlatısal” bir nesnellik hedeflenmeye çalışılır. Eğer bu kopuşta bir “unutuş” gerçekleşirse her öznelllik kendi kapasitesinin olanakları çerçevesinde kimlik kazanacaktır. Dolayısıyla “öznel olan”
üstbelirlenimler ile biçimlenmek yerine olanaklı olana doğru kayan bir yetkiye sahiptir (Badiou, 2015: 62).
Bu oluş Ricouer’e göre ; “Ansızın beliren bulunmuş anı”nın (mneme yun.) pragmatizmi ile “aranan anı”yı
(anamnesis yun.) hatırlamanın bilinçli bilişselliğine doğru geçişte öznenin dönüşlülüğüdür. Ricoeur(2012:22),
bu geçişi “ne?” sorusundan “kim?”’e giderken “bu olay”’ın “nasıl?” olduğu ya da işlediği sorusuyla ilişkilendirir. Bu olgu-olay bellekteki çağrışımsal, bitişik imgelerin belirişiyle etiketlenir. Aynı zamanda bilgisizlik
dahilinde, bilinçdışından ve sezgisel olarak “fiil” ile “fail” arasındaki bağı koparmaktır. Bu süreçte imgelem;
fantastiğe, kurmacaya spekülatif yönelim ile önceki/geçmiş zamanın hakikatine yönelim arasında gezinir. Klasik çağın mimar-öznesi sonsuzluğun sürekliliği içinde sonluyu canlandırırken(dramlaştırırken); modern ve
postmodern çağın mimar-öznesi sonlunun
içinden
ve kopuşlar ile sonProf.
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MİMARLIKTA ÖZNELEŞME ve ÖZNELLİK ÜZERİNE
Deleuze’ün diyalektik karşıtı kıvrımlaşmanın yarattığı ifadesel zorluğu aşmak için Badiou(2015) bireyleşme üzerine konuşmanın, hipotetik güvenceleri sarsmanın gerektiğini belirtir. Ancak betimlemenin kısmi
ve parçacıl olma durumunun farkındalığında, nerede durulacağıyla alakalı bir sorunsal belirir. Deleuze ve
Badiou’nun olay ontolojilerinde “Kıvrım ve Boşlukta”, akışkan sürekliliğin yaratıcı doluluğu ile süreksizin
kurucu ayrılığı, betimleme ile aksiyomlaştırma, yaşamın işlemleri ile hakikatin eylemleri karşıtlaşır. Özne
belirlenmiş bir sınırın içinde hareket etmez; zaten sınırda olduğu bir bölgededir. Düşüncenin sınırda hareketinde olanaklılıklar çerçevesinde olanlar ile olmayanların birlikteliğinden yani virtüellikten bahsedilmektedir.
Buradaki hakikat arayışında bir ya da birçok mimar üzerine düşünmek; öznelerin yüklemeler ile sanrısal ve
spekülatif olay dizisine katılımı olarak görülebilir. Bir öznellik/kendilik üretimi ya da pratiği Badiou’nun düşüncesindeki olaya sadakat ve hakikat ontolojisi bağlamında yazarın içebakışsal kıvrımlarını arttırır.
Halbuki Foucault’nun arkeolojik yaklaşımı tarihin arkeolojik katmanlarına inerek belirli dönemlerdeki izleri,
söylemsel oluşumları incelemek ve o dönemde neyin değerli ve ön planda olduğunu ya da bastırıldığını ve
arka planda işleyen güç dengelerini tespit etmeye odaklanmaktadır.Bu süreçte düzensizliğin içindeki tekil
olayların yarattığı kopuklukların/boşlukların ve süreksizliklerin tespiti bir kanaat dahilinde betimlenir. Tarafsızlık ve dışarıdalık önemlidir. Özneden ve adlardan bağımsız olarak “kelimeler ve şeyler”(Foucault) arasında
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yan amprik bir tarafı vardır. Ancak öznel bir deneyim ya da yorum alanı oluşturmaz. Kayıt altında belirlenen
sözcelerin, pratiklerin tüm söylemsel oluşumlarının ekonomiye dayanan bedenler üzerindeki etkisi araştırılır.
Bu durumda pasif olan öznenin tepkisel ve etkin hale dönüşmesi beklenmez. Ancak ilerleyen aşamada süreksizlikler yaratan bu güç odaklarının karşısına bellekleri birleştirici, yerel, kısmi ve çeperlerde konumlanan
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ve süreklilikler yaratabilen dağınık soykütüklerin birliği belirir. Foucault’un bu yaklaşımı tanımlamalardan
ve kuramsallaştırmalardan uzak kalmaya çalışır. Yaklaşımın nasıl işlediği önemlidir. Soykütüksel dağınıklığın
saf olumsallığı ile dışsal bir kavramsal birliğin belirlenimciliği arasında totaliter olmayan politik, eleştirel bir
ortayol bulunmaya çalışılır. Tekilliklerin oluşturduğu sekansiyel çizgisellikler gittikçe bir alan tanımlamaya
başlayan mülksüz bir ağ yapı ilişkisine evrilir(Badiou,2015:98-100).
Çağdaş bir düşünce/pratik hareketinin biçimi, öznenin aktifleşerek süreksizlik odaklarının kırılmaların içinden geçen süreklilik sağlayıcı akışkanlığı sağlayacak yeni birleştirici ya da ayırıcı sentezler yaratarak tarihi
ve zamanı görme biçimlerimizin dispozitiflerinin icadından ve/ya da temsilinden ibaret olacaktır. Bu pratik,
eşzamanlı olarak bu içsel savaş halinin öznelliğini de biçimlendirir. Stratejik olarak katmanları çaprazlamasına
kat eden türeyimsel yeni melez kategoriler/adlandırmalar oluşturulur. Diyalektiğin karşıtlıklar yaratan çelişkilerle ve şiddetli ilerleyişine karşı; taktiksel kaçış çizgileri barındıran, ölüm ile yaşam arasında muğlak hatlar
çizilir. Bu hatların keskinlik kazanması mümkün değildir. Bu durum özne teorisinde gittikçe kapanan yaşama
biçimleri yaratarak katmanlara daha yakınsayan içkin bir pasifleşme ve ancak öznenin içkinlik alanında aktifleştiği bir kaynama noktası yaratır(şekilProf.
6). Dr. Ümran SEVİL
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Çağdaş mimar-öznenin dağınık soykütüğünü de betimleyen mimarlık düşüncesi bağlamında Sayın (2018);
kıvrım ve boşluk nosyonlarını diyalektik ilişkide görme girişiminde, Adolf Loos, Le Corbusier ve Sou
Fujimoto’nun mimarlıklarının imgeler olarak belirişini bir olay dizisi(serisi) olarak ele almaktadır. Monadolojik bağlamda Sayın’ın metni failler olarak Loos’un, Le Corbusier’in ve Fujimoto’nun öznellik statülerinin
hem paralaktik farklara dayalı boşluklar barındıran, temsil edilemez ve dolayısıyla erişilemez tarihselliklerinin dekonstrüksiyonunu yapar; hem de bu öznellik statülerini tarihsel konumlarından kopararak olay-imgeler
olarak sinematografik düşünme dolayımıyla özneleştirerek kıvrımlaştırır ve estetikleştirerek açar. (şekil 6).
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Şekil 6. Adolf Loos, Le Corbusier ve Sou Fujimoto’nun Diyagramı (Sayın,2018:139)
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YEŞİL ALTYAPI SİSTEMLERİ VE KENT SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İLİŞKİSİ;
ÇORLU İLÇESİ ÖRNEĞİ
Burçin EKİCİ1, Yasemin Duygu BOLAT1
1

Namık Kemal Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Tekirdağ / Türkiye

Öz: Yeşil altyapı sistemleri günümüzde kentsel alanlarda başvurulan yeni, etkili ve başarılı sonuçlar veren
sistemler bütünü olarak önümüze çıkmaktadır. Bu sistemler ile yeşil alanların planlanmasının yanında; kent
içinde çevresel problemlere doğal çözümler üretmek, kirliliği azaltmak, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak, insanların yeşile ulaşılabilirliğini arttırmak ve yaşam konforunu yükseltmek etkin bir şekilde sağlanabilmektedir. Yeşil altyapı sistemleri ile oluşturulan doğal çözümler, ekolojik, ekonomik, sosyal faydalar sağlaması nedeniyle kent sürdürülebilirliğine önemli katkılar sunmaktadır. Sürdürülebilirlik kavramı günümüzde
tüm dünya ülkelerini ilgilendiren bir konu
haline
kent planlama
Prof.
Dr.gelip
Ümran
SEVİLstratejilerinde önemli bir yer tutmakla
beraber ülkemizde henüz oluşum aşamasındadır.
Bu
çalışma
ile
yeşil altyapı sistemleri, ilkeleri ve faydaları
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
araştırılarak kent sürdürülebilirliği ile olan ilişkisi üzerinde durulmuştur. Böylece ekolojik yaklaşımların kentlerin sürdürülebilirliğine katkılarının ortaya konması amaçlanmıştır. Araştırma alanı olarak Tekirdağ’ın Çorlu
ilçesi seçilmiş ve alan yeşil altyapı yönünden değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda, ilçede kent planları hazırlanırken araştırma bulgularından faydalanılarak uygulama kararlarının alınması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yeşil Altyapı, Sürdürülebilirlik, Kentsel Alanlar, Çorlu, Tekirdağ

GİRİŞ
Sanayi devrimi ile artan nüfus ve hızlı kentleşme beraberinde çevre problemlerini getirmiş olup, insan, kent
ve doğa arasındaki dengeyi bozmuştur. Bu çevre problemleri tüm dünyayı ilgilendirmekte olup ciddiyetinin
fark edilmesi gerekmektedir. Bu konuda ortak çalışmalar yapılması gerekliliği fikrinde uzlaşan ülkeler bir
araya gelerek çözüm önerileri üretmeye başlamışlardır. Çevre problemlerinin küresel ölçekte ele alınması ve
uluslararası siyasi platformlarda tartışılmasıyla ortaya çıkan bazı kavramlardan günümüzde en yaygın olarak
kullanılanı sürdürülebilirlik kavramıdır (Semiz, 2016: 1).
Sürdürülebilirlik bağlamında yeşil altyapı sistemleri günümüzde başvurulan yeni, etkili ve başarılı sonuçlar
veren sistemler
bütünüdür.
Yeşil
altyapı sistemleri yeşil alanların
planlanmasının
yanında;
çevresel
problemDoç.
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AVŞAR
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lere doğal
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üretmek,
kirliliği
bir çevre Kurulu
oluşturmak,
insanların
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Başkan
Yardımcısı
İBAD
Yönetim
Kurulu
Üyesiazaltmak, sağlıklı ve yaşanabilir
le ulaşılabilirliğini sağlamak, yaşam kalitesini arttırmak, kent ve kentli yaşamını etkileyen faktörleri estetik
görüntü ile gerçekleştirilmelerini sağlamaktadır. Yeşil altyapı sistemleri ile oluşturulan doğal çözümler kente
ekolojik, ekonomik, sosyal faydalar sağlar. Kentsel sürdürülebilirliğine katkıda bulunur.
Günümüzde bu konsepte uygun projeler üretilmeye devam edilmektedir.
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Bu çalışmada yeşil altyapı sistemi, ilkeleri ve faydaları araştırılarak kent sürdürülebilirliği ile olan ilişkisi
araştırılmıştır. Ekolojik yaklaşımların kentlerin sürdürülebilirliğine katkıları üzerinde durulmuş, bu konuda
öneriler geliştirilmiştir. Örnek alan olarak Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi incelenmiş ve yeşil altyapı sistemleri üzerine uygulama alanları kurgulanmaya çalışılmıştır.
AMAÇ
Araştırmada Çorlu kentinin seçilmesinin nedeni; geleceğe dönük sosyal- kültürel- ekonomik gereksinimler
ve mekansal gelişmeler öngörülmeden, otonom sanayi yatırım kararları ile kurulan ve hızlı kentleşme-sanayileşme sürecinde aşırı nüfus artışı ile karşı karşıya kalan bir kent olması ve Organize Sanayi Bölgesi ve
Serbest Bölge, Namık Kemal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve kent parkları projeleri gibi ülkesel- bölgesel ölçekte çok amaçlı yatırımların varlığı ve İstanbul bölgesine yakın konumu ile yakın gelecekte kentsel
gelişmelere son derece açık bir yerleşme potansiyeline sahip olmasıdır. Konumu ve sosyo- ekonomik yapısı ile
sürdürülebilir kent planlarına ihtiyaç duyan bir alan olması bu çalışmanın önemi ve gerekliliğini arttırmaktadır.
KAPSAM

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Bu çalışmada yeşil altyapı sistemleri, ilkeleri ve faydaları araştırılarak kent sürdürülebilirliği ile olan ilişkisi
üzerinde durulmuştur. Böylece ekolojik yaklaşımların kentlerin sürdürülebilirliğine katkılarının ortaya konması amaçlanmıştır. Araştırma alanı olarak Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi seçilmiş ve alan, yeşil altyapı yönünden
değerlendirilmiştir. Bu kapsamda Çorlu kentinde sürdürülebilir peyzaj tasarımı ile inşaat sahası kirliliğinin önlenmesi, binalarda enerji verimliliğinin sağlanması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması, ışık kirliliğinin azaltılması, ısı adası etkisine yönelik önlemlerin alınması (yeşil çatı örnekleri), binalarda su verimliliğin
sağlanması ve yağmur suyunun değerlendirilmesinin sağlanabileceği ortaya konmuştur.
YÖNTEM
Çalışma; literatür araştırması, arazi çalışması, elde edilen verilerin analizi olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır. Bu kapsamda konu ile ilgili çalışmalar incelenmiş, 2017- 2018 yılları arasında alan gözlemleri yapılarak
fotoğraflar çekilmiş ve alana dair notlar alınmıştır. Son aşamada ise alan çalışmalarından elde edilen veriler
konu kapsamında değerlendirilerek Çorlu ilçesinin yeşil altyapı yönünden potansiyeli ortaya konmuştur.
BULGULAR
Bu bölümde Çorlu ilçesi açık ve yeşil alanlarının nitelik ve nicelikleri ile Çorlu kentinde uygulanabilir yeşil
altyapı sistemleri araştırılmıştır.

Dr.veBülent
EKER Nitelik ve Nicelikleri Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Çorlu Prof.
İlçesi Açık
Yeşil Alanlarının
İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
• Parklar ve çocuk oyun alanları
Parklar, kent dokusu içinde dinlenme ve eğlenme olanağı sağlayan en önemli kentsel rekreasyon alanlarıdır.
Çorlu Belediye sınırları içindeki çocuk oyun alanları genellikle parkların içinde yer almaktadır.
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•

Resmi kurum bahçeleri

Çorlu Belediye sınırları içinde resmi kurum alanlarının çoğu bahçeye sahip olduğu için açık ve yeşil alanların
içinde ayrı bir grup olarak ele alınmıştır. Mahallelerde yaşanan değişiklikler ve hızlı kentleşme sonucu kent
estetiği özellikle yeşil dokularda çeşitli sorunları ortaya çıkarmıştır.
•

Mezarlıklar

Ortak kullanım alanı olan mezarlıklar, değişime uğraması pek mümkün olmayan yeşil alanlardır. Bir mezarlık oluşturulurken yerin seçimi, alanın büyüklüğünün saptanması gerekmektedir. 50000 nüfuslu bir kent için
20 hektar alan ayrılması, defin yeri ve yeşil alanla birlikte nüfus başına 4m² mezarlık alanının hesaplanması
uygun görülmektedir. Kültürel yeşil alanlar olarak mezarlıklar, kentin fiziksel düzeninde istenilen dengenin
kurulmasında önemli rol oynamaktadır (Bayraktar, 1973; Tosun, 2007: 77).
Belediye sınırları içindeki mezarlıkların hemen hemen hepsinde bitkisel doku ve donatı elemanı eksikliği
saptanmıştır. Muhittin Mahallesinde yer
alan Çorlu
Asri Mezarlığı
en eski mezarlık olarak bilinmektedir. Bu
Prof.
Dr. Ümran
SEVİL
mezarlıkta bitki dokusu diğer mezarlıklara
göre yoğundur.
Bitki
dokusunu çoğunlukla Pinus nigra oluşturİBAD Yönetim
Kurulu
Başkanı
maktadır.
•

Eğitim kurumları bahçeleri

İlçedeki eğitim kurumlarının bahçeleri, ilçe nüfusunun yaklaşık üçte birini oluşturan çocuk ve gençler için
açık ve yeşil alanlar olarak değerlendirilebilecek rezerv alanlar durumundadır. Çorlu Belediye sınırları içinde
toplam 49 adet eğitim kurumu 519 492 m² alan kaplamaktadır.
•

Askeri alan bahçeleri

Türkiye’nin en büyük askeri donanıma sahip 5. Kolordu Komutanlığı Çorlu’da bulunmaktadır. Çorlu Edirne
yolunun sol tarafında bulunan Kolordu Komutanlığı Binası ve buna bağlı birliklerin oluşturduğu alan 2 857
366 m² olup, bu alanın tamamına yakın bir bölümünü açık ve yeşil alanlar oluşturmaktadır. Bitki dokusunu
ağırlıklı olarak Pinus nigra oluşturmaktadır. Bunu yanı sıra Cedrus sp., Acacia sp., Acer sp., Populus sp. ve
Salix sp. gibi türler de bulunmaktadır.
•

Ağaçlandırma sahaları

Çorlu Belediye sınırları içinde orman alanı bulunmamaktır. Ağaçlandırma için ayrılmış 155 627 m² büyüklüğünde bir alan bulunmaktadır. Bu alan da ağaçlandırma yapmak isteyen çeşitli kamu ve kuruluşlara tahsis
edilmiştir.
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
İBAD
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
• Spor alanları
Kentlerde 1000 kişi için ortalama 6 dekar spor alanı ayrılmaktadır. Bu spor alanları, 2 500 m yarıçapa sahip bir
alana hizmet etmelidir (Bakan ve Konuk, 1987; Tosun, 2007: 80). Çorlu 9/belediyesi bünyesinde 1 adet tenis
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kortları tesisi, 1 adet yarı olimpik yüzme havuzu tesisi, 1 adet sentetik halı saha, 1 adet çim futbol sahası,1 adet
kapalı spor sahası ile mahalle ve kent parkları içerisinde de yer yer spor alanları bulunmaktadır.
•

Kavşaklar ve refüjler

Çorlu ilçesindeki caddelerde ve karayollarında birçok refüj oluşturulmuştur. Atatürk Bulvarı’nda, Tekirdağ
Çırak Bayırı yolunda, Toplu Konutlar yolunda ve duble yollarda refüjler bulunmaktadır. İlçeye giriş çıkışlarda,
ilçe merkezinin içinde trafiği düzenlemek amacıyla kavşaklar bulunmaktadır. Kavşakların içinde üçgen ve
dairesel şeklinde yeşil alanlara yer verilmiştir. Bunların içinde Planatus sp., Thuja sp. ve Juniperus sp. gibi
bitkiler, yer örtücüler ve mevsimlik çiçekler bulunmaktadır. Yüzeyleri genellikle çim kaplıdır. Bu alanlar pasif
açık ve yeşil alan olarak önemli işlevlere sahiptir.
Çorlu Kentinde Uygulanabilir Yeşil Altyapı Sistemleri
•

Geçirgen yüzeyler

Prof. Dr. Ümran
SEVİLsağlayan yapısal yüzey kaplamalarıdır.
Geçirgen yüzeyler, yağmur suyunun filtrelenmesini
ve depolanmasını
İBAD Yönetim
KuruluveBaşkanı
Çorlu’nun kentsel alanlarında sert zeminlerin
ağırlıkta olduğu
dokularının geçirimsiz olduğu tespit edilmiş.
Asfalt, taş ya da betonla kaplanmış cadde, yol ve kaldırımlar, beton ve cam yapı yüzeyleri, çatı yüzeyleri gibi
sert döşeme ve yüzeyler % 50- 65 civarında bulunmaktadır.
Geçirgen yüzeyler; asfalt, beton, geçirgen blok taşlar, güçlendirilmiş çim – çakıl veya diğer yeni üretilen kaldırım taşlarından oluşmaktadır. Malzeme çeşitliliği ve kullanıldıkları yerlerin fazla olması sebebiyle çok geniş
alanda kullanılabilmektedirler. Bu malzemelerin bir kısmı kentin mahalle parklarında kullanılmaya çalışılmış
ancak yeterli olmamıştır. Kentin şehir içi yerleşimlerinde sert zeminler geçirimsiz malzemelerle kaplanmıştır.

Prof. Dr. Bülent EKER

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
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Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim
Üyesi
Şekil 1.Kurulu
Kent Dokusunda
Kullanılan Sert Zemin
Örnekleri
•

Yeşil sokaklar / Sokak ağaçlandırılması
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Kentsel alanda uygulanan ve yeşil altyapı sisteminin en önemli parçasını oluşturan sistemdir. Çorlu kentinde
özellikle yeni oluşturulan sokak ve yollarda, park alanlarında daha fazla ağaçlandırma çalışmaları yapılmaktadır. Böylelikle kentteki yeşil alan miktarı ve hava kalitesi arttırılmaya çalışılmaktadır. Ancak yapılan çalışmalar henüz kent için yeterli seviyeye ulaşmamıştır. Ağaçlandırma çalışmaları özellikli olarak park alanları, orta
refüj ve caddelere yapılırken, kentin içinde bulunan sokaklar için bir çalışma yapılmamakta, mevcut ağaçların
varlığı da yeterli olmamaktadır. Kullanılan sert zemin ve geçirimsiz gri yüzeylere oranla yeşil sokaklar yağmur
suyunun emiliminin kolaylığını sağlamaktadır. Kentte yapılan sokak ağaçlandırmaları, yayanın güvenliğini
sağlamakta, yürümeye teşvik etmekte ve ısı adasını etkisini hafifletmektedir.
•

Yeşil kaldırımlar / Yeşil yaya yolları

Yeşil yaya yolları ve yeşil kaldırımlar sokak gelişimini sağlamak açısından önemli bir fırsattır. Kurakçıl bitkilerle oluşturulabilen bitki kümeleri, ağaç bariyerleri ve geçirgen kaldırım taşları ile doğal bir doku oluşturulabilmektedir. Kent estetiğine katkı sağlayacak, gölge alanlar yaratacak, kent halkının yaşam kalitesini
arttırabilecek bir yeşil altyapı çalışmasıdır. Ancak Çorlu kentinde bu çalışmalara rastlamamakla birlikte kenti
Prof. Dr. Ümran SEVİL
oluşturan sokak dokuları oldukça olumsuz
içermektedir.
Yaya öncelikli oluşum yerine araç öncelikli
İBADörnekler
Yönetim
Kurulu Başkanı
oluşum ön plandadır.
•

Yeşil otoparklar

Kentte dikkate alınmadan yapılan otopark tasarımları; kalitesiz peyzaj, kötü sokak manzaraları, yaya güvenliğinin minimum düzeye indirgenmesi, aşırı yağmur suyu akışı ve ısı adası etkisini artışı gibi sorunlara sebep
olmaktadır.
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Şekil 2. Çorlu Kenti Mevcut Otopark Örneği
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•

Yeşil çatılar

Türkiye’de uygulamaları görülmeye başlanmış olmasına rağmen henüz yaygınlaşmamış bir yeşil altyapı sistemidir. Kentte uygulama örneği bulunmamaktadır. Ancak uygulama yapılabilecek potansiyelde alanlar mevcuttur. Dikey bahçeler ya da çatı bahçeleri gibi yapılabilecek çalışmalar kentte hem doğal hem estetik açıdan
olumlu etki yaratacaktır.
•

Yağmur bahçeleri

Yağmur sularının herhangi biri işleme tabi tutulmadan direkt olarak yönlendirildiği ve üzerinde doğal ve yabani
tür bitkilerin yetiştirildiği sığ çukur alanlar yağmur bahçesi olarak tanımlanmaktadır. Yağmur bahçelerinin en
temel amacı suyu bu çukurlara yönlendirerek yüzey akışını kontrol altına almak ve oradan toprağa sızmalarını
sağlamaktır. Kentte herhangi bir yağmur bahçesi örneği tespit edilememiştir. Ancak özel konut bahçelerinde
bulunması muhtemel olabilmektedir. Kamu kurumlarının bahçelerine kolaylıkla oluşturulabilir bir sistemdir.
Yağmur varilleri / Yağmur depoları
Prof. Dr. Ümran SEVİL
Kurulu
Başkanı
Bu sistemle bina çatılarından gelen İBAD
yağmurYönetim
suyu, tekrar
kullanılması
için çatı ile varil arasındaki bağlantıyı
sağlayan boru yardımı ile variller veya depolarda toplanmaktadır. Kolaylıkla yapılabilir bir sistem olmasına
rağmen kent genelinde bu sistem yaygınlaşmamıştır.
•

•

Bitki örtüsünden yapılan hendekler

Bitki hendekleri (drenaj hendeği), çatılardan, sokaklardan ve otoparklardan gelen yağmur suyu akışının yavaşça süzülmesini sağlayan; çim, çalı veya ağaç çeşitlerinin yoğun olarak ekildiği sığ yağmur suyu kanallarıdır.
Kentte bitki hendekleri yerine sert zeminler kullanılmaktadır.
•

Ağaç kümeleri

Kentte bulunan ağaç kümeleri genel anlamda park alanlarında bulunmaktadır. Yol ağaçlandırmaları ile desteklenmekte olan bu sistem henüz kent için yeterli olmamaktadır. Sert zeminlerin soğukluğu ağaç kümeleri ile
azaltılmaya çalışılmaktadır.

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
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Şekil 3. Çorlu Kenti Ağaç Kümeleri Örneği
SONUÇ
Kentsel ve kırsal nüfus taleplerine maruz kalan Çorlu, göçle gelen nüfusun sosyal ve kültürel yaşam biçimi
ikilemlerine bağlı olarak ne tam anlamıyla kentleşmiş ne de kırsal yerleşme kimliğinden kurtulabilmiştir. Sanayi yatırımları ile artan iş potansiyellerinin sürüklediği bir çekim merkezi olarak, artan göç ve kentleşme
sürecinde, kentin çevresini saran potansiyel açık-yeşil alanlar niteliğindeki bağ- bahçe ya da tarımsal üretim
alanları, yoğun yapılaşma baskısı ile kaçak yapılaşmalar yoluyla hızla tüketilmeye başlamıştır. Sürdürülebilir
planlama ve uygulama çalışmalarının, mekansal gelişme eğilim ve dinamikleri ile kentsel nüfus stratejileri gibi
geleceğe dönük öngörülerinin yetersiz kalmasının eklenmesi, kentin çevresel kaynak potansiyellerinin yeniden
değerlendirilmesini ve ekolojik kent alan sisteminin kurulmasına dönük planlama kararlarının üretilmesini
zorunlu hale getirmiştir.
Sürdürülebilir kent; yapısında yaşam kalitesini yükselten, güçlü ekonomi, sağlıklı ve aydın toplum ve temiz
Doç.
Dr.olarak
Pelintanımlanmaktadır.
AVŞAR KARABAŞ
Prof. bir
Dr.
Bülent
EKER beraberce barındıran yaşam
sürdürülebilir
çevre
ana bileşenlerini
ortamı
Ekolojik
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
İBAD
Yönetim
Kurulu
Üyesi temeli doğal kaynakların korunarak sürekliliğinin
yaklaşım
olarak
ele alınan
bu yaklaşımın
sağlanması
esasına dayanır. Bu yaklaşımlar, günümüzde sürdürülebilir kentsel gelişmenin “ekolojik temele” dayandırılması
gerçeğini ortaya koymaktadır. Sürdürülebilir peyzaj tasarımında temel amaç; kendi kendine yetebilen, kentsel
ekosistemin bir parçası olabilecek sürdürülebilir bir sistemin geliştirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda doğayı
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model alan, doğal süreçler ile alanın yapısal ve ekolojik özelliklerine sistematik çözümler getiren anlayışlar
benimsenmelidir. ( Korkut vd., 2017: 16).
Sürdürülebilirlik ilkesinin Çorlu kentine dönük hedeflerini; bireysel araç kullanımının azaltılması (veya toplu
taşımanın yaygınlaştırılması), üretim- tüketim- atık zinciri dengesi ya da enerji sistemlerinde geri dönüşüm
modellerinin benimsenmesi, ekolojik ayak izlerinin azaltılması, doğal yaşama ortamlarının korunması, kentsel
şiddetin azaltılması ve kentsel toplumsal- kültürel- ekonomik altyapı olanaklarından kent nüfusunun toplumsal adalet ilkesi kapsamında eş düzeyde yararlanması gibi bir dizi toplumsal, ekonomik ve çevresel bileşenler
olarak belirleyebiliriz.
Çorlu kentinde uygulanabilir yeşil altyapı sistemleri değerlendirilirken, kentin geleceği adına yeşil altyapı
sistemlerinin önemi vurgulanmıştır. Kentte geçirgen yüzeylerin arttırılması, yağmur suyu değerlendirme, yeşil
çatı, bitki örtüsü hendek uygulamalarının yapılması, ağaç kümeleri, yeşil yaya yolları ve sokak ağaçlandırması
uygulamalarının arttırılması önerilmektedir.

Prof.
Dr. Ümrançok
SEVİL
Su kaynaklarının verimli ve sürdürülebilir
kullanılmasıyla
sayıda önemli çevresel, sosyal ve ekonomik
İBAD
Yönetim
Kuruluolduğunca
Başkanıazaltılarak yumuşak ve geçirimli zefaydalar sağlanmaktadır. Kentlerde sert
zeminlerin
mümkün
minlerin artırılması ile yağmur sularının yüzeysel akışa geçmesi önlenerek suyun doğal hidrolojik döngüye
kazandırılması sağlanmaktadır (Kural, 2010; Korkut vd., 2017: 20) Bu çalışmayla, yeşil altyapı uygulamalarının kentlerde yer alması gerekliliğini vurgulayıp desteklerken, henüz fikir veya plan aşamasında olan projeler
için katkıda bulunması ve yol gösterici olması amaçlanmıştır.
Çalışma sonucunda, ilçede kent planları hazırlanırken araştırma bulgularından faydalanılarak uygulama kararlarının alınması önerilmektedir.
KAYNAKÇA
Korkut, A., Kiper, T., Üstün Topal, T., (2017). Kentsel Peyzaj Tasarımında Ekolojik Yaklaşımlar. Artium Dergisi 5(1), 14-26.
Semiz, M., (2016). Yeşil Altyapı Sistemleri ve Kent Sürdürülebilirliği İlişkisi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
Tosun, E., (2007). Tekirdağ İli Çorlu İlçesi Açık ve Yeşil Alanların Saptanması Üzerine Bir Araştırma, Namık
Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Tekirdağ.
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KENTSEL DÖNÜŞÜM VE KENT KİMLİĞİ KAPSAMINDA EDİRNE HIDIRLIK TABYALARI
RESTORASYON PROJESİNİN PEYZAJ MİMARLIĞI AÇISINDAN İRDELENMESİ
Yasemin Duygu BOLAT1 Burçin EKİCİ1 Aslı KORKUT1
1

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi,
Tekirdağ / Türkiye

Öz: Dünyadaki hızlı değişim ve gelişim fiziksel çevrede dengelerin değişmesine, sosyal ekonomik ve çevresel
sorunların artmasına, dolayısıyla kentlerde yaşayan insanların yaşam konforunun bozulmasına neden olmaktadır. Bu nedenle özellikle son yıllarda kentleşmede planlama hedefleri gelişip değişmekte, kentsel dönüşüm
projeleri önem kazanmaktadır. Önceleri tarihi kent parçalarının sürekliliğini korumaya yönelik olan bu çalışmalar, zamanla kentlerin kimliğini ve sağlığını korumaya yönelik olarak plansız yapılaşmanın bulunduğu,
bakımsız durumda bulunan alanların yenilenmesi
de anlam
kazanmaktadır. Çalışmada; kentsel dönüProf. Dr.şeklinde
Ümran
SEVİL
İBAD Yönetim
Kurulu Başkanı
şüm ve kent kimliği kavramları açıklanarak,
sürdürülebilirlikleri
ve uygulanabilirlikleri incelenmiştir. Bu kapsamda; Türkiye’de kentsel dönüşümün tarihsel gelişimi, kentsel dönüşümün nedenleri ve hedefleri, uygulama
yöntemleri, kent kimliğine etkileri, kentsel dönüşüm ve tasarım ilişkisi, kentsel dönüşümde peyzaj mimarlığı
ve ekolojik planlama kavramına ilişkin yaklaşımlar açıklanmış, Edirne Hıdırlık tabyaları restorasyon projesi
kentsel dönüşüm ve kent kimliği kapsamında peyzaj mimarlığı açısından irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kentsel Dönüşüm, Kent Kimliği, Edirne Hıdırlık Tabyaları, Restorasyon Projesi

GİRİŞ
Hızlı ve plansız büyümenin neden olduğu dar gelirli- kentli kesimin konut sorunu, Türkiye ve gelişmekte
olan ülkelerin, uzun yıllardan beri en önemli sorunlarından biridir. Mevcut yasal yapılaşmanın olduğu konut
alanlarında ise kent ve yeşil organizasyonunun yetersizliği dikkatleri üzerine çekmektedir Kentsel yaşamın var
oluşundan bu yana kentler fonksiyonel ve fiziksel açıdan birçok değişim ve dönüşüme uğramıştır. Hızlı nüfus
artışı, göç ve plansız kentleşme, kentte yaşayan insanların fiziksel çevrelerinin bozulmasına, sosyal ekonomik
ve çevresel sorunların artmasına, kısaca yaşam kalitesinin düşmesine neden olmaktadır (Ceylan, 2007: 2,10).
Dünyadaki hızlı değişim ve gelişim; nüfus, istihdam ve kentleşmenin de gelişip çeşitlenmesine sebep olmakta;
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Üyesi
maktadır. Planlama çalışmalarındaki bu değişim ya da gelişim, önceleri tarihi kent parçalarının sürekliliğinin
korunması anlamında algılanmaktaydı. Ancak günümüzde bu çalışmalar, tarihi kent parçalarının rehabilitasyonunun yanı sıra plansız yapılaşmanın bulunduğu, sanayi alanlarının işgal ettiği ya da oldukça bakımsız durumda bulunan alanların yenilenmesi seklinde de algılanmaktadır. Kentsel dönüşüm projeleri; dünyada hızla
gelişen kentleşme olgusuna ve büyük ölçekteki ekonomik değişimlerin karşılığında oluşmuş olan, planlama492
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daki farklı yaklaşımlardan birisi olması bakımından önem kazanmaktadır. Ülkemiz, bir deprem ülkesi olup;
özellikle 17 Ağustos Marmara (1999) ve 12 Kasım Düzce (1999) depremleri, kentsel dönüşüm kavramının son
zamanlarda önem kazanmasının asıl nedenlerini oluşturmaktadır. Bu depremlerin oluşmasıyla, büyük kentlerde kaçak, plansız ve sağlıksız yapılaşmanın sebep olduğu sakıncaların farkına varılmıştır (Öner, 2007: 1).
Kentsel dönüşüm, kentsel sorunların çözümünü sağlayan ve değişime uğrayan bir bölgenin veya yapının fiziksel, sosyal, ekonomik ve çevresel koşullarına kalıcı bir çözüm sağlamaya çalışan, kapsamlı bir vizyon ve
eylem olarak tanımlanmaktadır (Thomas, 2003’e göre; İnce, 2006: 2). Bu çalışmalar; yörede yaşayan nüfus,
nüfusun sosyo - kültürel ve ekonomik özellikleri, yapılan işin ekonomik çerçevesi ve alanda ortaya çıkan yasal- yönetsel sorunları ile oldukça kapsamlı uygulamalardır (Bayulu, 2009: 1). Bu tanımlamalara göre kentsel
dönüşüm, mevcut kent yapısının yenilenmesi için yapılan uygulamaları içinde toplayan genel bir kavramdır.
Temelinde; eskiyen, yıpranan veya çöküntü haline gelmiş kent parçalarının yeniden ele alınarak değerlendirilmesi yer almaktadır. Bu çalışmalar, mekansal dönüşümle birlikte, kentin tümünü etkilemektedir (Korkut vd.,
2017: 16).

Prof. Dr. Ümran SEVİL

Kentsel dönüşüm sürecinin gerçekleşeceği
halk dönüşümün önemli unsurlarındandır.
İBAD mekanda
Yönetimyaşayan
Kuruluyerel
Başkanı
Yerel halkın gelmiş olduğu yer, eğitim durumu, ekonomik durumu, yöreden hoşnutluğu, kültürel özellikleri,
gelenek ve görenekleri, bilinçlilik düzeyi, kullanıcı türünün çeşitliliği gibi dönüşüm uygulamalarının başından
itibaren dönüşüm alanında alınacak kararları etkiler, biçimlendir ve yönlendirir. Alanın yerel halk ile korunup
korunamayacağı, alana yapılacak yatırımların niteliği, kapasitesi doğrudan halkın niteliği ile ilgilidir (Bogenç,
2009: 31)
Bu çalışma ile kentsel dönüşüm ve kent kimliği kavramları açıklanarak sürdürülebilirlikleri ve uygulanabilirlikleri araştırılmıştır. Örnek alan olarak seçilen ‘Edirne Hıdırlık Tabyaları ve yakın çevresi’ peyzaj mimarlığı
açısından incelenmiştir.
Edirne Hıdırlık tabyalarının dönüşümü sırasında kullanılan kentsel dönüşüm yöntemleri; koruma, iyileştirme, yenileme, yeniden canlandırma, soylulaştırma yöntemleridir. Kentsel Koruma; Tabyaların özgün niteliği
korunarak, geçmişteki değerlerini yansıtan fiziksel yapının zaman içerisinde yok olmasının engellenmesi ve
özgünlüğünün korunarak çağdaş yaşama dahil edilmiştir. Mevcut kültürel varlık topluma faydalı olacak şekilde sağlıklaştırılmıştır. Kentsel İyileştirme; Kentsel iyileştirme ile yapının yeni teknik imkânlara kavuşturulması, tamir edilerek yenilenmesi yapılmış olup, sosyal ve güvenlik konusunda daha iyi koşullar oluşturulmuş,
rekreasyon olanakları sağlanmıştır. Edirne Balkan Tarihi Müzesi olarak işlevlendirilecek tabya, Türkiye’nin
ve Balkanlar’ın en büyük ve interaktif müzesi olması amaçlanmaktadır. Kentsel Yenileme; Kentsel yenileme
ile zamanla bozulmuş, köhneleşmiş mevcut dokunun iyileştirilmesi, yenilenmesi veya yeni bir dokunun yaDoç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
ratılması ile bölgenin kente yeniden kazandırılma eylemi gerçekleştirilmiştir.
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Çeşitli canlandırma politikaları üretilerek toplumsal yaşam ve mekân standartları arttırılması, iyileştirilmesi
hedeflenmektedir. Ayrıca bu alanda fiziksel, sosyal, ekonomik çöküntüye sebep olan etkenler ayıklanarak bölgenin karakteristik kent sistemine uyum sağlayacak şekilde canlandırılması düşünülmektedir. Soylulaştırma;
Köhneleşmiş kentsel dokuların kurtarılarak eski tarihsel ve kültürel mirasın korunması çerçevesinde destek
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görürken, bölge kullanıcısını yerinden etmesi sebebiyle bölgenin kimliğine ve özgün sosyal yapısına zarar
vermektedir.
AMAÇ
Tarihi açıdan öneme sahip Edirne Hıdırlık Tabyalarının restorasyonu doğrultusunda alınan kentsel dönüşüm
plan kararlarının çevre üzerindeki etkisini ortaya koymaktır.
KAPSAM
Bu çalışmada kentsel dönüşüm projeleri, ilkeleri ve nitelikleri araştırılarak kent sürdürülebilirliğine katkısı
üzerinde durulmuştur. Araştırma alanı olarak Edirne Hıdırlık Tabyaları seçilmiş ve alanın restorasyon projesi
peyzaj mimarlığı açısından değerlendirilmiştir. Edirne Hıdırlık Tabyalarının bu araştırma için seçilme nedeni;
bu tabyaların 1903 yılı Balkan Savaşları’nda Edirne savunmasının yapıldığı en önemli mevzii olması ve Rus
savunmasına karşı yapılmış dört büyük tabyadan birisi olmasıdır.
YÖNTEM

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Çalışmanın yöntemi literatür araştırması, alan çalışması ve verilerin analizinden oluşmaktadır. Birinci aşamada; kent ve kent kimliği, kentsel dönüşüm kavramları, kentsel dönüşümün uygulama yöntemleri, kentsel
dönüşüm ve tasarım ilişkisine ilişkin literatür taramaları ve okumaları yapılmış, araştırma alanı olarak seçilen
Edirne Hıdırlık Tabyaları hakkında bilgi toplanmıştır. 2018 yılı içerisinde arazi çalışmaları ile alana ilişkin
mevcut durum tespit edilmiş, çevre analizleri yapılmış, bu veriler literatür araştırmaları ile ilişkilendirilerek
Edirne Hıdırlık Tabyaları restorasyon projesi peyzaj mimarlığı açısından değerlendirilmiştir.
BULGULAR
Edirne Hıdırlık Tabyaları’ nın konumu ve tabyaların çevresiyle ilişkisini gösteren görsel analiz paftası
Şekil 1’de verilmiştir.
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Şekil 1. Edirne Kentinin Konumu
Şekil 1. Edirne Hıdırlık Tabyaları Görsel Analiz Paftası
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Hıdırlık Tabyaları; Edirne İli, Merkez İlçesi, Hıdırlık Mahallesi, Hıdırlık Mevkiinde bulunmaktadır. Mülkiyeti
Maliye Hazinesi’ne ait olup, Edirne İl Özel İdaresi’ne tahsis edilmiştir. Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu’nun 14.01.2010 tarih ve 2852 sayılı kararına göre, tabyaların restorasyon çalışmalarına
başlanmış olup halen bu çalışmalar devam etmektedir.
Bir askeri savunma yapısı olan tabyalarda, esas olan sağlamlık ve işlevselliktir. Tabyaların plan ve mimarisinin
meydana getirilmesinde, bir üslup endişesinden çok, savunulacak olan yerin veya tepenin şekli, genişliği, yüksekliği ve stratejik önemi birinci derecede dikkate alınmıştır (http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,133970/
edirnenin-ortaya-cikan-degeri-hidirlik-tabyasi.html ).
Araştırmalara göre; Hıdırlık Tabyaları ve çevresi 1913 yılı Balkan Savaşları’nda 155 gün Edirne savunmasının
yapıldığı en önemli mevziidir. Hıdırlık Tabyası, 125 metre rakımlı bir tepe üzerinde, kent merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. 1800 metreyi bulan çevresiyle Edirne’deki en büyük tabyadır. Araştırmanın
ana materyalini oluşturan bu alan, bugün Edirne ili, Merkez ilçesi, Hıdırlık Mahallesi, Hıdırlık mevkiinde yer
alıp, bölgenin önemli kültürel değerlerinden
Hıdırlık Tabyaları ve yakın çevresi Osmanlı
Prof.biri
Dr.durumundadır.
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dönemine ait kalıntıların bulunduğu ve
bulunabileceği
GEEAYK
kararı ile Tarihi sit ve Kentsel sit alanı
olarak tescillenmiştir.
Tarihsel öneminin yanı sıra, Birinci derecede Anıtsal Eser konumunda olan Tabyanın II. Dünya Savaşı’ndan
sonra kullanılmadığı bilinmektedir. Geçen zaman içinde önemli ölçüde tahribata uğradığı, taşların sökülüp
götürüldüğü, çöküntüler olduğu görülmüştür. Yer teslimi sonrasında eserin toprak altında kalan kısımlarının
olup olmadığının tespiti için jeoradar tekniği ile araştırma çalışmaları yapılmış; toprak altında kalmış topçu bataryaları, dehliz odalarında bulunan havalandırma kanallarının bacaları, sarnıç ve kanal olduğu belgelenmiştir.
Bu mekanların gün yüzüne çıkartılması için Edirne Müzesi yetkililerinin denetiminde itinalı araştırma kazıları
yapılmıştır. Kazılar sırasında ortaya çıkartılan rütbe, kama, mektup vb. gibi tarihi değeri olan buluntular müze
yetkililerine teslim edilmiştir (http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,133970/edirnenin-ortaya-cikan-degerihidirlik-tabyasi.html).
Hıdırlık Tabyalarının dönüşümü sırasında kentsel dönüşüm yöntemlerinden; Koruma, İyileştirme, Yenileme,
Yeniden Canlandırma ve Soylulaştırma yöntemlerinden yararlanılmıştır. Bu yöntemler, mekansal ve sosyal
yenileme olanağı sağlamıştır. Mekansal yenileme, yaşam kalitesinin arttırılması, fiziksel mekanın yenilenmesi
ve mekansal değerin artırımıdır. Hıdırlık Tabyalarının dönüşümü de mekansal yenileme ile alanın değer kazanmasını ve orada yaşayan toplumun yaşam kalitesine olumlu etki yapmıştır.
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Tarihi çevrenin
korunması
ve geliştirilmesi
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tarihsel,AVŞAR
mimari, görsel
değerler
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
Yönetim
Kurulu
Üyesi
taşıyanİBAD
Hıdırlık
Tabyaları
ve yakın
çevresinin, ölü müze alanları olarak değil, yaşayan, içinde bulunduğu
bölgenin turizm, kültürel, sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunan, sürdürülebilir kalkınmayı sağlayabilen
çevreler olarak korunması gereklidir. Bütüncül planlama kapsamında kent bir bütün olarak ele alınmalıdır.
Bunun için alanda dağınık halde konumlanan kültür varlıkları, bir arada ve çevreleriyle ilişkilendirilerek değerlendirilmelidir.
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Edirne, tarihi bir doku içinde yer aldığından şehrin atmosferi çok farklıdır. Ancak çarpık yapılaşma en büyük sorunlarından biridir. Edirne’deki Hıdırlık Tabyaları restorasyonu ve çevresinin düzenleme çalışmaları
Edirne’de tarihi yapıyı koruyan, şehri güzelleştiren ve bunlara ek olarak şehrin ekonomik hayatını zenginleştirecek bir projedir (Şekil 2). Bu dönüşüm, kente kültür ve turizm için faydalı olmuştur. Dönüşüm sonunda ekonomik güçlenme, çevresel bilinci arttırma, tasarım kalitesini yükseltme, iyi ve koordineli bir yönetim anlayışı
benimseme, sosyal düzeni ve sürdürülebilirliği sağlama sonucunda nitelikli ve sağlıklı sonuçlar elde edilmiştir.
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Şekil 2. Edirne Hıdırlık Tabyaları
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SONUÇ
Hıdırlık Tabyaları ve çevresinin içinde yer aldığı Edirne ili, binlerce yıllık tarihi içerisinde birçok farklı medeniyete sahne olmuş, Traklar, Persler, Roma, Bizans ve Osmanlı kültürlerine ev sahipliği yapmış bir yerleşmedir
(http://www.edirne.gov.tr/tarihce). Edirne, yıllar boyu Osmanlı başkenti, 18. yüzyılda ise Avrupa’nın en büyük
yedi şehrinden biri olmuştur. Başkent ve ticaret kenti olmasıyla kent, resmi binalar, anıtlar ve camilerle donatılmıştır. Cumhuriyet Dönemi’ne kadar farklı kültürler bir arada yaşamış, birbirinden etkilenmiş ve kendilerine
ait örnekler ortaya koyarak kültürel ve tarihi değerde büyük bir çeşitlenme yaratmışlardır.
Geçmişi bu kadar önemli olan bölge, uzun yıllar unutulmuş, gerekli ilgiyi görememiştir. 2010 yılında başlayan
restorasyon çalışmaları ile tekrar gündeme gelerek; eski kimliğinin korunması ve Türkiye’de tanımlı, bilinen
ve çalışmalara konu olacak bir yer haline gelmesi amaçlanmaktadır.
Anıtsal eser konumunda olan Hıdırlık tabyaları ve çevresinin kentsel dönüşüm yöntemleri kullanılarak korunması, yeniden canlandırılması, soylulaştırılması, iyileştirme ve yenileme çalışmalarıyla bölgenin yaşam
Prof. Dr. Ümran SEVİL
kalitesinin arttırılması sağlanmıştır. Tabya
önemli
potansiyel sergilemektedir.
İBADekoturistler
Yönetim için
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Sonuç olarak; günümüz mekanlarının yanında, tarihi mekanların varlığı, değerlerinin farkına varılması ve
yaşatılmalarında peyzaj mimarlarının rolü oldukça önemlidir. Peyzaj mimarları, tarihsel sürecin mekan düzenleme bilgisini güncel mekanlara aktarmaktadırlar. Bu ilişki ile hem mekan standartlarının arttırılması hem de
çağdaş peyzaj mimarlığı uygulamalarına kaynak oluşturması sağlanacaktır.
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MİMARLIKTA MEKANSAL ÖRGÜTLENME VE SOSYAL YAPININ BERABER
DEĞERLENDİRİLDİĞİ SİSTEMATİK BİR ANALİZ YÖNTEMİ OLARAK SPACE SYNTAX
(MEKANSAL DİZİM)
Nuşin KARA
Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Ankara / Türkiye

Öz: Günümüzde mekânın kurgusunu anlamak için fiziksel veriler ve mekan bileşenlerinin bir biri ile olan
ilişkisinin yanı sıra toplumsan, sosyal, ekonomik ve kavramsal analizler mekanın daha derin anlamlandırılmamıza
neden olup, tasarım ve kullanım evresinin daha etkin olmasına yardımcı olabilmektedir. Mekansal dizim (Space
Syntax) Mekansal örgütlenme ve sosyal yapı ile kentlerin, yapılı çevrelerin, bina grupların, mekansal niteliğini
ve yapıların mekan kurgusunu incelemek
içinDr.
teorik
yaklaşımları
destekleyen, temelinde grafiklere dayalı
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teknik bir analiz yöntemidir. Bu yöntem
insan
hareketi Kurulu
ve algısını
temel almaktadır ve kullanıcının hareket ve
görüş alanlarını çakıştırarak, insanların bir araya gelme potansiyelini, mekanların derinliğini ve görsel algılama
boyutlarını araştırıp bilgisayar destekli programlar ile çeşitli parametreleri matematiksel verilere dönüştürüp
inceleme fırsatı tanır. Bu yöntem Özellikle İngiltere ve Amerika başta olmak üzere birçok ülkede mimarlık,
iç mimarlık, kentsel tasarım ve planlama, arkeoloji, antropoloji, ulaşım, enformasyon teknolojileri, coğrafya
ve bilişime gibi pek çok alanda kullanılmaktadır. Ülkemizde de bu konu ile ilgili çeşitli bilimsel çalışmalar
yürütülmüştür. Bu çalışmada bu konu çerçevesinde yapılmış olan çalışmaları araştırılıp özellikle mimarlık
alandaki çalışmalara odaklanmıştır. Mekansal dizim genelde kullanıcıların binaları nasıl kullandıklarını
sistematik olarak analiz edip, problemleri ortaya koyup tasarımcılara ilham veren önerilerde bulunmak; Proje
ekipleri ve paydaşlar ile iletişimi kolaylaştırmak; Yapılardaki kullanıcı aktivitesi üzerindeki etkilerini anlamak,
erişimi kolaylaştıran ve yön bulmayı teşvik eden tasarım önerilerinin oluşturulmasını ve şemalar üretmesi gibi
sonuçlara varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Mekansal Dizim, Mekan Kurgusu, Space Syntax

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
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ya da toplumların içinde çeşitli eylemler gerçekleştirdiği fiziksel kabuktan öte bir şeydir. Mekanın ortaya çıkış
amacını anlayabilmek için fiziksel bileşenlerin birbirleriyle olan ilişkilerinin yansıra o mekandaki kullanıcı
davranışı, sosyal, ekonomik, fiziksel ve kavramsal bileşenlerin ilişkisini analiz etmek o mekanın daha doğru
ve amaca yönelik ortaya çıkmasına neden olacaktır.
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Mekansal kurgu ve insan ilişkileri arasındaki etkileşim, pek çok bilim dalının ilgisini çekmektedir. Mimarlıkta
Mekansal Dizim mekanda soyut bilgileri somut hale getirme amacını taşır ve mekana ilişkin soyut bilgiyi
sayısal ve somut verilere dönüştürebilmektedir. Böylelikle
ölçülemeyen kent veya bina ölçeğindeki özellikleri ölçülebilir yaparak, mekanın potansiyellerini ortaya
koyarak, mekanı kavramak ve eleştirmek için bilgi verici bir araç niteliği taşır. Mekansal dizim, prensip olarak
kullanıcı hareketini, plan düzleminde inceleyen bir çözümleme yöntemidir. Bu yöntem 1970’li yıllarda University College of London’da (UCL) Bill Hillier ve ekibi tarafından bireylerin mekan içerisindeki davranışı
ve söz konusu mekanın meydana geliş şekli arasındaki ilişkiyi inceleyen bir yöntem olarak ortaya çıkmıştır
(Hillier, Hanson, Peponıs, Hudson ve Burdet 1983).
Mekansal dizim yöntemiyle bir mekan kurgusunu analiz ederken mekan ve onu oluşturan sosyal yaşam ilişkisi
hakkında çeşitli bilgiler elde etmemiz mümkündür (Hillier ve Hanson. 1997).
AMAÇ
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Bu çalışmanın amacı özellikle mimarlık
disiplini
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ve uluslararası düzeyde mekânsal dizim
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yöntemi kullanarak yapılmış çalışmaları inceleyerek, bu yöntemin kullanım alanlarını keşfetmek ve faydalanarak günümüz mekan-davranış ilişkilerinin iyileşmesine ışık tutmaktır.
KAPSAM
Çalışma kapsamında, Türkiye’de mimarlık bölümünde yapılmış ve tam metin olarak YÖK tez tarama merkezinden ulaşılabilen yüksek lisans ve doktora tezleri incelenmiştir. Uluslararası çalışmaların araştırılması için,
en son 2017 yılında Lizbon’da düzenlenen 11 uluslararası Space Syntax sempozyumunda yayınlar incelenip,
mimarlık disiplinindeki yayınlanan makalelere odaklanmıştır.
YÖNTEM
Sosyal yapı ile mimarı mekan kurgusu arasındaki ilişkiyi anlamak için literatür taramalarının yapılması ve bu
çalışmaların mekânsal dizim yaklaşımları ve bu yaklaşımlardan yola çıkarak yapılan çalışmaların örneklemesi
ve yorumlaması bildirinin yöntemini oluşturmaktadır.
TÜRKİYE’DE ve DÜNYADA MEKÂNSAL DİZİM ÇALIŞMALARI
Türkiye’de Mekansal Dizim yöntemin bilimsel çalışmalarda ne zaman kullanıldığını araştırmak için ulusal
tez merkezi olan YÖK taranmış ve yapılan ilk kayıtlı çalışmanın 1994 yılında olduğu tespit edilmiştir. Daha
sonrakiProf.
yıllardaDr.
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SpaceİBAD
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sonra çalışmaların arttığı gözükmektedir.
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Şekil 1. Yıllara Göre Türkiye’de Bütün Disiplinlerde Mekansal Dizim Yöntemi Kullanan Tezler

Prof. Dr. Ümran SEVİL

Yüksek lisans ve doktora seviyesindeİBAD
yapılan
117 kayıtlı
tez mevcuttur.
Yönetim
Kurulu
BaşkanıTezlerin % 69 yüksek lisans ve %31
doktora tezidir.

Prof. Dr. Bülent EKER

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim
Kurulu Tezlerinin
Başkan Yardımcısı
İBAD
YönetimMekansal
Kurulu Üyesi
Şekil
2. Türkiye’de
Dizim Yöntemi Kullanan Yüksek
lisans ve Doktora
Oranı
Bu çalışmalar Mimarlık, şehircilik ve bölge planlama, peyzaj mimarlığı ve ulaşım bölümlerinde yapılmıştır.
Alttaki şekilde göründüğü üzere çalışmaların büyük bir bölümü mimarlık disiplininde çalışılmış tezlerdir.
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İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Şekil 3. Türkiye’de Bölümlere Göre Mekansal Dizim Yöntemi Kullanan Tezlerinin Oranı
Bildiri kapsamında uluslararası çalışmaları incelemek üzere en son 2017 yılında 17. uluslararası Space Syntax sempozyumu makaleleri incelenmiştir. Bu makaleler binalar ve mimarlık, şehirler ve kentsel çalışmalar,
çevre ve mekânsal biliş, mekan, toplum ve sürdürebilirlik, metodolojik ve teknik gelişmeler olarak 5 başlık
altında yayınlanmıştır. En çok göze çarpan çalışmalar şehirler ve kentsel çalışmalar kategorisindedir. Burada
ülkemizdeki çalışma alanlarına ek olarak toplumsal, sosyal alanlar ve çağımızın önemli konularından olan
sürdürebilirlik konularında da çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca bu sempozyumların ana hedeflerinden biri olan
mekânsal dizim yönteminin teorik ve bilgisayar destekli teknik gelişimini sağlamak üzere yapılmış çalışmalar
da mevcuttur. Şekil 4 te göründüğü üzere bu sempozyumda en çok şehirler ve kentsel çalışmalar üzerine
odaklanmıştır.
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Şekil 4. 17. Uluslararası Sempozyum da Kategorilere Göre Mekansal Dizim Yöntemi Kullanan
Bildirilerin Oranı
Bu bildiri kapsamındaki yapılan çalışmalar incelendiğinde alanları ve içeriklerini kısaca şu şekilde özetlemek
mümkündür:
Mimarlık alanında yapılan çalışmalar; Havalimanı, metro, alışveriş merkezi, müze, hastane, gösteri merkezleri gibi karmaşık programlara sahip olan yapılarda kullanıcı hareketi ve mekan organizasyonu ilişkisi, Mimari yapılarda kullanıcı özellikleri ve iç mekan organizasyonlarının saptanması, Geleneksel mimari yapılarda
tarihsel gelişim sürecinde iç mekan kullanımlarının araştırılması, Yapı tipolojilerindeki farklılaşmada mekan
organizasyonları etkisinin araştırılması, Farklı yaş gruplarındaki kullanıcı gereksinimleri ve mekan tasarımı
konuları ön plana çıkmaktadır.
Şehircilik Ve Kentsel Tasarım çalışmaları; Kentlerin karmaşık fiziksel yapılarını tanımlama, Kentsel alana yeni
eklenen yapının yön bulmaya etkisinin araştırılması, Tarihsel gelişim sürecinde kentlerin fiziksel dokularının
araştırılması, Tarihi kent merkezlerinin koruma ve geliştirlmesinde stratejilerin belirlenmesi, Kent içi ortak
kullanım
alanlarına
erişebilirlik
ile ilgili durumların araştırılması,
Kentteki
yaya hareketi
ve KARABAŞ
kentsel doku
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ilişkisinin
araştırılması,
Ticari veÜyesi
konut alanları gelişimlerindeki ayrışmanın analizi, Büyük ölçekli
kentsel
değişimlerin kente etkisinin araştırılması konuları çalışılmıştır.
Peyzaj Mimarlığı ile ilgili çalışmalar; kültürel peyzaj, kültür ve doğal çevre incelenmesi, kentsel park alanlarının
kullanıcı duyguları ile ilişkisinin araştırılması çalışılmıştır.
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Sosyal Yapı ile ilgili çalışmalar; Farklı kültürlerin oluşumunda mekansal yapılanmanın etkisi, Etnik yapılardaki
farklılaşmanın davranışlara etkisi, Mekan ve suç ilişkisinin araştırılması, Mekana ilişkin mahremiyet, sosyal
ilişkilerdeki hiyerarşiyi kavramının araştırılması çalışılmıştır.
Ulaşım ile ilgili çalışmalar ise Ana ulaşım, yerel ulaşım ağlarında toplu ulaşım güzergâhlarının belirlenmesi
göze çarpmaktadır. mekansal dizim yöntemini çok geniş alanda çalışmalara olanak vermektedir.
MEKANSAL DİZİM İLE İLGİLİ YAKLAŞIMLAR ve ÖRNEK ÇALIŞMALAR
Mekansal Dizim yönteminin en önemli özelliği, insan zihnindeki mekanın yansıması/haritası olarak
adlandırabileceğimiz deneyimlere dayalı bilginin oluşmasında kritik rolü olan mekanın soyut karakteristiklerini somut olarak ifade ve analiz etmeyi sağlayabilen sayısal bir teknik olmasıdır. Bu yöntem ile ilgili yapılan
çeşitli yaklaşımlar mevcuttur. Burada bazı yaklaşımlardan bahs edilip çalışmalarla örneklendirilecektir.
Weisman’a göre en iyi plan kurgusu, sadelik, akılda kalıcılık ve tanımlana bilirlik iken, (Weisman,1981),
Prof.Monotonluk
Dr. Ümran
SEVİL
Arthur ve Passini’ye göre plan kurgusunda
ve tek
düzeylik yön bulma performansı açısından
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
olumsuzluklar oluşturabilir. Hatta yön bulma konusunda karışık çevreler daha çekici olabilirler. (Passini ve
Arthur, 1992).
Örnek çalışmada metro yapılarındaki yön bulmayı etkileyen faktörler araştırılmış, plan düzleminde karmaşıklık
arttıkça kullanıcıların metro istasyonunda kat ettikleri mesafelerin arttığı, daha fazla durakladıkları ve bunların
sonucunda mekanda geçirdikleri sürelerin uzadığı ve yönlerini tayin etmekte zorluk çektikleri ve hatalı
dönüşler yaptıkları görülmüştür. Bu sebeple kullanıcılar hedef noktalarına daha uzun rotalar çizerek ulaşmak
zorunda kalmışlardır. Karmaşıklık düzeyi düşük ve bütüncül mekanlarda ise kullanıcıların yön bulmada sıkıntı
çekmeden hedeflerine ulaşıldığı tespit edilmiştir (Sürücü, 2015).
Hillier ve Hanson’a göre mekânsal dizimde bireylerin kişisel tercihlerinden çok mekânsal kurgusundan
kaynaklanan görülebilirlik oranıyla oluşan hareketini ön plana çıkmaktadır. Görüş alanının hareketle ilişkisi
ise, fiziksel mekan bilgilerinin insanın davranış biçimini etkilediği düşüncesidir (Hillier ve Hanson, 1984).
Guggenheim Müzesi’ndeki hareketi araştıran çalışmada, tasarımcının spiral şema kullanarak müze
organizasyonunu yapması ile hareketi gerçekleştirdiği ve burada ziyaretçilerin eserle ile daha çok etkileşimde
bulunduğu görülmüştür. Oysa zemin katta ziyaretçiler sanat eserleriyle daha az etkileşimde bulunmuş ya da hiç
etkileşimde bulunmamışlardır. Bunun yerine atrium
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mekanında eserlerden bağımsız, fotoğraf çekmek gibi aktivitelerde bulunmuşlardır (Rolim, Amorim ve
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Queiroz 2017).
Başka bir çalışma müzelerin kentteki yeri ve işlevleri üzerine yoğunlaşıp yeni teknolojşk araçlar gelişimi ile
beraber müzelerde digital enstürümanlar müzeleri daha sembolik hale getirip mekansal deneyimin harekete
pek bağlı olmadığını ortaya koymuştur (Tzortzi, 2017).
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Alış veriş merkezlerindeki mağaza satış potansiyeli araştıran diğer bir çalışmada, tüketicinin mekan içerisindeki hareketinin mekansal kurgusuna etkisinden bağımsız olduğuna ve daha çok marka gücüne bağlı olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Buradan yola çıkarak eş görüş alanın daraldığı köşe noktaları canlandırmak için marka
değeri yüksek mağazalar yerleştirilebileceği önerilmiştir (Tavukçuoğlu, 2017).
Tanıdık bir rotayı izlemek önceden kaydedilmiş bir karar planını uygulamak olduğundan tek davranış ile uygulama gerçekleşebilmektedir oysa daha kompleks ve daha önceden deneyimlenmemiş bir mekanda plan kurgusunu anlamak ve yön bulma probleminin birkaç karar ile çözümlenebilmektedir (Passini ve Arthur, 1992).
Kısaca, yapının bilişsel haritası hem deneyime hem de plan kurgusunun algılanabilirlik derecesine bağlıdır
(Hillier, 1996).
Örnek çalışmada Hastane polikliniklerdeki ziyaretçi hareketi incelenmiştir. Plan kurgusundaki karmaşıklığının
artmasının, ziyaretçilerin yanlış dönüş ve geri dönüş oranlarını arttığı, dolayısıyla dolaşım mesafesini ve
dolaşım süresini arttırdığı tespit edilmiştir. Daha karmaşık bir mekanda kişinin hedeflediği noktaya daha uzun
sürede daha çok mesafeler kat ederek ulaştığı
Karmaşıklık düzeyi ve bütünleşme değeri, yön
Prof.gözlemlenmiştir.
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bulma açısından deneyimden daha etkili
olduğu
gözlemlenmiştir(Tavalı,2010).
Örnek çalışmada 6 yaş grubu çocukların, okullarındaki mekanlardan hangilerini daha fazla hatırladıklarını
araştırtılmış. Çıkan sonuçlara göre, sınıflar sistem içindeki en derin mekanlar olmasına rağmen yine de çocuklar
tarafından yüksek oranlarda anımsanması, mekan sentaksının rolünün daha az olduğunu göstermektedir. Bu
yapılarda Çocukların bazı mekanları diğerlerinden daha fazla anımsamasının nedenleri o mekanlarda okulun
diğer mekanlarından daha fazla zaman geçirmesi olmuştur dolayısıyla mekanların çocuğun algı düzeyine
uygun tasarlanması gerektiği sonucuna varılmıştır(Köksüzer, 2013).
o’Neill e göre mekan kurgusunu anlamak ve yön bulma amacına ulaşmak için bazılarının daha az ve bazılarının
daha çok eylem ve davranış sergilemeleri gerekebilir. Yaş, cinsiyet, meslek, kişinin psikolojisi, çevre hakkındaki
önceki bilgiler gibi kişisel faktörlerin insanların yönlerini bulmalarında etkili olduğu belirtilmiştir. ( O’Neill,
1991b).
Yaşlılık kurumlarında fiziksel çevre ve yaşlılar arasındaki etkileşim ve algısal süreçlerini araştıran çalışmada
kişisel alan, psiko-sosyal alan, mahremiyet, aidiyet, yüksek etkileşimli ve düşük etkileşimli mekan kavramları
bağlamında ele alınmış. Çıkan sonuçlara göre yaşlılık Kurumu tasarımında, sadece fiziksel işlevlerin ve
yapısal özelliklerin temel alındığı bir yaklaşım tarzı yeterli görülmemektedir. Kullanıcısı olan yaşlının,
fiziksel ihtiyaçlarının yanısıra, sosyolojik ve psikolojik gereksinimlerinin de, bu kapsamdaki mekanların
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
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Bülent
EKER dikkate alınmalıdır(Akan,2017).
Şekillenmesinde
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Mekânsal dizim yaklaşımları genel söylemlere sahiptir fakat binanın hizmet ettiği amaç, kullanıcıların ihtiyaçları
çok geniş kapsamlıdır. Dolayısıyla yapılar tasarlanırken ihtiyaçlar ve kullanıcı derinlemesine araştırılması ve
bu hizmetlere en doğru şekilde cevap verilecek tasarımlar yapılması gerekmektedir.
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BULGULAR
Ülkemizde ve dünyada yapılan Space Syntax konulu onlarca çalışmanın yapıldığını ve yapılmakta olduğunu
gözlemlemek mümkündür. Bu çalışmaların ve geliştirilen modellerin ortak noktası kavramsal içeriğini taşıyan
toplumsal ve mekansal bir kuramın oluşturulmasıdır.
Mimarlık alanında yapılan çalışma konularına özetle baktığımızda, mekanın kavrana bilirliği, mimari yapılarda
iç mekan organizasyonlarının saptanması, yapılardaki plan kurgusu ve yön bulma eyleminin ilişkisi, karmaşık
mekânsal kurgusuna sahşp yapılardaki kullanıcı hareketin organizasyonunu, mimari yapılarda tarihsel gelişim
sürecinde iç mekan kullanımlarının araştırılması, yapı tipolojilerindeki farklılaşmanın mekan organizasyonları
üzerindeki etkisinin araştırılması, farklı yaş gruplarının ihtiyaçlarına yönelik mekânsal organizasyon
planlamasının yapılması, ön plana çıkmaktadır. yapıların hizmet ettiği amaç, kullanıcıların ihtiyaçları çok
geniş kapsamlıdır. Dolayısıyla yapılar tasarlanırken bu konuların derinlemesine araştırılması ve bu hizmetlere
en doğru şekilde cevap verilecek tasarımlar yapılması gerekmektedir.
SONUÇ
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Yapılan çalışmalar incelendiğinde Mekansal dizim genelde inşa edilip kullanılmakta olan yapıların ve
kullanıcıların analizi üzerine odaklandığı görülmektedir. Çalışmalarda kullanıcının yapı deneyimini baskın
biçimde etkilemesine ve mimari tasarımın odak noktasını oluşturduğu anlaşılmıştır. Bu çalışmalar ve bulgular gözler önüne serilerek, akademik ortamların bu konu üzerine daha çok yoğunlaşıp çeşitli bina tipleri
ve kullanıcı kitlelerini araştırarak zengin bir veri tabanı hazırlanmasının gerektiği sonucuna varılmıştır. Öte
yandan, yapılardaki kullanıcı aktivitesi üzerindeki etkilerini anlamak, erişimi ve yön bulmayı kolaylaştıran
önerilerde bulunmaları için tasarımcıların bu verileri inceleyip ve mekansal dizim yöntemini tasarım sürecinde
bir araç olarak kullanmalarını teşvik etmeyi hedeflemektedir.
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SES İZOLASYON MALZEMESİ OLARAK GAZBETON’UN ÜRETİMİ
Rositsa PETKOVA-SLİPETS1, Sinan Oguz TERZİ2
1-2

Varna Free Üniversitesi, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi, Varna/Bulgaristan

Öz: Gazbeton, çağdaş üretim teknolojisi ile inşaat malzemeleri alanında hafif ve işlevsel birinci sınıf bir
yapı malzemesidir. Günümüzde gazbeton üstün özelliklerini ispatlamış ve gittikçe artan bir pazarı kendine
oluşturmuştur. İlk bakışta aklımıza gelen üstünlükleri yanmazlık ve ısı yalıtımı olması ses yalıtımı kabiliyetine
çok önem verilmediği izlenimini doğurmaktadır. Gazbeton üretim teknolojisi ile farklı özellikte tasarımlara
çok açık bir yapı malzemesidir. Ses yalıtım malzemesi olarak üretimi ve incelemesi daha detaylı yapılmaya
başladıkça bir çok etkili sonuçların alınacağı zaman içinde görülecektir. Bu makalede gazbetonun gözenek
yapısı ve gözenek yapısının ses yalıtımına etkisi incelenmiştir.
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AMAÇ
Bu makalede ses yalıtımında maddenin üç haline göre gazbeton üzerinde bir bakış açısı geliştirilerek gözenekli
bir malzemede oluşturulan farklı gözenek tiplerine göre ses yalıtım değerlerinin incelemesi yapılmıştır.
Gazbeton, maddenin üç halini de içinde barındırır, bu duruma makalenin ilerleyen kısımlarında değinilecektir.
Gazbeton üretim teknolojisi ile farklı gözenek yapısında gazbeton üretimi yapılabilmektedir. Bu durumda
farklı gözenek yapılarının gazbetonda nasıl oluşturulabileceğine bakmak gerekir.
KAPSAM
Gazbetonda farklı gözenek yapıları üretiminin ilk aşaması olan fiziksel işlermlerde ve ikinci aşama olan kimyasal reaksiyonlar ile birlikte değiştirilebilir.
Gazbeton üretiminin birinci aşamasını kırma, eleme, öğütme ve karıştırma oluşturmaktadır. Gazbetonun katı
olarak yaklaşık %65 ini oluşturan malzeme Kuvarsit ve Alçıtaşıdır. Üretim teknolojilerinde genelde kuvarsit
ve alçıtaşı, maden sahalarından alınan maksimum 50 cm lik kayaçlar halindeki malzemelerden kullanılmakDoç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
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tadır. Diğer hammaddeler, çimento, kireç ve aluminium hazır olarak alınmaktadır.
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Gazbetonun katı olarak %65 ini oluşturan kuvarsit ve alçıtaşının farklı tane yapıları gözenek yapısını
değiştirmektedir. İnce tane iki şekilde etkili olmaktadır. Katı maddeyi ne kadar fazla inceltirseniz gaz boşluklarının sayısını o kadar artırırsınız ayrıca ince taneler malzemenin dayanımının artmasına katkı sağladığı için
daha fazla kabarma imkanı da artmaktadır.
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Birinci aşamada inceliklerin nasıl oluşturulabileceğine bakalım. Taşların ince öğütülebilmesi için ilk olarak
kırıcılardan geçirilmesi, değirmenlerde öğütülmesi ve son olarak siklonlarda ayrıştırılması yapılmalıdır. Taşa
toprağa dayalı üretim yapan tüm işletmelerde genelde bu süreç takip edilmektedir. Kuvarsit 7 mohs sertliğinde
çok sert ve kırılma indisi çok yüksek malzemeler arasındadır bu sebeple ilk kırma işlemi iki aşamada yapılmaktadır. Çimento ve Kireç tesislerinde ilk aşamada tek tip kırıcılar ile kırma işlemi gerçekleştirilebilmektedir.
Kuvarsit ve Alçıtaşı ilk aşama kırmada çeneli kırıcıdan geçirilmektedir. Bu aşamada tane yapısı 50 cm den 6
ile 8 cm arasına düşürülmektedir. İkinci aşamada iki farklı tip kırıcı olarak konik ve dik milli kırıcılar kullanılmakta olup bu kırıcılardan sonra elenen malzemenin değirmene besleme boyutu 6 ile 8 mm altıdır. Değirmene
beslenen malzeme ile su ve çelik bilya ile birlikte öğütüldükten sonra siklonlara pompa ile sevk edilir siklonlarda basınç ve oluşan vorteks sayesinde istenen ince tane elde edilmiş olur. Diğer hammaddeler olan çimento
ve kireçte ise öğütmede su değil gaz kullanılmakta ve ince tane yapısı değirmen sonrası seperatörlerde elde
edilmektedir. Aluminyum kullanım miktarı çok düşük olduğu için tane yapısı fiziksel etkiden çok kimyasal
süreçlere etki etmektedir.
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Başkanıesasına dayanmaktadır. Katı malzemeleri genleştirebilmek için birinci aşamada hammaddenin boyutlarının küçültülmesi sürecinden sonra küçülen tanelerin ara boşlukları artacak şekilde birleştirilmesi sağlanmalıdır.
90 mikron altına %80 oranında küçültülen katı taneler tekrar birleştirilebilmesi için bağlayıcı olarak çimento
ve kireç kullanılmaktadır. Bu bağlanma esnasına Aluminyum ve Kireç tepkimesi ile oluşan kabarcıklar gaz
boşlukları oluşturarak dökülen kekin kabarması sağlanmaktadır.
Malzemenin gözenek yapısının oluşumu dökümden sonraki 1 saat içinde gerçekleşmiş olur, bundan sonraki aşamalarda gözenek yapısında herhangi bir değişim meydana gelmez. Gözenek yapısı döküm şartları
ve hammadde tane ve kullanım miktarlarına göre düzenlenebilmekte gözenek sayısı, hava boşlukları farklı
ürün üretilebilmektedir. Kimyasal sürecin başlangıcı olan ikinci aşamanın etki eden yapılarına baktığımızda
iki etken önemlidir, birincisi karışım tekniği ikincisi ise aluminyum reaksiyonudur. Karışım tekniğinde hammaddelerin karışım tankına alınma sırası ve karışım hızları tanelerin dağılımı ve uygun döküm reaksiyonu
için önemlidir. Aluminyum ise miktarsal olarak artırıldığında hidrojen gazı çıkışında artışa böylece gözenek
oluşumunun artmasına etki etmektdir.
Gazbeton teknolojisinde ikinci aşama olan döküm ve ön kürleme işleminden sonra ürün istenilen boyutlara
kesilir ve otoklavda kürleme sonrası istenen dayanım değerlerine ulaşır.
Gazbeton
yaklaşık
boşluktan
meydana gelmektedir. Bu değer
göre değişim
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olduğu hava boşluklarından almaktadır. Bu makalenin de amacı olan ses yalıtımı için gazbetonun ideal olup
olmadığı konusu ses özellikleri incelendiğinde ortaya çıkacaktır.
Ses insanlar arasındaki iletişimi kullanmak, insanların ve canlıların dış dünyadaki hareketlerden meydana
gelen durumların fark edilebilmesi için de bir araçtır. Her şeyde olduğu gibi ses düzeyinin fazlası insanlar için
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zarardır. Ses seviyesi 87 dB üzerinde duyma problemleri meydana gelmektedir. Bu durum insan sağlığı için
fiziksel ve psikolojik sorunlar meydana getirmektedir. Farklı ses nitelikleri gürültüyü meydana getirdiği için
sesi incelerken aynı zamanda oluşan yansımaları da göz önünde tutmak gerekir. İnsan yaşamını bu derece ilgilendiren gürültüyü kontrol etmek ve daha yaşanabilir ortamlar oluşturmak tek bir malzeme ile mümkün mü?
Bunun cevabını arıyor olacağız.
Ses, genel olarak bir frekansı ve enerjisi olan dalga hareketi olarak tanımlanır. Ses maddeden oluşan ortamda
yayılır. Gaz ortamları maddenin yayılımı için en düşük değerleri verirken katı ortamlar ses iletiminde en yüksek değerlere sahiptir. Ses havada 340 m/sn, suda 3.000 m/sn, tahtada 4.000 m/sn ve çelikte 8.000 m/sn hızla
yayılır. Burada dikkat çeken durum tahta gibi elastic katı malzemelerin ses yalıtım değerlerinin neredeyse
suyun değerlerine yakın olduğudur. Ses bir titreşim hareketi olduğu için elastic ve sönümleyici katı malzemelerin ses yalıtımında daha iyi olduğu bilinmektedir.
Ses madde içinde yayılabilen bir titreşim olayı ve enrji biçimidir. Mekanik ve boyuna dalga olarak tanımlanır.
İşitilebilir ses düzeyi 20 Hz ile 20 kHz arasıdır. Ses kaynağından uzaklaştıkça enerjisi azalır.
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seviyelere getirilebilmektedir. İkame ürünler ile elastikiyet sağlanabilse bile diğer önemli özelliklerinde (yangın gibi) kayıpların yaşanması problemi
oluşmaktadır. O sebeple sadece gözenek üzerine odaklanmak mevcut özelliklerini kaybetmeden ses yalıtımı
ürünü üretmek çok daha önemlidir.
YÖNTEM
Sesi genel olarak tanımladıktan sonra gazbetonun özelliklerinden bahsedelim. Gazbeton içerisinde katı, sıvı
ve gaz barındıran bir malzemedir. Sesin yalıtımı için yalıtım değeri en iyi olan gaz miktarının yani boşluğun
artırılması birinci önemli konudur, ikinci önemli konu olan sıvı yani nem, azaldıkça yerine gaz boşlukları
oluşacak bu da ses yalıtımını azaltmayı sağlayacak ve üçüncü başlık katı miktarını azalttıkça gözenek sayısı
yani boşluk miktarı artacak ve bu da ses yalıtımına olumlu etki edecektir.
Mevcut ürünlerimizde yoğunluğumuzu 160 kg/dm3 ile 600 kg/dm3 değerlerinde üretebilmekteyiz. Buradaki
sorun düşük yoğunluklarda basınç dayanımının olumsuz etkilenmesidir. Şunu uygulamalarımızdan biliyoruz
ki düşük yoğunluklu ürünlerde üzerinde herhangi bir kaplama yapılmadığı takdirde sönümleme değeri ve
yankı değerinde önemli iyileşmeler oluşmaktadır.
Yoğunluğu düşürmeden gözenek yapısı ile ses yalıtımını destekleyebildiğimiz miktarda basınç dayanımını da
düşürmeden ürün üretebilmek mümkün olacaktır. Şekil1 de farklı gözenek yapıları tanımlanmıştır. Bu gözenek
Doç.
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yapılarından
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en ideali pürüzlü ve uzun gözenek
yapılarıdır.
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üretiminde hava boşluklarını artırmak döküm hızları ile sağlanabildiği gibi gaz oluşum reaksiyonlarıyla
da
gözenek tipini değiştirebilmek mümkündür. Yapmış olduğumuz deneylerde aynı boyutta normal döküm, hızlı
döküm ve farklı gaz reaksiyonları ile oluşturulmuş ürünlerin ısı yalıtım değerleri karşılaştırılmıştır.

511

DERNEK
YÖNETİMİ
SÖZEL SUNUMLAR

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Şekil 1
BULGULAR
Gazbetonun farklı gözenek, yoğunluk, nem ve döküm tekniğine göre akustik yalıtım değerinin ölçülmesi
Tablo 1. Test Malzemesi
Ölçü,
mm

Yoğunluk, kg/
m3

Gözenek,
%

Nem,
%

Döküm Tekniği

Blok 1

50x25x10

140

85

10

klepe %100 açık

Blok 2

50x25x10

400

70

35

klepe %100 açık

Tüm testler aynı ölçü ve kalınlıktaki malzemeler ile yapılmıştır.
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Akustik test için özel yalıtımlı bir oda hazırlandı (fig. 2) oda ölçüleri 150x25x50 cm Bu deney odası vibrasyon
takozları ile zeminden gelebilecek titreşimlere karşı izole edildi. Vibrasyon takozlarının ölçüsü 120x10x15
mm, 65 shore.

512

DERNEK
YÖNETİMİ
SÖZEL SUNUMLAR

a

b

Prof. Dr. Ümran SEVİL

Figür 2. Deney odasının dıştan görünümü a) anti-vibrasyon şok emici b) yalıtım panelleri
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Ses seviye ölçümü Sound Meter Pro 2.5.7 ile 100 db de yaklaşık 2 db hassasiyette yapıldı.
Ses kaynağı TMX SL 290 model, 112 dB ses çıkış gücüne sahip siren ile yapıldı.
SONUÇ
Tablo 2 ve Figür 3 te test sonuçları ve grafikleri bulunmaktadır.
Tablo 2. Test Sonuçları
İç Ortam Ses
Seviyesi
I0, dB

Dış ortam
Ses Seviyesi,
It, dB

I ,
dB

Siren

87

-

-

Blok 1

87

65

22

0,74

1,26

Blok 2

87

71

16

0,81

0,88

Prof. Dr. Bülent EKER
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İletim Kaybı
TL, dB
-
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c

Figur 3. Ölçülen Ses Seviyesi: a) iç ortam; b) gazbeton blok 1; c) gazbeton blok2
KAYNAKÇA
Jorge P. Arenas, Malcolm J. Crocker Recent Trends in Porous Sound-Absorbing Materials
Gülnaz Yılmaz, Taner Kavas, Inorganic Based Composite Thermal Insulation
ISO 140-3, Acoustics - Measurements of sound insulation in buildings and of buildings elements, part 3:
Laboratory measurements of airborne sound insulation of building elements;
İNTERNET KAYNAKLARI
[2] www.ytong.gr Sound İnsulation Standarts
[5] Szudrowicz B., G.Z. Sytek, P. Gebarowski, Sound insulation performance of aerated concrete walls, https://
gazobeton.org/sites/default/files/sites/all/uploads/sound_insulation_performance_of_aerated_concrete_
walls.pdf [last visited July. 20, 2018].
[6] K. Naumann – Performance of sound insulation of AAC in massive buildings – experience with EN 123541, https://www.xella.com/de/docs/SKMBT_C253_12091713150.pdf
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visitedAVŞAR
July. 20, 2018].
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DÜŞEY SİRKÜLASYON ARAÇLARINDAN MERDİVENLERDE BASAMAK DENGELEME
KONUSU ve MEVCUT UYGULAMALARA ELEŞTİREL YAKLAŞIM
H. Tonguç TOKOL
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümü, İstanbul / Türkiye

Öz: Bir yapı bileşeni olan düşey sirkülasyon araçları; rampalar, merdivenler, yürüyen merdivenler ve asansörlerdir. Yapıda, aralarında kot farkı bulunan mekanların bağlantısını çeşitli eğimlerde sağlayan düşey sirkülasyon araçlarından biri olan merdivenler, düzenli aralıklarla kademelendirilmiş basamaklar dizisinden
oluşmaktadır. Merdivenler eğim açısının 20 derecenin üzerine çıktığı durumlarda kullanılmakla beraber, bina
merdivenlerinde eğim en fazla 45 derece olmaktadır. Ancak alan kaybının az olmasının gerektiği deniz araçları, makine daireleri, çatı katları gibi yerlerde eğim açısı 60 ila 90 dereceye kadar çıkabilmektedir. Kendi araProf. Dr.
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olmak üzere dört çeşittir. Bununla beraber kot farkına bağlı olmak
üzere kullanılan sahanlık sayısı aratmakta
ve merdivenler tek, çift, üç ve dört kollu olabilmektedir. Merdiven tasarımında güvenli ve rahat bir iniş-çıkış
sağlanması önde gelen tasarım kriteridir. Bunun için kullanıcı profiline ve ergonomisine göre eğim, basamak
yüksekliği ile basamak derinliği ölçülerinin dikkate alınması gerekmektedir. Kısmen dönel ve dönel merdivenlerde ise rahat bir kullanımın sağlanması için basamakların dengelenmesi gerekmektedir. Basamak dengeleme
uygulaması dönel merdivenlerde, basamak derinliğinin kova hattında ortalama değerlerin altına düşmesi ve
yine kova hattında eğim açısının normal değerlerin üzerine çıkması sorununa karşı yapılmaktadır. Bu durumda
söz edilen değerler bazı yöntemlerle ile daha makul bir seviyeye getirecek şekilde dengelenmektedir. Ancak
günümüzde, yapılardaki çoğu dönel merdiven uygulamasında basamak dengeleme işleminin göz ardı edildiği
ya da bu konunun öneminin kavranmamış olduğu gözlenmektedir. Bildiride dönel merdivenlerde basamak
dengeleme konusu irdelenecek, mevcut örnekler üzerinde hatalı uygulamalar ve getirdikleri sorunlar üzerinde
durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Düşey Sirkülasyon Araçları, Merdivenler, Basamak Dengeleme, İç Mekan Tasarımı

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
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de ayrılır.
Bunların
her biri
tek, çift,
üç ve dört kollu olabilir (Sarı, 2008: 11). Yapıda kullanılacak merdivenin
türüne; kat yüksekliği, sirkülasyon ve uygulama alanının büyüklüğü gibi faktörler göz önünde bulundurularak
karar verilmektedir. Merdiven uygulamasının yapılacağı seviyeler arasındaki yükseklik farkı sahanlık kullanımını ve sahanlık sayısını belirlediği gibi; merdivenin plan üzerindeki şekli sirkülasyon yönüne bağlı olarak
tasarlanmaktadır.
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Buna göre merdiven biçimleri; A- Tek kollu düz merdiven, B- Tek kollu düz sahanlıklı merdiven, C- İki kollu
köşede sahanlıklı merdiven, D- İki kollu ortada sahanlıklı merdiven, E- İki kollu çeyrek dönel merdiven, F- İki
kollu yarım dönel merdiven, G- Üç kollu yarım dönel merdiven, H- Üç kollu orta sahanlıklı merdiven, I- Üç
kollu boy sahanlıklı merdiven, J- Üç kollu köşede sahanlıklı merdiven, K - Üç kollu çeyrek dönel merdiven,
L- Üç kollu çeyrek ters dönel merdiven, M- Tam dönel merdiven, N- Elips merdiven, O- İki taraftan çıkışlı
merdiven, P- Üç taraftan çıkışlı merdiven olarak sınıflandırılabilmektedir (Pancarcı-Öcal, 1978: 37).
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(Habermann,
2003: 42).
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AMAÇ
Merdiven tasarımında güvenli ve rahat bir iniş-çıkış sağlanması önde gelen tasarım kriteridir. Bunun sağlanması için kullanıcı profiline ve ergonomisine göre eğim, basamak yüksekliği ile basamak derinliği ölçülerinin
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dikkate alınması gerekmektedir. Basamak dengeleme uygulaması dönel merdivenlerde, basamak derinliğinin
kova hattında ortalama değerlerin altına düşmesi ve yine kova hattında eğim açısının normal değerlerin üzerine
çıkması sorununa karşı yapılmaktadır.

Prof. Dr. Ümran SEVİL
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Şekil 2. Tam Dönel Merdiven “Glaskow Mimarlık ve Tasarım Merkezi” (Habermann, 2003: 191).
Bu durumda basamaklar söz edilen değerler bazı yöntemlerle ile daha makul bir seviyeye getirecek şekilde
dengelenmektedir. Burada amaçlanan, kısmen dönel ve dönel merdivenlerde rahat ve güvenli bir kullanımın
sağlanmasıdır.

Prof. Dr. Bülent EKER
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Bu çalışma, kamu binalarından konutlara kadar tüm yapıların iç ve dış mekanlarında kullanılan ve rahat bir
kullanım amacıyla basamaklarının dengelenmesi gereken, normal eğime sahip, kısmen dönel ve tam dönel
merdivenleri kapsamaktadır.
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YÖNTEM
Kısmen dönel ve dönel merdivenlerde basamakların dengelenmesi için bazı yöntemler kullanılmaktadır. Şekil
3’de bir tam dönel merdivenin geometrik bir yöntemle dengelenmesi görülmektedir. Burada önce çıkış hattında normal basamak genişliği işaretlenmekte sonrasında bu noktalardan merdiven kovasına teğet geçen rıhtlar
çizilmektedir. Bu sayede merdiven kovasına yakın olan taraftaki basamak genişliği artmakta aynı zamanda
merdiven korkuluğuna yakın olan hatta basamak genişliği azalmaktadır. Böylece basamak genişlikleri ortalama değerler ile dengelenmektedir.
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Şekil 3. Tam Dönel Merdivenin Basamaklarının Dengelenmesi (Sarı, 2008: 33).
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Şekil 4. Kısmen Dönel Merdivende İki Farklı Dengeleme Yöntemi (Reitmayer, 1953: 143-144).
Şekil 4’de ise kısmen dönel bir merdivenin basamaklarının iki farklı yöntem ile dengelenmesi görülmektedir.
Burada da amaç, dönüşün başladığı yere kadar düz rıhtlar ve sonrasında yarım dairenin merkezinden alınan
çizgilerle oluşturulan basamak şekilleri yerine kova hattında kademeli olarak azalan basamak genişliği ile
dengeli bir basamak şekli elde edilmesidir (Şekil 5).
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Şekil 5. Basamakları Dengelenmemiş (Sol) ve Basamakları Dengelenmiş (Sağ)
Kısmen Dönel Merdiven (Sarı, 2008: 35).
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BULGULAR
Ancak günümüzde yapılardaki çoğu dönel merdiven uygulamasında basamak dengeleme işleminin göz ardı
edildiği ve bu konunun öneminin kavranmamış olduğu gözlenmektedir. Konutlardan kamu binalarına kadar
birçok yapının iç ve dış mekanlarında kullanılan dönel merdivenlerin yanı sıra bazı binaların yangın merdivenlerinin de basamak dengelenmesinin yapılmadığı görülmektedir. Normal kullanım dışında panik durumunda
basamakları dengelenmemiş merdivenlerin kullanımı güvenli olmayacak ve risk yaratacaktır.
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Şekil 6: Basamak Dengelenmesi Uygulanmamış Bir Kısmen Dönel Merdiven1
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http://www.merkamermer.com/Hizmetler/mermer-basamak-43.aspx
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Şekil 7. Basamak Dengelenmesi Uygulanmamış Bir Dönel Yangın Merdiveni2
SONUÇ
Dönel merdivenlerde kullanım kolaylığı, rahat ve emniyetli bir iniş çıkış sağlamak için basamakların dengelenmesi gerekmektedir. Dengelenmiş basamaklara sahip bir dönel merdivende kova hattına yakın basamakların derinliği bazı yöntemlerle arttırılarak bu taraftaki eğim daha normal bir seviyeye getirilmektedir. Aynı
zamanda yine kova hattı yakınındaki ayak basma ölçüsü de daha makul düzeye gelmektedir. Ancak güvenlik
açısından asıl tehlike arz eden durum; basamak dengelemesi ihmal edilmiş, iki kollu çeyrek dönel merdiven,
iki kollu yarım dönel merdiven ve üç kollu çeyrek dönel merdivenlerdeki basamak şekillerinin değişimidir. Bu
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Günlük hayatta sıkça kullanılmakta olan merdivenler arasında dönel merdivenlerin basamaklarının dengelenmesi önemli bir konudur. İlgili meslek alanlarının eğitim sürecinde bu konunun müfredatta bulunması gerekmektedir. Ancak uygulamalarda basamakları dengelenmemiş örneklere çoklukla rastlanmaktadır. Özellikle bu
2

www.dikmen.yildizdemirdograma.comdikmen-yang%C4%B1n-merdiveni.html
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konuda eğitimi/bilgisi olmayan üreticilerin yapmış oldukları uygulamalar öne çıkmaktadır. Burada öngörülen
hesaplamayı ihmal etmemek yapılan uygulamaların maliyetini arttırmayacağı gibi, daha konforlu ve güvenli
mekanların tasarlamasına katkı sağlayacaktır.
KAYNAKÇA
Sarı, A., (2008). Düşey Sirkülasyon Araçları Merdivenler, Yem Yayınları, İstanbul.
Pancarcı, A., Öcal, M.E., (1978). Yapı Teknik Resmi, Cilt 2, Kemal Matbaası A.Ş., Adana.
Habermann, K. J., (2003). Staircases Design and Construction, Birkhauser-Publisher for Architecture, BaselBoston-Berlin.
Reitmayer, U., (1953). Holztreppen in Handwerklicher Konstruktion, Julius Hoffman Verlag, Stuttgard.
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YOĞUN KENT MERKEZLERİNDE KAMUSAL FIRSAT OLUŞTURAN; ARAMEKAN/
ARAYÜZLER - NEWYORK BROADWAY CADDESİ DENEYİMİ
K. Pınar KIRKIK AYDEMİR1, Çiğdem AKDEMİR2
Gelişim Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul / Türkiye
İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Kentsel Tasarım Programı, İstanbul / Türkiye
1

2

Öz: Amaç: Bu çalışmada kamusal fırsat alanları olan; yapı arası boşluklar ve yapı ara kesitleri ile ifade edilen
aramekan/ arayüzlerin kent içerisinde önemine değinilmektir. New York Broadway Caddesi üzerinden ülkemiz
metropol kentlerindeki caddelerin kamusal mekan kullanımı, planlaması/tasarlanması konusunda altlık oluşturulması hedeflenmiştir. Yöntem: Yöntem olarak farklı kaynaklar üzerinden literatür araştırması yapılmış,
Broadway Caddesi için Google Earth Pro 7.3.1.4507 programı ile üç boyutlu sanal-cadde sokak görüntüleri
kullanılmıştır. Broadway Caddesi’nde Prof.
aramekan/arayüzlerin
Dr. Ümran mekanla
SEVİLkurduğu ilişki ve mekanı etkilemedeki
önemini anlamak açısından analiz-sentez
gerçekleştirilmiştir.
İBADçalışması
Yönetim
Kurulu BaşkanıBulgular: Küreselleşmenin etkisiyle
ekonomik ve teknolojik yapıdaki gelişmeler günlük hayat pratikleri ile toplumsal yaşam ve tüketim biçimlerine yansımaktadır. Tüketim hedefli büyümenin, yer, mekan ve zaman yönetimindeki üstünlüğü kültürel ve
sosyal yaşamda kamusal mekanı tartışmaya/sorgulamaya açmıştır. Özellikle metropol kentlerde gökdelenlerin gölgesi altında insan ölçeğinden uzak kentsel ve mimari yapılaşma, kent içerisinde bazen bir duraksama
bazen de içinde bulunulan karmaşadan kısa süreli uzaklaşma için insanları yeni kamusal mekanlar arayışına
itmektedir. Cadde-sokaklar da gün içerisinde çokça deneyimlediğimiz kamusal gerçekliğin en çok görüldüğü
ara mekanlardır. Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren aramekan/arayüzleri ile caddelerin, metropol
kentlerde iletişim mekanı, kültürel-sosyal geçiş alanları olarak kent yaşamına kazandırıldığı görülmektedir.
Sonuç: Kent büyüklüğünün yaklaşık üçte birinin kamusal mekandan oluştuğu New York’ta Broadway Caddesi, farklı özellikte kentsel nişleri ve paylaşımlı cadde uygulaması ile yaya-araç-bisikletli dolaşımı için alternatif
mekanlar sunmaktadır. Yapı-mekan-insan ilişkisinin güçlü olduğu aks kentin imajında da yönlendirici özellik
göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Kent, Kamu, Aramekan/Arayüz, Cadde, New York Broadway Caddesi

GİRİŞ
Şehri küçük
bölmek,
insan ölçeği ve kentsel algı Doç.
açısından
oldukça
önemlidir.
Bu KARABAŞ
noktada geçiş
Dr.
Pelin
AVŞAR
Prof.yapı
Dr.adalarına
Bülent
EKER
mekanı
olarak
caddeler Kurulu
arayüzlerÜyesi
ve kentsel nişleri ile şehir içerisinde
yeni anlamlı
yerlerBaşkan
türetmektedir.
İBAD Yönetim
Kurulu
Yardımcısı
İBAD
Yönetim
Günümüz küreselleşme trendini izleyen metropol şehirlerde kentsel arazinin yarısına yakınının araçların kullanımına ayrıldığı ve yapısal gelişim açısından dikey yapılaşmaya ağırlık verilerek insan ölçeğinden hızla
uzaklaştığı görülmektedir. Bu durum kentsel mekan açısından yaşanılan yerin çekiciliğini azaltmakta, yapı-
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boşluk arası mekanların çoğunlukla kayıp mekan (lost spaces) olarak algılanmasına sebep olmaktadır. Özellikle otomobilin kitlesel üretimle yaygınlık kazanması aramekan olarak caddeleri trafik akıșını hızlandıran,
güçlendiren bağlantı kanalları haline getirmiştir (Çalışkan, 2006).
Marshall (2005) caddelerin geçmişten bugüne dolaşım rotası olmanın yanı sıra, kamusal alan ve yapılı çevrenin arayüzünü oluşturduğunu belirtmiştir. Dolayısıyla yaşayan caddeler insan hareketleriyle anlam kazanan ve
insan haraketlerini kolaylaştırıp, kullanım çeşitliliği olan yerlerdir (Üzmez, 2009). Çalışma kapsamında incelenen New York Broadway Caddesi de yoğun kullanıma sahip, canlı, dinamik aramekan/arayüzleri ile dikkat
çekmektedir. Karma kullanımlı işlevsel alanlar ve paylaşımlı cadde uygulaması Broadway’de insan-mekan
etkileşimini artırmasının yanı sıra ekonomiyi de canlandırmaktadır (Pallares, 2012).
AMAÇ
Çalışma kapsamında ele alınan ve kamusal fırsat alanları olarak nitelendirebileceğimiz caddeler ile yapı arası
boşluklar ve yapı ara kesitleri ile ifade edilen aramekan/arayüzlerin birbirleri ile ilişkileri, kent içerisindeki
Prof. Dr. Ümran SEVİL
öneminin aktarılması, bu çalışmanın temel altlığını oluşturmaktadır. Kentteki kamusal alanların varlığı ve araİBAD Yönetim Kurulu Başkanı
yüz ve aramekanlardan temel alan caddelerin canlılığı dolayısıyla New York Broadway Caddesi örneklem alan
olarak seçilmiştir. Bu doğrultuda, New York Broadway Caddesi’nin ülkemiz metropol kentlerindeki kamusal
mekanların kullanımı, planlanması ve tasarımında altlık oluşturması amaçlanmaktadır.
KAPSAM
Bu çalışmanın kapsamını, cadde, aramekan/arayüz kavramları, içerikleri ve kentsel mekana olan etkileri ile
bu kavramların örneklem alan olan New York Broadway caddesindeki yansıması oluşturmaktadır. Ayrıca, bu
örneklem alan üzerinden çıkarılan sonuçlar ile, ülkemizdeki metropol kentleri için önerilerde bulunulmaktadır.
ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Yöntem olarak, cadde, aramekan/arayüzler ve New York Broadway Caddesi ile ilgili farklı kaynaklar üzerinden literatür araştırması yapılmıştır. Çalışma alanı Broadway Caddesinin günümüzdeki kullanımları için
Google Earth Pro 7.3.1.4507 programı ile üç boyutlu sanal-cadde sokak görüntüleri elde edilmiştir. Broadway
caddesinin geçmiş kullanımları ile günümüz kullanımlarının farklılıkları, bu farklılıkların caddelere, aramekan
ve arayüzlere yansıyışı ile bu değişimin insanlar üzerindeki etkileri açıklanmıştır. Broadway Caddesi’nde aramekan/arayüzlerin mekanla kurduğu ilişki ve mekanı etkilemedeki önemini anlamak açısından analiz-sentez
çalışması gerçekleştirilmiştir.

Prof. Dr. Bülent EKER

KURAMSAL
ÇERÇEVE
İBAD Yönetim
Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Lefebvre (1991)’ye göre aramekan/ arayüzlere günlük pratiklerin meydana geldiği üçüncü bir mekan olarak
bakmak gerekir (Luz, 2001). Gehl (2001) ise yüksek yapı oluşumları ve zemin arasında algısal ilişkinin azaldığına dikkat çekerek, iç-dış mekan arasını birleştiren aramekan/arayüzlerin, insanlara mekanı görme, işitme
ve deneyimleme olanağı sunduğunu belirtmiştir.
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Kentleşme süreci içerisinde kentsel mekana ilişkin görüşlerde kent formunun dolulukları ve boşlukları ele
alındığından yapı arakesitleri oluşturan dikey bileşenler genellikle göz ardı edilmiştir. Oysa dış mekanı sınırlayan mimari cephe dizileri bir yandan kentsel mekanın dış yüzeyleri, diğer yandan yapılanmış çevrenin içten
dışa yansıyan çeperleri olarak kent içerisinde özel-kamusal, iç-dış, doluluk-boşluk kavramları altında görsel
ve işlevsel bağlantı noktaları özelliği göstermektedir. Mekanın kültürel yapısı ile birleşerek, kentsel kimlik ve
mekansal devamlılığı sağlamaktadır. Mekanın yapısını, karakterini güçlendirerek, çevresel, sosyal, kültürel
dönüşüme yardımcı olmaktadır (Bala, 2006; Piccino ve Lega, 2012).
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı destekli Kentsel Tasarım Rehberleri III. Bölümünde de arayüzler için;
1-Aktif cephe yaratmak,
2-Yerel kimlik ve ritim duygusu yaratmak,
3-Girişler ve vitrin ile zemin ilişkilerini zenginleştirmek,

Prof. Dr. Ümran SEVİL

4-Güvenliği sağlamak vb. nitelikleriİBAD
taşıması
gerektiğiKurulu
belirtilmiştir
(T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı YaYönetim
Başkanı
yını, 2017).
Metropol kentlerde günlük yaşam içerisindeki koşuşturma, yapı-boşluk arakesitindeki aramekanların farkındalığını azaltmaktadır. Oysa kentsel peyzajın bütünlüğünü oluşturan, yapı -mekan arasındaki oransal ilişkiyi
destekleyen mimari açıdan bina ön cephelerindeki pencere ve açıklıklar, yapı malzemeleri, tekstür, saçaklar,
sundurmalar, girinti ve çıkıntıları ile yapı ön yüzlerindeki sınır, kapı, çit, veranda, duvar, oturma elemanı,
yeşil donatılar vb. bileşenlerdir. 21. Yüzyılın yaşanabilir caddelerini yaratmada kent ile ilgili her detayın her
parçanın kentin kendisini ve belleğini içerisinde barındırdığına, mekanı kültürel yapısını oluşturarak birey
davranış- çevre ilişkisi içerisinde toplumsal kültürü yansıttığına dikkat çekilmektedir. Bu bağlamda aramekan/arayüzlerin kentsel mekanın canlılığını, göz seviyesini koruyarak, yapı-zemin ilişkisini güçlendirmesi ve
kamusal yaşamı zenginleştirmesi gerekir (Aydemir, 2018).
Özellikle aktif yaya caddelerinde yapı ön ceplerindeki pencere açıklıkları, girinti ve çıkıntılar, alışveriş - satın
alma - ürün tanıtımı - algısı, müşteri-esnaf diyaloğunun geçtiği ekonomiye canlılık kazandıran köşelerdir.
Yapı-arayüz tipolojisini geliştirmede ilk hedef işlevsellik ve kontrolü sağlamaktır. İkinci hedef ise, iç-dış, kamusal-özel arası geçişlerde adaptasyon ve inovasyon pratiğini geliştirmektir (Dovey vd., 2015).
Kamusal/özel arasındaki etkileşim ağı açısından arayüzler, “caddeyi izleyen gözler” ya da “aktif kaldırım”
ilişkisi olarak ele alınır. Alexander (1977) davranış teorisinde aramekan/arayüzler için “kamusal kenarlar”
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
(public
edge)
yorumunu
getirmiştir
(Dovey
vd.,
2015).
Gehl
(2001;
2010)
kentin Kurulu
neredeyse
%60’ınıYardımcısı
kapsayan
İBAD
Yönetim
Başkan
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
caddeler için sosyal, geçirgen, aktif “yumuşak geçiş zonları” (soft) ve antisosyal, geçirimsiz, cansız “sert geçiş
zonları” (hard) olmak üzere 2 farklı yorum getirmiştir.
Mekan yaratmada (placemaking) açısından da kamusal mekanın sürdürülebilirliği ve canlılığı, kamu yararı
sağlayan kentsel çevrenin yaşamak, çalışmak için sağlıklı, güvenli, çekici bir yer özelliği göstermesi şartına
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bağlıdır. Bu noktada caddeler kentsel ağ yapısı içinde nitelikli bir çevre oluşturmada en önemli kamusal mekanlardır. Bu sebeple yerel hükümetlerin yatırımı için nitelikli bir çevre oluşturmada caddeleri;
Kamu alanı ve yaşam kalitesi,
Kamusal alan ve ekonomi,
Kamusal alan, vatandaşlık uyumu ve vatandaşlık duygusu,
Kamusal alan, sosyal ve kültürel etkileşim,
Kamusal alan ve güvenlik,
Kamusal alan sağlığı ve esenliği,
Kamusal alan hareketliliği,
Kamusal alan ve çevre iyileştirmesi
vb. çok
yönlü
değerlendirmek
Prof.
Dr.
Ümran
SEVİLgerekir (Andersson, 2016).
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Baltimore Şehir ve Bölge Planlama Departmanı (2010) ve Chicago mekan yaratma (placemaking) konseptinde nitelikli yapılı çevre erişebilirlik, kullanılabilirlik, sosyallik, konfor ve imaj şeklinde ölçülebilen ve ölçülemeyen kriterler belirlenmiştir (Cilliers vd., 2015) (Tablo 1).
Tablo 1. Nitelikli Yapılı Çevrede Ölçülebilen ve Ölçülemeyen Özellikler
BİR YERİN
ÖZELLİĞİ

ÖLÇÜLEMEYEN ÖZELLİK

ÖLÇÜLEBİLEN ÖZELLİK

SOSYALLİK

Çeşitlilik, işbirliği, arkadaşlık, komşuluk,
etkileşim, hoş karşılama, gösteriş, yönetim,

İnsanların, sosyal ağların, gönüllülerin
sayısı, akşam kullanım ve cadde yaşamı

KULLANIM
VE AKTİVİTE

Memnuniyet, aktiflik, canlılık, faydalılık,
sürdürülebilirlik, özel olma, özgünlük,
yerlilik

Yerel işletmelerin sahipliği, arazi
kullanımı, ev fiyatları, kiralar,
mağazalar

ERİŞİM VE
BAĞLANTI

Geçirgenlik, devamlılık, bağlantılık,
yakınlık, okunabilirlik, erişilebilirlik,
yürünebilirlik

Trafik verileri, yaya aktiviteleri, park
verileri

KONFOR VE
Güvenli, temiz, yeşil, oturma yerleri,
İMAJProf. Dr. Bülent
çekicilik, EKER
tarihsellik, ruhsal rahatlık
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

Suç istatistikleri ve geliştirilen önlemler,
sağlık,
çevresel
veri.
Doç.
Dr.binaların
Pelin durumu,
AVŞAR
KARABAŞ
İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ayrıca yapı ile bütünleşik arayüzlerin tasarımı için de gerekli unsurlar, insan ölçeği, geçirgenlik, saydamlık,
çeşitlilik olarak sıralanmaktadır. Bu tipolojik yaklaşımlar tasarım açısından mevcut kentsel mekanın canlılığı
ve güvenliliğini sağlamakta, cadde-sokak yaşamına çekicilik kazandırmaktadır. Böylece kentsel mekan ve
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yapı formu arası ilişki güçlenmektedir (Dovey vd., 2015). Kentsel peyzaj tasarımı açısından iyi kentlerde iyi
caddeler nasıldır? cevabını vermek için caddeyi kentsel sistemler bütününde incelemek gerekir (Niebuhr,
2011). Barlas (2005) cadde tasarımında temel unsuru paylaşımlı alanlar ve nișler yaratmak ve cadde boyu
ritmik sürekliliği sağlamak şeklinde belirtmiştir (Çalışkan, 2006).
Bu bakış açısına göre aslında her bir yapı ve her bir detay etrafındaki insanlara mesajlar vermektedir (Un
Habitat ve PPS, 2012). Yapının insan ölçeğine uyumluluğu, yapısal bileşenlerin malzeme, tekstür, doku, oran
vb. niteliksel özellikleri ile insan açısından mekanın deneyimlemesini kolaylaştırmaktadır. Saydamlık özelliği
göstermesi insanlara seyretme-algılama fırsatı sunmakta, sosyal ilişkilere fırsat vererek, iç-dış mekan etkileşimini artırmakta ve ekonomik canlılık sağlamaktadır. Yapı arayüzlerinin çeşitlilik içermesi görsel zenginlik
açısından önemlidir. Fiziksel çevrenin çeşitlilik içermesi, yapısal özellikler açısından alanın fark edilebilirliğini artırmakta, yaya ilgisini çekmektedir (Dovey vd., 2015; Ewing vd., 2013).
Özellikle cadde üzerinde sınır oluşturan bina cepheleri katı ve geçirgen düzlemler olarak incelendiğinde, cephedeki kapı, pencere ve vitrinler geçirgen, geri kalan duvar ve bir takım strüktürel elemanlar katı düzlemler
Prof. Dr. Ümran SEVİL
olarak ele alınır. İç ve dış arasında bir
arayüz
olan cephelerin
çevrenin imajının belirlenmesinde ve yapının
İBAD
Yönetim
Kurulu Başkanı
kentsel bir imge olmasındaki katkısı oldukça fazladır (Üstündağ, 2009).
Cadde üzerinde zemin katlar insanların buluşma, bir araya gelme, bekleme, izleme, sosyal iletişime geçmelerine fırsat tanımaktadır. Özellikle kaldırım, cadde, meydan gibi kamusal kullanım önceliği (the public rightof-way) bulunan mekanlarda, ilgili yönetimin belirlediği koşullar çerçevesinde yeme-içme, dinlenme gibi
fonksiyonlara yönelik olarak düzenlenmiş alanlar olarak; alışveriş, yeme-içme gibi tüketim işlevlerine hizmet
eden alışveriş alanları ve kaldırım kafeler (sidewalk cafe) caddenin ritmini ve kimliğini yansıtan cephe arayüzleridir (Baştürk, 2015).
Caddeler dinamik mekanlardır. Bir kentin su, elektrik ve kanalizasyon kanalları gibi altyapı unsurlarını oluşturan lineer kentsel ara yüzlere sahip, kentin farklı noktalarını birleştiren, ayrıştıran; erişilebilirliği sağlayan
ve kenti doğrudan veya dolaylı olarak yeniden yaratan transfer noktalarıdır. Caddede olmak, akışkan kent yaşamını gözlemleyebilmeyi, kentsel yaşamın bir parçası olarak kentte meydana gelen tüm değişkenleri birebir
tecrübe etmeye fırsat tanımaktadır (Üzmez, 2009).
Appleyard (1981), farklı tipteki trafik yüküne sahip caddelerdeki yaşamı inceleyerek, caddenin nasıl daha
yaşanılır ve güvenli olabileceği üzerine yoğunlaşması ve Jacops (1993)’un “şehrin kendine has nitelikleri
vardır” diyerek, komşuluk birimleri üzerinden kurulmuş olan kentsel ekonomik sistemi irdelemesi, cadde
yaşamının önemine değinmede rehber özelliktedir (Oğuz, 2011).

Prof. Dr. Bülent EKER

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

Çağdaş
tasarım
yaklaşımlarında
başarılı cadde uygulamaları için
“Streetscape”
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mü) kavramı geliştirilmiştir. APA3 (2007), CABE4 (2002) ile PPS5 (2010) yaptıkları çalışmada aramekan/
3
4
5

Uluslararası Amerikan Psikoloji Araştırması (APA).
Mimarlık ve Yapılı Çevre Komisyounu (CABE).
Project for Public Space (PPS).
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arayüzler için caddeyi insan-çevre-davranış bilimleri bağlamında ele almıştır. CABE(2002) caddeyi taşıt yolu
ve yaya yolu (kaldırım) bölümleri üzerinden değerlendirmiştir. APA (2007) ise, cadde manzarasını, paylaşımlı
cadde uygulaması, peyzaj düzenlemesi ve sokağı sınırlandıran yapıların cephe karakterlerini de içine alacak
şekilde caddenin tasarlanması olarak incelemiştir (Halu, 2010).
Avrupa Kentsel Şartı II (2008) ile kentsel mekânın biçimlenmesi açısından, yerel yönetimlerin kontrolü ile,
kentteki her tür açık alana erişebilirliği sağlayan cadde-sokak yapılarında engelsiz, yaşanabilir, kullanıcı esaslı
ilkeler geliştirilmesi, kentsel yaşam kalitesinin arttırılması ve engellilere yönelik farkındalık çalışmaları önem
kazanmıştır (Aydemir, 2018).
Özellikle Almanya ve Hollanda’da trafikten uzak güvenli oyun ve etkileşim yerleri şeklindeki yaya caddeleri
(woonerf), New York, Seattle, Boston, Portland, Curitiba, Brezilya vb. ülke- şehirler için yürünebilirliği artıran
cadde master planları insan-mekan ilişkileri ve cadde tasarımı açısından örnek teşkil etmektedir (Mehta, 2013;
NYC, 2012). 2005 yılında başlatılan Cadde Rönesansı, Newyork Broadway caddesi için de bir dönüm noktası
olmuştur. Karma arazi kullanımı, kamu ulaşımı - transit aktarımları, sürdürülebilir cadde ve mekan yaratma
Prof. Dr. Ümran SEVİL
hedefleri ile Broadway caddesinde deİBAD
kentselYönetim
mekanın Kurulu
kamusallığı
ve canlılığını sağlayan projeler gerçekleşBaşkanı
tirilmiştir.
BULGULAR
Çalışma kapsamında incelenen New York Broadway Caddesi, iş merkezi (MİA) özelliği, gün içerisinde yoğun
kullanımlı ulaşım aktarım noktaları ve gökdelen-apartman tipi yerleşimler içerisinde insan ölçeğinde aramekan/arayüzleri ile canlılığın sürekli olduğu bir yerdir.
Broadway caddesinin tarihi geçmişine bakıldığında 1950’lerde araç yoğunluğu bisiklet kullanımının bir tehdit
unsuru olarak algılandığı ve kaldırımlarda yaya hareketlerini kısıtladığı görülmektedir. Özellikle kentte olumsuz çevre şartlarının obezite, erken doğum (prematüre birth), kalp, şeker vb. hastalıklar ile insanların sağlığını
tehdit eder hale geldiği bilinmektedir. Öyle ki iş - ev arası mesafeler dahil olmak üzere, yürümeye dayalı aktiviteler ve yaya hareketliliğinde ciddi azalmalar görülmüştür. İnsanların vaktinin büyük bir kısmını otomobil,
internet vb. interaktif etkinlikler ile harcaması kamusal mekanların kullanımını azaltmıştır. Bu sebeple kamu
sağlık uzmanları ve mimarların birlikte çalışmasıyla çevre tasarımında fiziksel aktiviteyi destekleyecek işlevlere öncelik verilmiş, yaklaşık 30 yıla yakın bir zaman cadde iyileştirilmesi üzerine çalışılmalar gerçekleştirilmiştir (NYC, 2010).
Broadway Caddesi, New York şehrinin en eski caddelerinden biridir. Dünyada 83 metropol kent içerisinde
transit olanaklar
ve yaya
yürünebilirliği
Broadway
önemli özelDoç. Dr.
Pelincaddesinin
AVŞARenKARABAŞ
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EKER açısından en önde gelmektedir.
liği üçte
birinin
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mekandan
oluşmasıdır (NYC, 2009). İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
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19. Yüzyılın sonlarına doğru gelişimini tamamlayan cadde, ızgara şeklinde kent planına sahip paralel caddesokaklar ile komşudur (PPS, t.y.) (Şekil 1).
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Şekil 1. New York-Broadway Caddesi6
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Madison Meydanı, Times Meydanı, Herald Meydanı ve 59. caddeyi de alarak cadde yaşamında kalıcı çözümler geliştirilmiştir. Yerel yönetiminin de yönlendirici olduğu mekan yaratma çalışmalarında başkan Bloomberg
öncülüğünde New York’u en sürdürülebilir şehir yapma görüşü hakim olmuştur. Metropol kentler için sürdürülebilirlik bir tabu iken New York kentsel yaşam niteliğini artırmada kararlı bir duruş göstermiştir. Bu kapsamda
en büyük müdahaleler yaya dostu bir Broadway caddesi, Lincoln Merkezinin yenilenmesi ve High Line’da
yapılmıştır. Özellikle yaya dostu mekanlar yaratma düşüncesi şehrin kamusal alt yapısının hayati parçasıdır.
Başkan Bloomberg yeni kentsel yenileme alanları oluşturmuş ve zonlar şeklinde Broadway Caddesi üzerinde
kentsel çalışmalar başlatmıştır (Pallares, 2012).
Trafik geçiş noktaları yaya şeritleri ile güvenilir hale gelmiş ve araçlar için uzun durma- bekleme süreleri
oluşturulmuştur. Araç trafiğinden ayrı bisiklet yolları oluşturulmuştur. Times Meydanı ve Herald Meydanı araç
trafiğine kapatılmıştır. Caddenin düzensiz ara bağlantıları olması kamusal mekan yaratmada fırsat oluşturmaktadır. Madison meydanında kaldırım genişletilerek kamusal arayüzler oluşturulmuştur (PPS, t.y).
Bu arayüzlerde farklı donatılar kullanılmış, esnek tasarım anlayışına uygun kaldırılabilir oturma birimleri, gölgelikler yerleştirilerek güvenli ve estetik bir kentsel peyzaj tasarımı uygulanmıştır. Bu proje Broadway’in 57.
Ve 59. Caddeleri arasında Times Meydanı ve Herald Meydanı etrafında lineer yaya yürüme olanağını artırmış
ve insanların popüler oturma-seyir köşelerinden biri haline gelmiştir (NYC, 2009)(Şekil 2).
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Şekil 2. Broadway 23. Ve 59. Caddeleri; Times Meydanı ve Herald Meydanı.
Özellikle 23. Cadde ve 59. Cadde’ de cadde mobilyaları kullanılarak yapı - boşluk arası ilişkide insan ölçeğini
koruyan aramekan/arayüzler oluşturulmuştur. Noktasal ölçekli bu tasarımlar insanlara günün yoğunluğu içerisinde duraksama fırsatı tanımaktadır (PPS, t.y.).
Broadway 14. ve 23. Caddeler arasına bisiklet sürüş için park şeritleri oluşturulmuştur. ABD’nin yaya dostu
şehri New York Broadway caddesinde araç hızı da 30km/h’e düşürülmüştür. Motorlu araç ve yolcu yaralanmaları %63 oranında gerilemiştir. Bisiklet yol ve şeritleri ile de bisiklet kullanımı hafta içi %16 ve hafta
sonu%33 oranında artmıştır. Kaldırım zonları da genişletilerek yaya kullanım kapasitesi artırılmıştır. Broadway caddesi boyunca transit noktalara ve metro istasyonlara varış yaya olarak 10- 20 dakika arasında, bisiklet
ile 5-10 dakikalık bir mesafeyi kapsamaktadır (New York City Department of, 2007) (Şekil 3).
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Şekil 3. Broadway 23. Caddede Bisiklet Yolu (New York City Department of, 2007).
Yapıların kendi içinde değişik yükseklikler göstermesi cephe arayüzlerde ritim ve hareketlilik kazandırmaktadır. Caddede alışveriş ve iş merkezlerinin fazlaca olması bina-insan arasındaki sosyalliğin daha çok cephe
arayüzler üzerinden gelişmesini sağlamaktadır. Cadde üzerindeki ofis ve alışveriş yapılarında insan- mekan
etkileşimini artırmak amacıyla cephe düzenlemeleri yapılmıştır (Şekil 4). Zemin katlarda kaldırım kafeleri
oluşturularak oturma-seyretme-yeme-içmeye imkan veren arayüzler oluşturulmuştur. Taşınabilir kent donatıları yerleştirilen caddede yeşil örüntü oluşturan açık mekan düzenlemelerine de öncelik verilmiştir (PPS,t.y.).
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Cadde rönesansı kapsamında Broadway’de tarihi özellikli yapı stoğu için de cephe iyileştirmeleri yapılmıştır.
Mimari açıdan landmark özelliğinde yapıların bulunması Broadway caddesinin günün her saati işlek geçiş
alanı özelliği kazandırmıştır (APA, 2014). (Şekil 5).
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Broadway üzerinde pek çok noktada turistlerin yoğun ilgisi ile karşılaşılmaktadır. On Broadway ekibi Broadway üzerinde sosyal medyada en çok yer bildirimi yapılan, fotoğraf paylaşılan alanlar olanlar Times Meydanı,
46 ve 47. caddeler arası, Times Meydanı ve 43. cadde, City Hall Park, Madison Square Parkı belirlemiştir (On
Broadway, t.y.)
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Şekil 5. Broadway Caddesinde Tarihsel Özellikteki Yapılar ve Landmarklar (APA, 2014).
Broadway caddesinde güvenli, ergonomik ve estetik cadde peyzaj elementlerinin seçimi, yapı ile uyumlu
kentsel donatılar caddede konfor ve kimlik açısından avantaj sağlamaktadır. Broadway caddesi farklı özellikteki kentsel nişleri ile aktif kullanım halindedir. İş alanları ve mağazalarda yapı ön cephesinin okunabilirliğini
artıran girinti, çıkıntılar, yapı - sokak cephesi bütünlüğü ve giriş katlarındaki iç - dış mekan arası etkileşimi
sağlayan kafe, bar, market gibi yapılar caddenin canlılığını artırmaktadır. Özellikle Times meydanı ve çevreDoç.reklam
Dr. Pelin
AVŞAR
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Dr.caddeler,
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tadır. City
Hall
Park, insanlara
ve tarihi birlikte sunmaktadır. Park çevresindeki yapıların cepheleri, boyutları ve dokusu da insanları bu alana çekmektedir. Flatiron binası önünde konumlanan Madison Square Park
ve çevresinde yapılan çalışmalarla birlikte, parkın etrafındaki yayalara ve bisikletlilere yönelik uygulamalar
alanı canlandırmaktadır. Yapılar ve park arasındaki oturma alanları, insanlar için dinlenme ve geçiş imkanı
oluşturmaktadır (On Broadway, t.y.) (Şekil 6).
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Şekil 6. 47. Cadde, City Hall Park, Madison Meydanı ve 43. Caddeden Görüntüler7.
TARTIŞMA
Sennett (1999)’in “içerideki her şey dışarıdaki her şeye bağlıdır” şeklindeki yaklaşımı kamusal ve özel alan
arasındaki geçişlerin kentsel yaşam ve buna bağlı olarak daha bütünlüklü toplumsal ilişkiler bazında ele alınması için uyarıcı niteliktedir. Bu sebeple birbiri ile çelişen değil, iç-içe birbirini besleyen, kamusal-özel
alanın birleştiği aramekan/arayüzlere gereksinim vardır. Bağlantısız ve süreklilik içermeyen kentsel mekan
ağı, sosyal açıdan kent kültürü ve kimliği ile uyumsuz yapı açık alanları oluşturmakta, buna paralel olarak
da toplumsal yapıyı geliştirici ortak kullanım alanlarını azaltmaktadır. Bu sebeple yapılar ve yapı arasındaki
boşlukların, yapı arakesitlerinin belirli bir hiyerarşik düzen içerisinde, birbirini, insan yaşamı için gerekli kolektif etkinlikleri destekleyecek biçimde tasarlanması beklenir (Uzgören ve Erdönmez, 2017). Bois (2011),
insanların
yürüyerek
çevrelerini
algıladıklarını ve cadde-sokakların
kamuAVŞAR
mekan ağının
büyük bir
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New York cadde rönesansında güçlü yerel bir kurum olan PPS’nin 30 yılı aşkın süredir çalışmalara devam
etmesi insanların kamusal mekanı yeniden keşfetmesine fırsat tanımıştır. PPS’nin New York şehrinde kamusal
7

Google Earth Pro 7.3.1.4507
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canlılığı sağlamadaki başarısı caddeleri şehrin esas kamusal mekanı olarak görmeleridir. PPS (2008) New
York cadde tasarımında;
etkinlikler ve gidilecek yerler,
kimlik ve imaj,
aktif kenar kullanımları,
tesisler,
yönetim,
mevsimsel stratejiler,
farklı kullanıcı grupları,
mahallenin korunması,
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trafik, transit geçişler ve yayalar,
farklı kullanım ve modların karıştırılması vb. ölçütleri dikkate almıştır (Halu, 2010).
New York Broadway Caddesi de kamusal mekâna detay kazandıran özellikleri, peyzaj tasarımı açısından yeşil
örüntü, kent mobilyaları, kamusal sanat öğeleri, kentsel aydınlatma donatıları, parmaklıklar, duvarlar, yatay
ve düşey elemanlar, girişler, kapılar, saçaklar vb. tasarımı zenginleştiren detayları ile aktif yaya mekanı niteliğindedir.
New York Broadway Caddesi’nde arabalardan ziyade insan hareketliği üzerine durulmuştur. New York Broadway Caddesi deneyiminden yaşadığımız metropol kentler için çıkarılacak sonuç şudur ki kentleşme- kentlileşme- dönüşüm- değişim süreçlerinde günlük yaşamın koşuşturmasında unutulan ya da önemsiz görülerek
yadsınan detaylar aslında kamusal ve özel mekân arasındaki aramekan/arayüzü tanımlayan ve mekanı algılanabilir yapan önemli bileşenlerdir.
Çevresel algı insanın çevresinden aldığı enformasyonların birer sonucudur. Dolayısıyla, kamusal alanlardaki
mekânsal kalite, yalnızca fiziksel girdiler değil, aynı zamanda alandaki faaliyetlerin yoğunluğuna, çeşitliliğine, farkındalığına ve alanı kullanan bireylerin profiline göre de değişmektedir (Dizman, 2015; Uzgören ve
Erdönmez, 2017). Özellikle yapılı çevrede sosyal ilişkilerin oluşmasında insan algısı ve duyularının önemi
yadsınamaz. Bütüncül çevreler estetik düzen ve insan algısı-kültürünün ekseninde kentsel dokuları yeniden
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
anlamlandırarak
oluşmaktadır
(Dizman,
2015).
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bulunduğu sokaktan kentin geniş caddelerine kadar sürekli çevreleriyle bir etkileşim içindedirler. Bu bakış
açısı içerisinde caddeler, fiziksel kurgusunun yanı sıra bir yaşam biçimini de ifade etmektedir. Caddeler, yayataşıt hareketliliği, rampa olanakları, yaya yürünebilir alanlar, ayrışma, buluşma, bekleme karşılaşma noktaları,
ticari – alışveriş vb. işlevler üzerinden sürekli insan eylemine olanak tanımaktadır. Dolayısıyla aramekan ola-
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rak “cadde”yi toplumun genel kabulleri doğrultusunda, sadece eve ya da okula gidilen bir yol, bir güzergah
olarak algılamanın yanı sıra insanların kendi yaşam alanları olarak da kabullenmek gerekir (Özcan vd., 2003).
Yaşayan caddeler, insanlar için insan hareketleriyle anlam kazanan ve insan hareketlerini kolaylaştırıp, kullanım çeşitliliğiyle burada bulunmak için bir çok sebep yaratan mekanlardır. İnsan odaklı bakış açısı aramekan/
arayüzleri ile caddelerin;
Erişim ve bağlantı sağlama,
Verimlilik ve servis hizmeti sunma,
Hava akış koridoru görevi,
Sakinler için kamusal yaşam inşası,
Yürünebilirliğe teşvik ederek sağlıklı yaşam için ön koşul oluşturması,
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SEVİLkimliğe yardımcı olması,
Kentin yapı - boşluk dengesini koruyarak,
kentÜmran
silueti ve kentsel
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Toplumsal etkileşimi güçlendirerek, toplum algısını koruma vb. birçok işlevi gerçekleştirdiğini savunur
(Mehta, 2013).
SONUÇ
Habitat III Konferansında da belirtildiği üzere, yüksek düzeyde bağlantıya izin veren ve toplu taşımayı, yürümeyi ve bisiklete binmeyi teşvik eden güvenli, konforlu ve etkili bir sokak- cadde ağı mobiliteyi, ekonomik
verimliliği geliştirmenin yanı sıra, yerel açıdan iktisadi kalkınmayı da canlandırmaktadır. Cadde-Sokaklar,
kaldırımlar, meydanlar vb. kamusal mekanlar, geniş bir insan yelpazesi içinde sosyal etkileşime, iktisadi faaliyetlere ve kültürel deneyime olanak tanıyan çok işlevli alanlar olarak düşünülmeli, kültürel çeşitliliği destekleyecek ve insan gelişimini sağlayacak şekilde tasarlanmalı ve yönetilmelidir. Bu sebeple kentlerin omurgasını
oluşturan caddelerin planlanması/tasarımında kentsel çevre kalitesi yüksek cadde örneklerini incelemek, yerel
yönetimler, ilgili uzmanlar (mimar, şehir plancısı, peyzaj mimari, kentsel tasarımcı, ulaşım mühendisi) ve halk
katılımlı toplantılar gerçekleştirmek faydalı olacaktır.
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AÇIK KAMUSAL ALAN KULLANIMI, BEŞİKTAŞ MEYDANI ÖRNEĞİ
Elif VURUCULAR KESİMCİ1
Bursa Teknik Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Bursa / Türkiye

1

Öz: Açık kamusal alanlar, başka kent mekanlarında karşılaşmalarının mümkün olmadığı farklı geçmişleri,
eğitimleri, kimlikleri olan bireylerin birbirleriyle karşılaşabildikleri, kent kimliği ve aidiyeti edinebildikleri
mekanlardır. Açık kamusal alanlardan meydanlar, belirli amaçlar için bireylerin geldiği, geçtiği; tarih boyunca
toplanma mekanı olarak tasarlanan, kullanılan mekanlar olup; farklı kimlik ve algılamaları olan kentlilerde
ortak kimlik, tarih ve kültür oluşumu sağlamaktadır. Meydanlar, kentlinin toplum için önemli olayları, bayramları kutladıkları, konser, sinema gibi gösterilere katıldıkları, şikayetlerini toplanıp dile getirdikleri, siyasilerin
hitaplarını dinledikleri mekanlar olarak kullanılmaktadır. Bunlar gibi özel toplanma günlerinin dışında da meydanlar her gün, kentliler tarafından çeşitli
amaçlarla
kullanılmaktadır.
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Çalışmada, İstanbul’un önemli toplanma
Beşiktaş
Meydanı analiz edilmiştir. Meydanın oluşturulma amacı, geçirdiği mekansal değişimler, meydanın kentli tarafından kullanımı, sosyal donatıları, kent
içindeki önemi incelenmiştir. Meydan ve çevresinin Nolli haritası yapılarak, kamusal, yarı kamusal ve özel
mekanlar ayrıştırılmış, bölgenin her kentlinin erişimine imkan sağladığı mekanlar açığa çıkartılmıştır. Mekan Dizim (Space Syntax) yöntemiyle analiz edilerek, meydanın kentlilerin erişim ve toplanmasına sağladığı
olanak incelenmiş; yapılan anketlerle kullanıcı kitlesi, kullanım amacı, kentlinin meydana geliş sebepleri ve
beklentileri saptanmıştır. Meydanın gereksinimleri tespit edilmiş, öneriler getirilmiştir. Yapılan çalışmayla,
İstanbul’un sık kullanılan ve değişmekte olan Beşiktaş Meydanı için, meydan ve çevresinde yapılacak mekansal çalışmalara katkı ile meydan kullanım ve kalitesinin arttırılması için veri sağlamak amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Açık Kamusal Alanlar, Meydanlar, Beşiktaş Meydanı, Mekan Dizim (Space Syntax) Yöntemi

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Kent mekanları; kentlilerin izin almadan gelebileceği kamusal mekanlar, belirli şartlar altında kentlilerin kullanabildikleri kafeler, çarşılar vb. veya kamusal ve özel mekanlar arasında kalan yarı kamusal ve şahsa ait,
kentlilerin izinsiz kullanamayacakları özel mekanlar olmak üzere ayrılmaktadır. Mimar Nolli, kamusal ve özel
mekanların haritasını, özel mekanları siyah, kamusal mekanları beyaz olacak şekilde çıkartmıştır. Katedraller
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amaçlar için kentlilerin geldikleri, vakit geçirdikleri, bir yerden bir yere giderken geçtikleri, kent için önemli
olayları ve bayramları kutladıkları, konser, sinema, sergi gibi sanatsal faaliyetlere katıldıkları, şikayetlerini
toplanıp dile getirdikleri, siyasilerin hitaplarını dinledikleri mekanladır. Meydanlar bulundukları yerler, oluşturulma ve kullanılma amaçları, kentliye sundukları donatılar olarak farklılık göstermektedir.
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Şekil 1. Nolli’nin Roma için hazırladığı kamusal ve özel mekan haritası8
Lynch (2011), kent bileşenlerini yollar, iki bölge arasında sınır işlevi gören, sürekliliği bölen kenarlar, gözlemcinin içine girdiğini hissettiği bölgeler, gözlemcinin kente girebilmesini sağlayan stratejik düğüm/odak
noktaları ile kolay tanımlanabilen, her kentlinin bildiği, kente giren gözlemcinin ayırt edebildiği işaret öğeleri
olmak üzere beşe ayırmaktadır. Meydanlar üzerine araştırma yapan Zucher (1959), meydan formlarını mekanın tamamen binalarla çevrilmiş olduğu kapalı, mekanın önemli bir binaya yönlendirildiği dominant, mekanın
Prof. merkezi,
Dr. Ümran
ortasında bulunan bina etrafında biçimlendiği
parçalıSEVİL
haldeki meydanların birbirine bağlandığı grup
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
meydanlar ile mekanın herhangi bir sınırı ve tanımlanmış biçiminin olmadığı amorf meydanlar olarak tanımlamıştır.

Şekil 2. Beşiktaş Meydanı Haritaları
İstanbul’un önemli toplanma mekanlarından Beşiktaş Meydanı, Ortaköy, Karaköy, Merkezi İş Alanları ve
Anadolu yakasıyla bağlantılı düğüm noktasıdır. 16. yy.’da kaptan-ı deryalar Barbaros Hayrettin, Kılıç Ali ve
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Külliyesi’dir. Cami, medrese, hamam, çeşme, muvakkithane ve mescitten oluşan külliyeden günümüze ulaşan camidir. Meydan, Rumeli-Anadolu arasında işleyen kervanların durağı, marangoz, kahve vb. dükkanların
bulunduğu, semtin sık kullanılan mekanıdır. Lale Devri’nde (1718-1730) kasırlar ve yalıların yaptırılmasıyla
8

http://www.lib.berkeley.edu/EART/maps/nolli.html
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semt yoğun olarak kullanılmaya başlanmıştır. Cumhuriyet’in ilanıyla, Lütfi Kırdar’ın H. Prost’a hazırlattığı, nazım planıyla, Beşiktaş’a ilk meydan projesi yapılmıştır. İlçede tören alanı ihtiyacıyla Barbaros Hayrettin Paşa Anıtı yaptırılmıştır. 1955’te Barbaros Bulvarı’nın açılmasıyla meydan, ulaşım akslarının düğüm
noktası olmuştur (Akbayar, 1998). 1990’da meydan yarışmasında 1.lik ödülü alan projede, Sinanpaşa Cami
ve meydan, taşıt trafiğinin yerin altına alınmasıyla birleştirilmiş, proje uygulanmamıştır. 2007’de Beşiktaş
Belediyesi’nin hazırladığı çalışmada da taşıt trafiği yerin altına alınarak, Sinanpaşa Cami, Beşiktaş Meydanı,
Cumhuriyet ve Demokrasi Anıtı’nın bulunduğu meydan birleştirilmiş, metro ile niteliksiz yapıların yıkılarak
yeşil alan düzenlemesi önerilmiş, ancak sadece yeşil alan düzenlemesi yapılmıştır.9 Günümüze kadar geçen
süreçte, Deniz Müzesi yarışma sonucunda inşa edilmiş, Tütün Deposu otel olarak kullanılmaya başlanmış ve
metro inşaatı başlamıştır.
AMAÇ
Yapılan çalışmayla, İstanbul’un yoğun kullanılan ve mekansal değişiklikler yapılan Beşiktaş Meydanı için,
meydan ve çevresinde yapılacak mekan çalışmalarına katkı, meydan kullanım kalitesinin arttırılması için veri
Prof. Dr. Ümran SEVİL
sağlamak amaçlanmaktadır.
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
KAPSAM
Beşiktaş Caddesi ve denizle sınırlanan Beşiktaş Meydanı ve çevresi analiz edilerek, meydanın oluşturulma
amacı, tarih boyunca geçirdiği mekansal değişimler, meydanın kentli tarafından günümüzdeki kullanımı, sosyal donatıları, kent içindeki yeri ve önemi, meydanın kentliyi bir araya getirme olanakları incelenmiş, meydanı
kullanan 40 kişinin katılımıyla yapılan anket çalışmasıyla, meydanın kullanım amacı ve gereksinimleri açığa
çıkartılmıştır.
YÖNTEM
Çalışmada Beşiktaş Meydanı ve çevresinin Nolli haritası çıkartılmış, Lynch (2011) kriterlerine göre analiz
edilmiş, Zucher’e (1959) göre meydan formu belirlenmiştir. Yapılan anket çalışmasıyla meydanın kullanıcı
kitlesi, kullanım amacı, kentlinin meydanda buldukları ve beklentileri saptanmıştır. Anketlerde meydanın yoğunluklu olarak Beşiktaş dışından toplu taşımayla gelenler tarafından kullanıldığı tespit edilmiş, meydanın
Beşiktaş içinde yaya kullanımı Mekan Dizim (Space Syntax) yöntemiyle açığa çıkartılmıştır. Analiz için meydan merkez alınarak yayaların 30 dk.lık yürüme mesafesi kabul edilen 2 km.lik yarıçap içerisinde aks haritası
çizilmiştir (Hillier ve Hanson, 1984). Harita, halihazır harita üzerinde yaya erişimine olanak sağlayan yolların
en uzun doğrular kullanılarak çizilmesiyle elde edilmiştir (Hillier ve Hanson, 1984). Depthmap programı (Varoudis,Prof.
2017), Dr.
aksların
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olan ve bütünleşme (Integration) değerleri yüksek akstır (Hillier ve Hanson, 1984; Hillier, 1996). Soğuk renkli
(mavi, yeşil) aksların bütünleşme (Integration) değerleri düşüktür. Bütünleşik mekanlarda insanların karşılaş9

http://v3.arkitera.com/h25336-bir-meydan-iki-tasarim.html
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ma olasılığı fazladır (Hillier vd., 1983). Sistemin bütünü global (makro) bir ağ olarak, parçaların oluşturduğu
daha küçük kümeler lokal (mikro) ağlar olarak görülür. Global (Rn) ve lokal (R3) bütünleşme (integration)
değerlerinin korelasyon (R²=1) katsayısının ortalamalarından oluşan Synergy (Birliktelik) değeri, mekanın
en üst derecede okunur, anlaşılır olmasını tanımlamaktadır. Doğrunun x ekseniyle yaptığı açının 45° olması
okunurluğun yüksek olduğunu göstermektedir (Hillier, 1996).
BULGULAR
Beşiktaş Meydanı’nın (Şekil 3) kamusal, yarı kamusal ve özel mekanları Nolli Haritasında belirtilerek, kentlilerin izinsiz girebilecekleri mekanlar açığa çıkartılmıştır (Şekil 4).

Prof. Dr. Ümran SEVİL
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Şekil 3. Grup Meydan olan Beşiktaş Meydanı ve Çevresi

Şekil 4. Beşiktaş Meydanı Nolli Haritası (Kamusal, Yarı- Kamusal ve Özel Mekanlar)
Meydan Lynch (2011) kriterlerine göre incelenmiş; yolların yaya ve taşıt trafiği olarak yoğunlukları çıkartılmış
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bölgelere
ayrıldığı açığa çıkartılmış (Şekil 7), yaya ve taşıt trafiğinin düğüm noktaları belirlenmiş (Şekil 8), denizden
bakışta Üsküdar ve Kadıköy İskeleleri ile karadan bakışta Barbaros Türbesi ve Anıtı meydanın nirengi noktaları (Şekil 9) olarak işlenmiştir.
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Şekil 5. Lynch’in (2011) 1. kriteri: Yollar
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Şekil 6. Lynch’in (2011) 2. kriteri: Sınırlar
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7. Lynch’in (2011) 3. kriteri:
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Şekil 8. Lynch’in (2011) 4. kriteri: Düğüm Noktaları
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Şekil 9. Lynch’in (2011) 5. kriteri: Nirengi Noktaları
Meydanın ulaşım olanakları (metro inşaatı çalışmanın yapıldığı süreçte devam etmektedir) otobüs, minübüs,
taksi ve deniz ulaşımı olarak belirlenmiştir (Şekil 10). Meydanın toplanma alanları; Barbaros Anıtı önü, otobüs duraklarının bulunduğu transfer bölgesi, üniversite önü ve Üsküdar İskelesi yanındaki dinlenme alanları,
Kadıköy İskelesi önü ile meydanla ilişki kurmayan Deniz Müzesi’nin girişidir (Şekil 11).
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Şekil 10. Beşiktaş Meydanı’na Ulaşım Olanakları
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Şekil 11. Beşiktaş Meydanı Toplanma Noktaları
Beşiktaş Meydanı merkez kabul edilerek, 30 dk.lık yaya yürüme mesafesi olan 2 km.lik yapıçap içerisindeki
Beşiktaş semti Mekan Dizim (Space Syntax) yöntemiyle analiz edildiğinde, meydana ulaşan aksların global ve
lokal ölçeklerde, bölge içerisindeki en yüksek bütünleşme değerindeki akslar olduğu görülmektedir (Tablo 1).
Prof. Dr.
Ümran
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1.31292SEVİL
olan aks ile lokal ölçekte değeri 4.05737 olan
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aks, analiz edildikleri ölçeklerde bütün içerisindeki en yüksek aks değerine sahiptir. Global ve lokal Bütünleşme (Integration) analizlerinin korelasyonundan oluşan Birliktelik (Synergy) grafiğinin, 45°lik açıya yakın
olması, bölgenin global ve lokal ölçekte okunabilir olduğunu göstermektedir. Mekan Dizim (Space Syntax)
analiz sonuçları, meydanın kentlileri bir araya getirdiğini, topladığını ve karşılaşmalarına olanak sağladığını
ortaya çıkartmaktadır.
Tablo 1. Beşiktaş Meydanı’na Ulaşan 5 Aksın Global ve Lokal Ölçeklerdeki Bütünleşme (Integraion)
Değerleri ve Aks Renkleri
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Şekil 12. Beşiktaş Meydanı Mekan Dizim (Space Syntax) Analiz Sonuçları
Meydan kullanıcılarından 15’i kadın, 25’i
erkek;
15-25
yaş arası
8, 26-40 yaş arası 21, 41-55 yaş arası 7 ile 56
Prof.
Dr.
Ümran
SEVİL
İBAD Yönetim
KuruluBu
Başkanı
yaş ve üstü 4 kişiden oluşan 40 kullanıcıyla
anket yapılmıştır.
kişilerin 4’ü emekli, 3’ü çalışmıyor, 8’i öğrenci, 8’i esnaf ve 17’si diğer mesleklerde çalışanlardır. Beşiktaş içinde yaşayan 9 kişi, Beşiktaş semti dışından
gelen 31 kişidir. 28 kentli, meydanı buluşma, toplanma amacıyla kullandığını belirtmiştir. Meydanın kullanım
amacı genellikle ulaşım olmakta, meydana ulaşım şekli de toplu taşımayla sağlanmaktadır (Şekil 13). Meydan
kullanıcılara rahat, özgür hissi vermekle birlikte, yalnızlık hissi cevabı da yoğunluktadır (Şekil 13). Meydana
engelli erişimi gerektiği, meydan çevresinde dikkat çekenin alışveriş, eğlence mekanları olduğu, kullanıcıların
bir meydanda sosyal donatılara ihtiyaç duyduğu (Şekil 14) ve meydandaki heykelin dikkat çekici estetik unsur
olduğu cevaplarına ulaşılmıştır.

Şekil 13. Anket Sonuçları
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Şekil 14. Anket Sonuçları
SONUÇ

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkanı
Yapılan analizler ve anket verilerine göre
Beşiktaş
Meydanı;
sosyal
donatıları ve ulaşım olanakları olan, kentli
için imge mekanları barındıran ve kentlileri toplayan, birbirleriyle karşılaşmalarına olanak sunan kent mekanıdır. Anket verileri ve gözlemlerle meydanın ihtiyaçları tespit edilmiştir. Meydan, günlük hayat içinde
yoğunluklu olarak transfer bölgesi olarak kullanılmakta, kişilerin vakit geçirebilecekleri alanlar ve kentsel
mobilyalar, kentlinin dinlenme ihtiyacına yetersiz kalmaktadır. Yeşil alanın az olması sebebiyle, gölge alanlara
duyulan ihtiyaç, niteliksiz elemanlarla çözümlenmiştir. Yeşil alanlar arttırılmalı, meydan niteliksiz elemanlardan temizlenmelidir. Meydanların, tüm kentlinin kullanabildiği mekanlar olması gerekmekte olup, Beşiktaş
Meydanı’nda engelli erişimi ve çocuk mekanları bulunmadığından, herkes için erişilebilir bir meydan özelliğinde değildir. Transfer bölgesi olması, meydanın kullanımını arttırmakta, ancak otobüs duraklarının ana
meydanın merkezinde bulunması ve otobüslerin bekleme zamanlarında kentli-deniz ilişkisini kesmesi sebebiyle, ana meydan kentli tarafından yoğun kullanılamamaktadır. Barbaros Anıtı ile Demokrasi ve Cumhuriyet
Anıtı’nın bulunduğu meydanların ilişkisi, yoğun araç trafiğinin olduğu yolların kesmesiyle kurulamamaktadır.
Kentlinin iki meydanı etkili kullanabilmesi için, meydanların bağlantısı sağlanmalıdır. Beşiktaş Meydanı’nın
kullanımını olumsuz etkileyen etmenler çözüldüğünde, meydan kullanımı ve kalitesi artacaktır.
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KÜLTÜREL MİRAS ALANLARININ YÖNETİMİNDE
KENTSEL TASARIM REHBERLERİNİN ROLÜ
Sibel POLAT
Bursa Uludağ Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Bursa / Türkiye

Öz: Kentsel yaşamın ayrılmaz bir parçası olan kültürel miras alanları, kentsel kimliğin ve belleğin sürdürülmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu alanların sürdürülebilir kentsel koruma yaklaşımı çerçevesinde
geliştirilmesinde kentsel tasarım çalışmaları dikkate değer bir rol oynamakta ve gelişmiş ülkelerde miras alanlarının kentsel tasarımın temel ilkeleri ve yere özel hedefler doğrultusunda yönetilmesi için kentsel tasarım
rehberlerinin geliştirildiği görülmektedir. Bu çalışmada planlama sürecinde kentsel tasarımın rehberlerinin
yerinin, rehber türlerinin ve ölçeklerinin, rehberlerin hazırlanma sürecinin, miras alanlarına yönelik rehberlerin ilkelerinin, hedeflerinin ve içeriklerinin
amaçlanmıştır.
Prof.tanımlanması
Dr. Ümran
SEVİL Literatür araştırmasıyla geliştirilen
İBAD İskoçya’dan
Yönetim Kurulu
Başkanı
çalışmada İngiltere’den Bath ve Liverpool,
Edinburgh
kentlerinde kullanılan kentsel tasarım rehberleri incelenmiştir. Örneklerden yola çıkarak, Bursa için ulusal ve yerel ölçekte planlama, koruma, kentsel
tasarım, mimarlık ilişkisinin kurulmasına ve UNESCO Dünya Mirası Hanlar Bölgesi’nin korunmasına ve
geliştirilmesine yönelik bir rehberler sistemi geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kültürel Miras Alanları, Kentsel Tasarım Rehberleri, Kentsel Kimlik, Bursa Hanlar Bölgesi

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Günümüzde pek çok kültürel miras alanı hızlı kentleşmeye bağlı çeşitli nedenlerle tehdit altındadır. Buna ek
olarak, özellikle gelişmekte olan ülkelerde kültürel miras alanlarının yönetiminde kurumlar arasındaki koordinasyonun ve planlama-kentsel tasarım-mimarlık ilişkisini kuran tasarım araçlarının eksikliği, miras alanlarında tasarım kalitesi ve kimlik açısından farklı sorunlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu noktada
özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki kültürel miras alanlarının yönetiminde kullanılan tasarım araçları incelendiğinde kentsel tasarım rehberlerinin öne çıktığı görülmektedir (Polat, 2018: 921).
Kentsel tasarım rehberleri; çeşitli konulara ilişkin tasarım ilkeleri setleri oluşturan, bunları açıklayan ve örDoç. Dr.
Pelin yardım
AVŞAR
KARABAŞ
Prof.tasarımda
Dr. Bülent
neklendiren,
yapılanEKER
genel hataları tanımlayan ve bunlardan
kaçınmaya
eden,
yerel yöneİBAD
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İBAD
Yönetim
Kurulu
Üyesi
timin hem kendi içinde, hem de geliştirme sürecinde yer alan herkesle iletişim kurması ve kentselYardımcısı
müzakere
sağlaması konusunda yükümlülük getiren belgelerdir (DETR&CABE, 2000: 57). Rehberler, tasarım hedeflerine, uygulanma alanlarına ve ölçeklerine göre farklı şekillerde sınıflandırılabilir. Tasarım hedeflerine göre;
kural koyucu, performans odaklı veya tavsiyeci rehberler hazırlanabilir. Kural koyucu rehberler; bina, bina
kompleksi veya bina bileşenlerinin sahip olması gereken dokuyu, kısaca sonuç ürününün temel özelliklerini
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tanımlar. Performans rehberleri; bir binanın nasıl çalışması gerektiğini belirler, projenin etkilerinin değerlendirilebileceği ölçütleri ortaya koyar. Tavsiyeci rehberler; fikir vericidir ve uyulması gereken herhangi bir yasal
zorunluluğu içermemektedir (Lang, 2005: 205). Carmona (2017: 7), tasarım standartlarını genel yerleşime
yönelik ve kural koyucu, tasarım kodlarını yere özel ve kural koyucu rehberler olarak, tasarım politikalarını
genel yerleşime yönelik ve performans odaklı, tasarım çerçevelerini ise yere özel ve performans odaklı rehberler olarak tanımlamaktadır.
Uygulanma alanlarına ve ölçeklerine göre rehberler ise, yerleşmeye ilişkin, yere özgü ve tematik rehberler
olarak sınıflandırılmıştır. Yerleşmeye ilişkin rehberler; genel amaçlıdır, bütünsel bir yaklaşıma sahiptir, yüksek standartta, kimlikli ve özgün bir kentsel gelişme sağlamayı amaçlar. Kentsel tasarım çerçeveleri, kentsel
tasarım konsept planları, kentsel ve kırsal tasarım rehberleri, kentsel tasarım norm ve standartları, kentsel tasarım özetleri, kentsel tasarım kodları bunlara örnek olabilir. Yere özgü tasarım rehberleri, bir kentsel tasarım
projesine bağımlı, spesifik ve detaylı çalışmalardır. Kentsel tasarım projeleri ile kentsel akslar ve koridorlar,
kentsel kamusal mekanlar, kentsel odaklar için hazırlanan rehberlerdir. Tematik tasarım rehberleri ise, özellikli bir alana (kent merkezleri, konut alanları,
turizm
alanları,SEVİL
miras alanları) veya temaya (kent sağlığı için
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Ümran
İBADkentler)
Yönetim
Kurulu
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aktif mekan, güvenli kentler, yaya odaklı
göre
geliştirilir.
Arayüzler için rehberler, kent kimliğine
yönelik rehberler ve detayda kentsel tasarım rehberleri bu gruba örnek olabilir (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
ve MSGSÜ, 2016: 25-33).
AMAÇ
Son yıllarda Türkiye’de merkezi ve yerel yönetimler tarafından kentsel tasarımın yasal yönetsel altyapısını
oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu çerçevede özellikle tarihi kentlerin kimliğinin korunmasında ve geliştirilmesinde kentsel tasarımdan katılımcı bir bakış açısıyla faydalanabilme yollarını aramak amacıyla Bursa Uludağ Üniversitesi’nde “Bursa Kent Merkezine Yönelik Bir Kentsel Tasarım Rehberi Modeli” isimli
bir bilimsel araştırma projesi (Ouap (M) - 2012/24) geliştirilmiştir. Proje, Bursa Hanlar Bölgesi’nde yürütülen bir alan çalışması üzerinden katılımcı bir kentsel tasarım rehberi modelini oluşturan süreçleri, aşamaları
ve işleri tanımlamayı amaçlamıştır. Bu çalışmada ise, planlama sürecinde Birleşik Krallık örnekleri üzerinden kültürel miras alanlarının yönetiminde kentsel tasarım rehberlerinin rolü tartışılmıştır. Ayrıca Türkiye’de
planlama sürecinde kentsel tasarım rehberlerinin yeri değerlendirilmiş, UNESCO Dünya Mirası Bursa Hanlar
Bölgesi’nin korunması ve geliştirilmesi için gerekli ve öncelikli olan rehber türleri belirlenmiştir.
KAPSAM
Birleşik Krallıktan İngiltere ve İskoçya, kentsel tasarımı planlama sürecinin bir parçası olarak tanımlamış, kuPelinbir
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ülkelerden biridir. Ayrıca, her iki ülke de zengin tarihi geçmişleriyle pek çok miras alanını barındırmaktadır.
Bu nedenle çalışmada bu iki ülkeden kentler seçilmiştir. Planlama- kentsel tasarım-uygulama ilişkisi açısından her iki ülkede de ulusal ölçekten bina ölçeğine kadar çok farklı düzeylerde birbirini destekleyen kentsel
tasarım politikaları ve stratejileri oluşturulduğu, farklı tür tasarım-uygulama araçları geliştirildiği, tarihi kent550
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sel alanlarla ilgili kontrolün kent, mahalle, sokak ve bina ölçekleriyle ilişkili tasarım rehberleriyle sağlandığı
görülmüştür (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve MSGSÜ, 2016: 89-95). Bu çerçevede çalışmada İngiltere’den
Bath ve Liverpool, İskoçya’dan Edinburgh örnekleri incelenmiştir. Bu kentlerin seçiminde mutlaka UNESCO
tarafından tescillenmiş bir kültürel miras alanı içermeleri, bu alanların kent planlama ve mimarlık açılarından
üstün evrensel değerlere sahip olmaları (2. ve 4. kriterler), miras olduktan sonra yapılan çalışmaları görebilmek
için en az 10 senedir miras listesinde olmaları, orta ve küçük ölçekli kentler olmalarına dikkat edilmiştir.
Ayrıca Türkiye’de planlama ve korumayla ilgili yasa ve yönetmelikler üzerinden kentsel tasarım rehberlerinin
yeri sorgulanmış, Bursa kent merkezine yönelik yapılmış planlama çalışmaları incelenmiştir.
YÖNTEM
Seçilen kentlerde planlama – kentsel tasarım – mimarlık ilişkisinin nasıl kurulduğu literatür araştırmasıyla
incelenmiş, ayrıca ilgili kentlerin yerel yönetimlerine ait web sayfalarından güncel olarak kullanılan farklı tür
kentsel tasarım rehberleri belirlenerek, sistematize edilmiştir. Bu çerçevede; Bath kenti ve çevresi karakter
değerlendirme ek planlama dokümanı, Prof.
Bath kamusal
alan çerçevesi
1. cilt, Bath kamusal alanlar için operasyoDr. Ümran
SEVİL
Yönetim
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nel, teknik ve tipolojik rehber 2. cilt,İBAD
Bath sokak
manzarası
el kitabı,
Liverpool denizcilik ticaret kenti dünya
miras alanı ek planlama dokümanı, Edinburgh kentsel tasarım standartları ek planlama dokümanı, Edinburgh
sokak tasarım rehberi, Edinburgh tescilli yapılar ve korunan alanlar rehberi amaçları, içerikleri ve hazırlanma
süreçleri açısından incelenmiştir.
BULGULAR
•

Bath kentinde kullanılan kentsel tasarım rehberlerine yönelik bulgular

İngiltere’nin güneybatı bölgesinde bulunan Bath, 184.874 (il nüfusu 2015) olan nüfusuyla küçük bir Avrupa
kentidir. Bath, Roma döneminde kaplıcaları, Ortaçağda yün sanayisiyle öne çıkmış, kentsel dokusu 18. yüzyılda neo-klasik binalarla gelişmiştir. 1987’den beri UNESCO miras listesindedir (1.-2.-4. kriterler).10
Bath kentinde ulusal, bölgesel ve kentsel planlar doğrultusunda farklı alanlara ve ölçeklere yönelik uyulması
zorunlu tamamlayıcı planlama dokümanları ve uyulması zorunlu olmayan tavsiye niteliğinde tasarım rehberliği geliştirilmiştir. Bunlardan biri Bath Kenti ve Çevresi Karakter Değerlendirme tamamlayıcı planlama dokümanıdır. Amacı; kentsel karakterin temel unsurlarını ve karakter alanlarını tanımlamak, Bath’in karakterini
ve kalitesini korumak ve geliştirmek için projelerde (kamusal mekanlar gibi) kontrol sağlamaktır. Dokümanın
giriş kısmında rehberin neden, ne zaman ve nasıl hazırlandığı anlatılmıştır. Dokümanın hazırlanma sürecinin
temel olarak altı aşamadan oluştuğu görülmüştür. İlk olarak kentin karakteriyle ilgili mevcut verilerin derlenDoç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
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nı belirlemek için saha araştırması gerçekleştirilmiştir. Üçüncü aşamada araştırma ve anket sonuçları yazılmış
ve taslak belge hazırlanmıştır. Dördüncü aşamada taslak belge kamusal müzakereye açılmış, beşinci aşamada alınan geri dönüşlerle taslak belge revize edilmiş, son aşamada da belge onaylanarak ve yayımlanmıştır.
10 http://whc.unesco.org/en/list/428
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(Bath & North East Somerset Council, 2005a: 4-5). Bu dokümanda Bath kentinin evrensel değerini gösteren
unvanlar belirtilmiş, rehberin amacı, hedefleri, yöntemi ve nasıl kullanılacağı anlatılmıştır. Kentin kültürel ve
tarihi gelişimi açıklandıktan sonra, Bath’in kentsel karakter unsurları; peyzaj, konum ve manzaralar, nehrin
etkisi, mimarlık ve kentsel tasarım kalitesi, yükseklik ve ölçek, malzeme, algısal ve kültürel etkiler üzerinden
değerlendirilmiştir. Bath kenti yirmi iki karakter alanına ayrılmış, her alanın karakter unsurları fiziksel etkiler,
arazi kullanımı ve binalar, sokaklar ve kamusal mekanlar, bitkiler ve açık alanlar, anıtsal öğeler ve manzaralar,
kültürel etkiler başlıkları altında tanımlanmıştır. Ayrıca Bath kent merkezi dışındaki kırsal alanlar dört bölgeye
ayrılmış, benzer şekilde bu alanların da karakter unsurları açıklanmıştır (Bath & North East Somerset Council,
2005a: 6-125).
İki ciltten oluşan Bath Kamusal Mekan Çerçevesi Kataloğu ise, kamusal mekanların tasarımı için tavsiye niteliğindedir. İlk doküman “Bath kentinde kamusal yaşam için bir tuval yaratmak” temasıyla kentin kamusal
mekan çerçevesinin kavramsal yaklaşımını tanımlamaktadır. Amacı, Bath kent merkezinde insanların hem
birbirleriyle, hem de kentin mimarisiyle ve peyzajıyla etkileşimde bulunduğu caddeleri, meydanları, geçit
yerlerini tanımlamak ve bunların tasarımını
destekleyen
ilkeleriSEVİL
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kamusal yaşamının geçmişte ve günümüz de nasıl olduğu analiz edilmiş, kamusal yaşamdaki zorluklar ve gelecek için başka kentlerden alınacak
dersler tartışılmıştır. Daha sonra kentsel ulaşım ağı, meydanlar, süreklilik ve değişim, girişimcilik, gizli kalmış/
az kullanılan Bath, kentsel tiyatro, altyapı, aydınlık/karanlık başlıklarını temel alan bir kamusal mekan rehberi
oluşturulmuş ve bu rehber yedi kamusal mekan için sunulan konsept tasarımlarla test edilmiştir (Bath & North
East Somerset Council, 2015a: 8-125).
İkinci doküman, kent merkezindeki caddelerde ve meydanlarda düzenlemelerin nasıl uygulanacağını, malzeme kalitesine ilişkin beklentileri ve ayrıntıları anlatan pratik talimatları içermektedir. Bath kentinde yaşanacak, çalışılacak ve ziyaret edilecek güzel ve uzun ömürlü yerler oluşturmak için nasıl bakım ve uygulama
yapılması gerektiğini açıklamaktadır. Bu doküman operasyonel, teknik ve tipolojik rehberlerden oluşmaktadır.
Operasyonel rehber; proje görevlendirme, alan değerlendirme, teklif ve onay, iş planlama, uygulama, koruma
ve izleme, kontrol ve kalite süreçlerinin nasıl işlemesi gerektiğini anlatmaktadır. Teknik rehber, erişebilirlikle,
minimum genişliklerle ve trafik yönetimiyle ilgili temel prensipleri açıklamakta, Bath kamusal mekan ve hareket stratejisindeki yer değerlerini (stil, bireysellik, güzellik ve otantiklik) temel alarak malzemelere ve detaylara yönelik özellikleri ve uygulamaları görsellerle, doğru ve yanlış uygulama fotoğraflarıyla göstermektedir.
Tipolojik rehber ise, dar sokaklar, sıra ev sokakları, normal sokaklar, geçit töreni yapılan yerler, meydanlar
olmak üzere beş çeşit kamusal mekanın tipik karakter özelliklerini ve tipik düzenleme biçimlerini, döşeme
kaplaması ve aydınlatma elemanları kullanımı özelinde tanımlamıştır (Bath & North East Somerset Council,
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
2015b: 8-125).
İBAD
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
Bath Sokak Manzarası El Kitabının içeriğine bakıldığında, ilk olarak rehberin kimler tarafından, hangi çalışmalar temel alınarak hazırlandığı, amacı, hedefleri, kimlere hitap ettiği, organizasyonu, metodolojisi ifade
edilmiştir. Rehberin Güneybatı Bölgesi için bir el kitabı olarak hazırlanan “Herkes için Sokaklar” çalışmasının
felsefesini, Dünya Mirası Alan Yönetim Planının ilgili hedeflerini ve yerel planın politikalarını temel ala-
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rak geliştirildiği görülmüştür. Rehber, kentin sokak manzarasının tarihini ve karakterini açıklayan maddeleri,
genel sorunlar (yerel ayırıcı özellikleri güçlendirmek, bölgenin imajını düzeltmek, en az malzeme çeşidiyle
görsel karmaşayı azaltmak ve tasarım koordinasyonu sağlamak, malzeme ve işçilik, teftiş, temizlik, koruma
ve uygun onarım düzeni kurmak) ve özel sorunlar (yüzey kaplamaları, sokak mobilyaları, trafik işaretleri,
yol izleri, trafik şemaları, çevresel düzenlemeler) başlıkları altında görsel ve yazılı tanımlamaları ve önerileri
içermektedir. Rehberin ekinde ise Alan Yönetim Planının ilgili hedefleri ve kamusal alan tasarım formu yer
almaktadır (Bath & North East Somerset Council, 2005b: 6-66).
•

Liverpool kentinde kullanılan kentsel tasarım rehberlerine yönelik bulgular

İngiltere’nin batısında bulunan Liverpool, 473.100 olan merkez nüfusuyla (il nüfusu 1.517.500- 2014) orta
ölçekli bir Avrupa kentidir. 18. ve 19. yüzyılda dünyanın önemli denizcilik ticaret merkezlerinden ve liman
kentlerinden biri olarak öne çıkmıştır. 2004’den beri UNESCO miras listesindedir (2-3-4. kriterler).11
Liverpool kentinde de ulusal, bölgesel ve kentsel planlar doğrultusunda miras alanı ve yakın çevresi için yasal
Dr.geliştirilmiştir.
Ümran SEVİL
statüye sahip bir tamamlayıcı planlamaProf.
dokümanı
Gelişme planlarında benimsenen ve korunan
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkanı
yerel planlama politikalarını ayrıntılandıran bu dokümana olan gereksinim Alan Yönetim Planında tanımlanmıştır. Amacı, sağlıklı bir ekonomiyi ve dönüşümü destekleyen yatırımları ve gelişmeleri cesaretlendirirken,
miras alanının evrensel değerlerini korumak ve sürdürmektir. Bu çerçevede dokümanın hedefi, önemli tarihi
binaların düzgün bir şekilde korunmasını ve gereksinim duyulan yeni gelişmelerin tarihi dokuyla ahenkli bir
şekilde bütünleştirilmesini garanti altına almaktır. Dokümanın giriş kısmında miras alanının özellikleri, konumu, tampon bölgesi, miras alanlarına yönelik gelişme baskıları açıklanmış ve bu dokümana neden ihtiyaç
duyulduğu ifade edilmiştir. Daha sonra, dokümanın amacı ve hedefleri, içeriği ve taslak dokümanın kamusal
müzakere süreci açıklanmıştır. Altı haftalık müzakere sürecinde; halktan yorum almak için dokümanın tüm
kütüphanelerde, Liverpool Vizyon Ofisinde, Kent Meclisi Ofisinde halka sunulduğu, ayrıca Kent Konseyinin
web sayfasında yayınlandığı belirtilmiştir. Yine bu kapsamda taslak dokümanla ilgili on sunum yapıldığı, yedi
yüz danışma mektubu veya elektronik ileti gönderildiği, iki yüz seksen taslak dokümanın, dört üz elli özet
dokümanın dağıtıldığı ifade edilmiştir. Ayrıca taslak dokümanla ilgili iki merkezi yerde on gün süreli sergiler
yapıldığı, bu süre içerisinde iki gün boyunca görevlilerin dokümanla ilgili sorulara cevap verdiği ve yorum
aldığı belirtilmiştir. Buna ek olarak altı hafta boyunca dokümanla ilgili sorulara telefonla da cevap verildiği
ifade edilmiştir. Kurumsal paydaşlardan ise direkt olarak taslak dokümanla ilgili mektup gönderilerek yorum
istenmiş veya onlara özel sunumlar yapılmıştır (Liverpool City Council, 2009: 1-10).
Dokümanın ikinci kısmında, belgenin planlama politikaları çerçevesiyle ilişkisi, üçüncü kısmında miras alanının ve tampon bölgesinin tarihsel bağlamı ve karakter alanları, dördüncü kısmında ise miras alanındaki ve
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
tampon
bölgesindeki
gelişmeler
için
genel
rehber
yer
almaktadır.
Bu rehberde
öncelikle
tasarım
değerİBAD
Yönetim
Kurulukentsel
Başkan
Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
lendirmesinin nasıl yapılacağı anlatılmıştır. Buna göre miras alanı veya tampon bölgesinde yer alacak gelişme
önerilerinin karakter, süreklilik ve kapalılık, hareket kolaylığı, kamusal mekan kalitesi, çeşitlilik, okunabilirlik, sürdürülebilirlik gibi kentsel tasarım ilkeleri açısından değerlendirilmesi ve tasarımcıdan bu ilkelerle
11 http://whc.unesco.org/en/list/1150
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ilgili sorulara cevap veren bir raporu Meclise sunması gerekmektedir. Ayrıca rehberde kamusal alanları ve
sirkülasyonu, miras alanından görülen manzaraları, kıyı boyu gelişmeleri, yüksek binaları, tersane mekanlarını
ilgilendiren gelişme önerilerinde dikkat edilecek unsurlar belirtilmiştir. Dokümanın beşinci kısmında miras
alanına özel rehber; bina yükseklikleri, mevcut binaların yerine yeni bina önerileri, tarihi binaların yeniden
kullanımı, risk altındaki tarihi binalar, çatılar ve çatı katları, arkeoloji ve koruma çalışmaları hakkında dikkat
edilecek meseleler açıklanmıştır. Altıncı kısımda miras alanı içindeki altı karakter alanına özel rehber açıklanmış; bu alanların temel özellikleri, karakterleri ve önemleri, kentsel tasarım analizleri, alanların vizyonları,
alanlara özel tasarım kriterleri, kamusal alan ve gelişme fırsatları fotoğraflarla örneklenerek madde madde
tanımlanmıştır. Son olarak da, bu rehberlerin uygulama ve izleme sürecinin nasıl olacağı ifade edilmiştir (Liverpool City Council, 2009: 12-128).
•

Edinburgh kentinde kullanılan kentsel tasarım rehberlerine yönelik bulgular

İskoçya’nın doğusunda yer alan ve 15. yüzyıldan beri ülkenin başkenti olan Edinburgh 492.680 olan (il nüfusu 1.323 700- 2014) merkez nüfusuyla orta ölçekli bir Avrupa kentidir. Kent, hem Ortaçağdan kalan organik
Prof. Dr. Ümran SEVİL
kentsel dokusu, hem de 18. yüzyıldaİBAD
oluşanYönetim
neoklasikKurulu
kentselBaşkanı
dokusu ile öne çıkmaktadır. 1995’den beri
12
UNESCO miras listesindedir (2.-4. kriterler)
Edinburgh kentinde de ulusal, bölgesel ve kentsel planlar doğrultusunda farklı ölçeklere yönelik uyulması zorunlu tamamlayıcı rehberlikler ve uyulması zorunlu olmayan tavsiye niteliğinde planlama rehberleri geliştirilmiştir. Bu çerçevede öncelikle Edinburgh Kentsel Tasarım Standartları tamamlayıcı planlama dokümanı hazırlanmıştır. Amacı; kenti oluşturan bileşenlerin önemini ve farkındalığını arttırmak, kentin kimliğini ve görsel
imgesini geliştirmek ve sürdürmek, binalarda ve yerleşim alanlarında daha iyi bir tasarım kalitesi kazanmak
için gelişme baskısını yönlendirmek, tüm kentte yüksek kaliteli kentsel tasarımı sağlamak, yeni gelişmelerdeki kamusal alanları iyileştirmek ve böylece insanların eğleneceği, beğeneceği alanları arttırmaktır. Dokümanda
kent, yerel alanlar, sokaklar ve kamusal mekanlar ölçeğinde kentsel tasarım standartları tanımlanmıştır. Kent
ölçeğinde; yeni gelişmeleri kente entegre etmek ve kentsel ayırıcı özelliklere katkı koymak, kentin görünümünü ve bağlamını geliştirmek, kentin sınırlarını tanımlamak, kentsel imgeyi ve okunaklılığı geliştirmek, yeşil
alanları ve kentsel mekanları yaymak ve güçlendirmek, yerel alan ölçeğinde; canlı ve çekici yerler oluşturmak,
yerel kimliği güçlendirmek, özellikli kentsel formlar oluşturmak, uyumlu bir mekansal düzen oluşturmak, sokak ve yerleşme ölçeğinde; karakteri güçlendirmek, yaya erişimini teşvik etmek, açık alanları değerlendirmek,
yerleşmeyi baskı altına almadan otoparkları entegre etmek, kamusal alan ölçeğinde; herkesin deneyimleyebileceği kamusal mekanlar yaratmak, kamusal mekanlarda kapalılık etkisi yaratmak, kamusal mekanlardaki
sokak mobilyalarını ve materyallerini geliştirmek hedeflenmiştir (The City of Edinburg Council, 2003: iv).

Prof. Dr. Bülent EKER

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

Ayrıca İskoç Hükümetinin “Yerleri ve Sokakları Tasarlamak” ismiyle
yayınladığıKurulu
politikaBaşkan
dokümanlarını,
yeİBAD Yönetim
Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
rel gelişme planlarını ve diğer tamamlayıcı rehberlikleri temel alarak, yeni gelişme alanlarına, konut yapılarına, iş alanlarına, sokaklara, tescilli yapılara ve koruma alanlarına yönelik tavsiye niteliğinde tasarım rehberleri
geliştirilmiştir.
12 http://whc.unesco.org/en/list/728
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Bunlardan biri olan Edinburgh Sokak Tasarım Rehberi’nin amacı; sokakların canlılığını arttırmak, sürdürülebilir ulaşımı desteklemek, tarihi mirası en iyi şekilde değerlendirmek ve sınırlı bütçelerin kullanımını optimize
etmektir. Hedefleri; herkese açık, davetkar ve kapsayıcı, kolay yön bulunan, çekici ve ayırt edici, sürdürülebilir
seyahate (yürüme, bisiklet ve toplu taşıma) öncelik veren, güvenli ve emniyetli, güneş, gölge, rüzgar, gürültü
ve hava kalitesi gibi çevresel faktörlere cevap veren, manzaraya, binalara ve mekanlara saygı duyan, yerel
toplulukların ihtiyaçlarını yansıtan, esnek, düşük maliyetli ve yaşam döngüsü boyunca çevre üzerinde olumlu
bir etkisi olan sokaklar oluşturmaktır. Bu kapsamda rehberde sokak türlerine göre tasarım ilkeleri ve miras
alanları için özel ilkeler ve hedefler belirlenmiştir (The City of Edinburg Council, 2015a: 9). Edinburgh sokak
tasarım rehberinin geliştirilmesi sürecinde taslak rehber üç ay süren, beş aşamalı bir kamusal değerlendirmeden geçirilmiştir. İlk aşamada çevrimiçi bir anket vasıtasıyla rehberdeki temel konuları hedef alan sorular
katılımcılara sorulmuş ve rehbere yönelik yorumlar alınmıştır. Anketi halka duyurmak için belediyenin web
sayfası, planlama blogu, twitter, kütüphaneler, reklam panoları ve otobüs durakları kullanılmıştır. İkinci aşamada, paydaşlarla akşam çalıştayı yapılmış, rehberin kullanımının kolay olup olmadığı, anlaşılıp anlaşılmadığı, eksik veya gözden kaçan bir konu olup olmadığı tartışılmıştır. Üçüncü aşamada, rehberin daha iyi bir
Prof. Dr. Ümran SEVİL
noktaya nasıl taşınacağı konusunda öneriler
almak içinKurulu
uzmanlarla
bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. Dördüncü
İBAD Yönetim
Başkanı
aşamada kullanıcı referansları çalıştayları yapılmıştır. Meclisten farklı disiplinlerden kişilerin katıldığı bu
seri çalıştaylarda taslak rehberle ilgili talepleri /görüşleri anlamak ve bunları gerçekleştirmek için ne yapılacağını belirlenmiştir. Son olarak da, Edinburgh erişim paneli toplantısı yapılmış, burada da görme ve fiziksel
engelli vatandaşların kentsel erişilebilirliğini arttırmak açısından taslak rehberin rolü tartışılmıştır. Tüm bunlar
yapıldıktan sonra bir değerlendirme raporu hazırlanmış ve taslak rehber beklentiler ve eksikler doğrultusunda
revize edilmiştir. Raporun başında “siz söylediniz, biz yaptık” diye özet bir tablo bulunmaktadır. Bu rapora
belediyenin web sayfasından ulaşılabilmektedir (The City of Edinburg Council, 2015b).
Edinburgh’daki bir diğer rehber; tescilli yapılara ve koruma alanlarına yöneliktir. Rehberin içeriğinde ilk
olarak rehberin kime hitap ettiği ve rehberle ilgili sorular için hangi makama başvurulacağı açıklanmış, sonra
rehberin yerel planların politikalarıyla bağlamsal açıdan nasıl ilişki kurduğu açıklanmıştır. Rehberin ilk kısmı
tescilli yapılara ayrılmıştır. Bu yapılarla ilgili müdahalelerde hangi izinlerin alınması gerektiği, tescilli yapılara
yapılacak müdahalelerle ilgili genel prensipler, farklı yapı elemanlarına yönelik onarım, dış tamirat, iç tamirat
ve tescilli bina arsasında yeni bina tasarımı konularına yönelik öneriler fotoğraflarla desteklenerek sıralanmıştır. Koruma alanlarına yönelik de hangi izinlerin alınması gerektiği, bu alanlarda yapılacak müdahalelerle
ilgili genel prensipler belirlenmiş, daha sonra onarım, yıkım, genişletme ve tadilat, vitrin tadilatı ve tabelalar,
kapılar, pencereler, taş ve boya temizliği, telekomünikasyon bağlantıları, bacalar, sayaçlar, iklimlendirme ve
soğutma, erişilebilirlik bağlantıları gibi her türlü detaya yönelik öneriler fotoğraflarla desteklenerek açıklanDoç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof.
Dr.
Bülent EKER
mıştır (The
City
of Edinburgh
Council, 2018: 3-5).
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SONUÇ
Bu çalışma sonucunda Birleşik Krallık kentlerindeki rehberlerin; üst ölçekli planlarla uyumlu bir şekilde yasal
statüye sahip tamamlayıcı planlama dokümanları veya tavsiye niteliğinde rehberler olarak geliştirildikleri,
yerel kimliği korumak ve güçlendirmek adına kentsel tasarımın temel ilkelerini ve hedeflerini dikkate aldıkları,
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oluşturulma aşamasından, onaylanmasına kadar geçen tüm süreçlerin, konusunda uzmanlardan oluşan bir
ekip öncülüğünde, tüm aktörleri dahil eden, şeffaf ve katılımcı bir şekilde işlediği, bütünsel bir yaklaşıma
sahip kentsel ölçekte, bir kentsel mekan türü için, bir kentsel tasarım projesine özgü, özellikli bir alana ve bir
temaya yönelik olarak hazırlanabildiği, temel olarak özgün fiziksel ve sosyal dokuyu korumak ve geliştirmek
için kentsel mekanın ve onu oluşturan öğelerin tasarımına ve teknik olarak uygulanmasına yönelik ilkeleri
tanımladıkları belirlenmiştir.
Son yıllarda Türkiye’de de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın nitelikli kentsel yaşam çevrelerinin oluşturulabilmesi için kentsel tasarım rehberleriyle ilgili kavramsal ve uygulamaya yönelik çerçevenin elde edilmesi, katılımcı proje geliştirme süreçleri gibi mekanizmaların uygulanması konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak araştırma geliştirme çalışmaları yürüttüğü görülmektedir (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2018).
Ayrıca 2014’de çıkarılan Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve 2015’de çıkarılan Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Onaylanacak Kentsel Tasarım Projelerinin Hazırlanmasına ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönerge
ile planlamada bir uygulama aracı olarak kentsel tasarım rehberlerinin tanımı yapılmış, yerel yönetimlere
kentsel tasarım rehberlerinin nasıl hazırlanması
gerektiği
konusunda
kitapçıklar gönderilmiştir.
Prof. Dr.
Ümran
SEVİL
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Sonuç olarak çalışmada incelenen örnekler doğrultusunda, Bursa için ulusal ve yerel ölçekte planlama, koruma, kentsel tasarım, mimarlık ilişkisinin kurulmasına yönelik hangi tür rehberlerin geliştirilmesi gerektiği
belirlenmiştir. Bu kapsamda, öncelikle Bursa’nın kentsel kimliğinin sürdürülmesi için, ilgili üst ölçekli planlar,
yasalar ve yönetmelikler doğrultusunda; kentsel ölçekte Bursa Kentsel Karakter Değerlendirme Rehberinin
ve Bursa Kentsel Tasarım Standartlarının, yerel ölçekte Bursa Kent Merkezi İçin Kentsel Tasarım ve Kamusal
Mekanlar Çerçevesinin ve Bursa ve Cumalıkızık UNESCO Miras Alanları Yerel Gelişme Çerçevesinin, sokak
ve bina ölçeğinde ise Hanlar Bölgesi’ndeki Yerel Kimliği Korumaya Yönelik Teknik Rehberlerin (sokak manzarası, tescilli yapılar vb.) geliştirilmesi gerekmektedir.
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KAMUSAL ALANDA ARADA KALMA VE ARADA KALAN KAMUSAL ALAN13
Elif ÇELİK1, Senem KAYMAZ KOCA2
1

Siirt Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Siirt / Türkiye
2
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İstanbul / Türkiye

Öz: Günümüz insanının kendini ‘yer’e ait hissedememe halinin doğurmuş olduğu aidiyet sorununa eğilmek
isteyen bu çalışma, bireylerin arada kalmışlığına ek olarak kamusal alanların da arada kalmış olma durumuna
dikkat çekmektedir. Başka bir ifadeyle, kent içerisinde kamusal alan olarak tasarlanan mekanların, kurgusal
nedenlerle ‘yer’e ait olamama -ve arada kalma- haline değinmesinin yanı sıra; bu mekanlarda var olmaya çalışan insanların da mekanın arada kalmış olma halinden etkilendiğini savunmaktadır. Birey, mekanın fiziksel,
sosyolojik, ekonomik, politik ve daha bir çok probleminden kaynaklı “arada kalmış” hissedebilir ve mekanı
Prof.
Dr.kalma
Ümran
SEVİL
terk etse dahi bu durumdan sıyrılamayabilir.
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Yönetim
Kurulu
Başkanı
nin -pozitif- sınırında olma durumunu doğurabilir elbette; fakat aidiyet duyulmayan mekan, kişilerin bireysel
bunalıma -negatif- sürüklenmelerine de sebep olabilir. Benzer şekilde mekanın kent içinde arada kalmış olma
hali de, bir tür mekansal bunalıma sebebiyet verebilir. Bu durumu, iki yüzlü olarak, hem mekan hem de birey
açısından aidiyet duygusu temeline dayandırarak irdeleyen bu çalışma kapsamında, disiplinler arası literatür
taraması yapılmış ve elde edilen bilgi bir araya getirilerek yeniden yorumlanmıştır. Sonuçlar bağlamında ise,
bir sorun olarak ele alınan ‘arada kalma hali’nin üstesinden gelebilmek için bir çözüm ileri sürmek gerekliği
ortaya çıkmıştır. Bu çalışma dahilinde, durumun mekanın ve bireyin yeniden inşası ile olumlanabileceği vurgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kamusal Alan, Aidiyet Duygusu, Arada Kalma, İnşa

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Sosyal olma durumunun gereği olarak birey, sürekli kent ve kentli ile etkileşim ihtiyacı hisseder. Etkileşim
içinde olduğu yer, mekan ve zaman öğeleri birey için biricik hislerin oluşmasına olanak sağlamaktadır. Bununla birlikte kişiler, kent veya birbirleriyle kurmuş oldukları ilişkileri geliştirir ya da koparırlar. Bireyin kent
ile kurmuş olduğu ilişki doğal, yapay, mimari, sosyal ve psikolojik birçok faktörün birleşmesi ile oluşur. Kent
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Üyesi bir bağ oluşturur. Kimi mekanların kullanımının yoğun, kimilerinin
yut ilişki,
kişiYönetim
ile kent arasında
ise seyrek olmasının sebepleri, mekanlarla kurulan bağların niteliğine bağlıdır.
13 Yazar Notu: Bu çalışma Dr. Öğretim Üyesi Senem KAYMAZ KOCA danışmanlığında yürütülen, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Fen Bilimleri Enstitüsü’nde çalışmaları sürdürülen ve henüz yayınlanmamış olan Elif ÇELİK’e ait
“Kamusal Alanda Arada Kalma/Kamusal Alanın Arada Kalması” konulu Yüksek Lisans Tez çalışmasından türetilmiştir.
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Aralarında herhangi bir ilişki olmadan bir araya gelme ihtiyacı hisseden ve burada eylem, oluş, durum var eden
insanların, gerçek anlamda rahatlama veya herhangi bir eylem var etme alanı olarak düşündüğümüz kamusal
alanlar; şehir yaşantısının en güçlü dinamikleridir. Çünkü insanlar birbirleriyle bir araya geldikleri noktada karşısındakiler için bir öngörüde bulunabilirler. Bu da insanların birbirine yabancılaşmasına karşı olumlu
duygular geliştirmesine olanak sağlar. Bir başka deyişle insan, görmediği bilmediği uzak durduğu her şeyden
şüphelenir ve / veya bunları merak eder. Kişiler arası uygun bir platformda sinerji oluşması, kişilerin birbirinin
gözlerine hatta hislerine dokunmasına olanak sağlar.
Richard Sennett’in, Kamusal İnsanın Çöküşü adlı eserinde kamusal alanda var olma biçimini tanımladığı
üzere; insanların farklı yaşam tarzı ve kültürlere ait olsa da, bu alan içerisinde bir ‘ortaklık’ oluşturmalarının
mümkün olduğudur. Yine aynı eserinde Sennet; on sekizinci yüzyılın başlarında, çocuklar ve erişkinler için
kamusal alan kullanım tanımlarının katı bir ifadeye bürünmüş olduğunu aktarır. Çocukların, kamusal alan olarak tanımlanabilecek kahvehanelerdeki konuşmalara katılmaları ayıplanmakla birlikte, erişkinlerin de sadece
kamusal alanda oynamaları gerektiği gibi bir düşünce biçimi hakimdir. Kamusal alanın, sadece erişkinlerin
Dr. çocukların
Ümran oynarken
SEVİL sergiledikleri özgür tavırların erişkinoyun alanı olarak tanımlandığını ifade Prof.
eden yazar,
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
lerde kamusal alana dahil olması ile ortaya çıktığını söyler. Çocuğunun oyuncak bebeğini giydirmeye çekinen
babanın kamusal alana dahil olurken, aynı çocuksu ruh ile hazırlandığını aktarır. (Sennett, 2010: 130-131).
Kamusal alanın on sekizinci yüzyıl başlarında yetişkinlerin rahatlama ve özgür hareket etme alanı olarak
tanımlanmasına karşın; işin aslının tam olarak böyle olmadığını söylemek mümkün. Sadece yetişkinler değil
bebekler, çocuklar ve diğer canlılar için bile rahatlama alanı olarak düşünülen bu alanlar; günümüzde türlü
sınıflara ait kişileri bir araya getirebilen platformdur.
Mekan kullanımını sadece fiziksel çevreyi deneyimleme biçimiyle değil; bireyin burada hisleri, tanışmışlıkları, hafızası, ilgileri ve daha birçok bireysel özellikleri doğrultusunda alanı tekrar deneyimlemek isteme şekli
ile oluşan bağ; aidiyet duygusu ile ilişkilendirilebilir.
“Elmanın tadı… Meyvenin damakla temasındadır, meyvenin kendisinde değil; benzer biçimde… Şiir; şiir ile
okuyucunun buluşmasındadır, bir kitabın sayfalarına basılı simgelerde değil. Asıl olan estetik edimdir, heyecandır, her okumada oluşan neredeyse fiziksel duygudur (Pallasmaa ve Holl, 2011:18).” Jorge Luis Borges
Kamusal alanlar bireyin kendini ifadesinin en güçlü alanları olabileceği gibi bireyin sıkışmışlığının da temsili
olabilir. Birey böyle bir mekanda kendini tam olarak var edebilmenin aksine dışlanmış hissedebilir, kimi zaman da birey için bir ara mekan olabilir ve birey burada arada kalan bir özne konumuna gelebilir. Bedeni arada
bırakan bu tutum ise tamamen yanlış kurgulanan, duyguların tam olarak hissedilemeyeceği, tanımsız, tarifsiz
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toplumdan bile soyutlanmaya itebilir. Bireylerin mekanda kendilerinden bir şeyler bulma durumları, kendilemek istedikleri mekanlara yükledikleri anlamlarla şekillenir. Per Gustafson mekanın anlamı için “mekan/yer
kimliği (place identity), yere bağlılık (place attachment) ve yer duygusu (sense of place) ( (Gustafson, 2001) ’
den aktaran (SOLAK, 2017: 18-19) ) ” gibi etkenlerle alakalı olduğunu söyler ve mekanın çevresel faktörler
ile şekillenen ve bireyin kültür, gelenek, değer yargılarını ve dünya görüşünü yansıtan; ve bireyler için pek çok
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şeyi bünyesinde barındıran yer olduğunu vurgular. Bireyin mekan ile arasında oluşan bağ biriciktir, bundan
ötürüdür ki herkesin mekana yüklediği anlam değişmektedir (SOLAK, 2017: 18-19).
“Bir insanın kimliği başına buyruk aidiyetlerin birbirine eklenmeleri demek değildir, kimlik bir ‘‘ yamalı bohça’’ değildir, gergin bir tuval üzerine çizilen bir desendir; tek bir aidiyete dokunulmaya görsün, sarsılan bütün
bir kişilik olacaktır (Maalouf, 2000: 17).”
Aidiyet duygusu, kişinin kendini inşa etme sürecini tamamlayan en önemli unsurlardan biridir. Bireyin “kendini gerçekleştirme” sürecini bir piramit şeklinde tasarlayan Maslow, hiyerarşik olarak sıralamış olduğu düzenlemede fiziksel ve güvenlik ihtiyaçlarından sonra ait olma ihtiyacının geldiğini söylemektedir. Maslow beş
basamakta toplamış olduğu ihtiyaçlar hiyerarşisinde temelde fiziksel ihtiyaçlar olduğunu sırasıyla güvenlik, ait
olma ve sevgi ihtiyacı, değer ihtiyacı ve son olarak piramidin son basamağında yer alan kendini gerçekleştirme
durumunun gerçekleştiğini ifade etmektedir (Maslow, 1943).
Bedenin mekanı deneyimlemesi sürecinde bireyin mekan ile kurduğu aidiyet hissi, kişinin kendini güvende ve
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mekan ile oluşur ve insan için bu mekan
başlı
başına kendisi
en korunaklı yer olan bedenidir. Kişi daha
sonradan kendisi için steril olan bir yerde doğar. Kişi için en temel ihtiyaçlardan biri olan aidiyet duygusu mekanla sağlanabilir. Bu bağlamda birbirinden ayrılamaz ve bedenin en temel gereklerinden biri olan aidiyet ve
mekan kavramlarının birey varoluşu ile ilişkilendirilebilir (Karakeçili, 2015: 16).
Aidiyet meselesi bir mekanın da yani kamusal alanın da yer aidiyeti üzerinden sorgulanabilir. Kent içinde
tasarlanmış kamusal alanlar kentin bütün dinamikleri göz önüne alınarak inşa edilmelidir. Bağlamdan kopuk
üretilen başka bir ifadeyle yer aidiyeti olmayan mekan terkedilmeye ve yok olmaya yüz tutmuş mekandır.
AMAÇ
Araştırmanın amacı günümüz insanının kendini ‘yer’e ait hissedememe halinin doğurmuş olduğu aidiyet sorununa eğilmek ve aidiyet konusu bağlamında bireyin kamusal alanla kurmuş olduğu ilişkileri sorgulamaktır.
Kamusal alan olarak kurgulanan birçok mekanın kent içerisinde olması fakat kentin bağlamından kopuk üretilmesi, kamusal alanın -arada kalmış olma- durumunu yansıttığını savunan bu çalışma, kamusal alan için söz
konusu olan bu arada kalmış olma halinin, çeşitli sebeplerden ötürü birey için de söz konusu olduğunu ortaya
koymayı hedeflemektedir. Arada kalma durumunu bir sorun olarak ele alan bu çalışma bu soruna bir çözüm
getirme gerekleri hakkında da kimi zaman soru işaretlerine düşmüştür. Nitekim arada kalma durumu, birey
için bir eşikte ya da bir şeyler üretmenin -pozitif- sınırında olma durumunu doğurabilir, ve tabii ki bu durum
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duyulmayan mekan, kişilerin bireysel bunalıma -negatif yönde- sürüklenmelerine de sebep olabilir. Benzer
şekilde mekanın kent içinde arada kalmış olma hali de, bir tür mekansal bunalıma sebebiyet verebilir.
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Bireyin ve mekanın arada kalmış olma halini sorun olarak algılayan bu tezin amacı bu muğlaklığın sebeplerini
ortaya koymak ve arada kalmış olduğu halde aidiyet duygusu oluşturan mekanların pozitif yönlerine dikkat
çekmektir. Çalışma ileride yapılacak olan uygulamaların bu açılardan sorgulanarak üretilmesini hedeflenmiştir.
KAPSAM
Çalışma günümüz kentleri kamusal alanları hakkında değerlendirmeler sunmanın yanı sıra, aidiyet duygusu
kavramının birey ve mekan açısından sorgulanmasıyla bu konulara farklı bir perspektiften bakmayı önermektedir. Herhangi bir yere aidiyet oluşturamayan bireyin ve mekanın arada kalmış olma durumunu –sıkışma,
ait olamama- temelinden sorun olarak ele alan bu meselede; çözümün mekanın ve bireyin yeniden inşası ile
oluşabileceği vurgulanmıştır.
YÖNTEM
Kamusal alan kavramının literatür taraması şeklinde derlendiği bu çalışma ile kamusal alan hakkında farklı perspektifler yorumlanmıştır. DünyaProf.
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tartışan bu çalışma ile, aidiyet duyduğu mekanda, mekanı tekrardan deneyimleme; ile duymadığı (duyamadığı)
mekandaki mekanı terk etme halleri yorumlanmıştır.
BULGULAR
Kamusal alan ve alanı deneyimleyen birey, bu çalışmada iki perspektiften sorgulanmaktadır. Birincisi kamusal
alanın yere ait olamama hali sonucunda arada kalmış olması; ikincisi ise böyle bir mekanda var olan bireyin
arada kalmış olmasıdır.
Kamusal alan yanlış kurgular sonucunda yerin bağlamından kopuk üretilebilir. Bu durum bireyin var olma,
kendini ifade etme, sergileme, kaynaşma, kopma veya bağlanma platformu olan kamusal alanın hislerin ifade
edilememe ve ortaya konulamama mekanı olmasına sebep olur. Boston Belediye Binası önünde bırakılmış
devasa alan bu gibi uygulamaya verilebilecek en yerinde örneklerden biridir. Kamu binası olan ve 1968’de
açılan bir yarışma sonucu birincilik kazanarak uygulanan proje, tamamlandığı tarihten beri Boston halkı ve
uzmanlar tarafından eleştirilen bir bina olmuştur. Binanın başlı başına kente ait olamaması kentlinin de binayı
sahiplenmemesini doğurmuştur. Bina önünde bırakılmış alan, eğimli yollar ve merdivenlerle kamu ihtiyacına
yanıt arar gibi dursa da, aslında bu görevi yerine getirmekten oldukça uzaktır. Kullanıcılar, böyle bir alanda
olmak için herhangi bir sebep bulamamakla birlikte; henüz alana dahil olmadan alanın büyüklüğünden ezilmektedirler. Bu alan kent içerisinde tam olarak arada kalmış devasa bir boşluk olmanın yanı sıra; birey de
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gereken bir mekan haline dönüştürebilir.
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Şekil 1. Boston Belediye Binası (1968) – Boston(solda)14 (sağda) 15
Mekanın arada kalmış olma durumu kamusal alan için söz konusu olduğunda, alan kullanımı ciddi ölçüde problemli hale gelir. Özel ve kamusal alan arasında
tasarlanmış
olan
yarı özel olarak nitelendirilebilecek bir örnek
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kamusal alan yaratma çabasının ürünüdür. Binanın geniş ve yüksek kütlesinin düşük bir tavan kotuyla sokağa
bağlanmasının vermiş olduğu boğucu etkiden dolayı, mimarın hedeflemek istediği aktif kullanımdan bahsetmek
mümkün değildir. İşleyen bir bina olmasına karşın zemin kotunun bina çalışanları tarafından bile etkin kullanılması söz konusu değildir. Form olarak bina içindeki avluyu kentsel alana dahil edecek biçimde tasarlanan
bina uzantısı, kamusal alan kullanımına açık hale getirilmeye çalışılmıştır. Fakat kolonların kesinliği ve çizgisel
görüntüsü bina üzerinde yükselen büyük kütlenin basık etkisini hafifletememiştir. Kullanıcıların “geçirgenliği
olmayan bir duvar” ile karşılaşması buradan uzaklaşmasına sebep olmuştur (Aygün Öztürk, 2009: 25).

Şekil 2. Mimar Gordon Bunshaft Tarafından Tasarlanan Lever House(1952) - Manhattan 16
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de en önemli sorunlardan biridir. Bu sorun birey için aidiyet duygusu temelinde şekillenir. Arada kalmış bir
14 https://sites.tufts.edu/govcenter/5-planning-models/
15 https://www.boston.com/news/history/2018/07/25/boston-city-hall-brutalism
16 http://michaelminn.net/newyork/areas/midtown/lever-house/index.html
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mekanda birey de aidiyet hissedemez. Mekanın arada kalmışlığı bireyin aidiyet muallaklığının sorunlarının
temellerinde yer edinir. Ait olma durumu, bireyin bir mekanla kuracağı organik bağın temellerini oluşturur.
Mekan ile bağ kuran birey, mekanı deneyimlemeyi ve değiştirmeyi misyon edinir ve bunu keyifli bir şekilde
yapar. Bunu, bir görevden ziyade evinin içini dekore etmeye başlayan birinin göstermiş olduğu özveri ile yapar. Birey burada aidiyet hissetmeye başladığı anda artık kendini daha güvende hisseder ve yaşadığı yer için
bir şeyler yapmaya başlar. Yaşadığı mekan, ev, mahalle ya da kent için emek sarf etmeye başlayan birey içinde
yaşadığı alanı benimsediği ve değiştirdiği için burada kendinden bir şeyler bıraktığı ve kendinden bir şeyler
bulduğu için mekanı daha kolay özümser.
Birey ile arasında “inşa”(söz konusu inşa: mekanın yer inşası ve bireyin özne inşası ile ilişkilendirilir) temelinde bağ oluşturan ve kabul görülmüş, benimsenmiş yani kent ve birey tarafından kendilenebilen örneklerden
olan Washington’da 1982 yılında yapılmış Vietnam Şehitleri Anıtı’na değinmek yerinde olur. 1955 ile 1975
yılları arasında Vietnam Savaşı’nda savaşmış ve şehit olmuş veya kaybolan kadın ve erkek Amerika Birleşik
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2015:
268-270).
Topografyayla
çevre dokusuyla da güçlü bir bağlantı kuran anıt mezarın insan ölçeği dikkate alınarak yapılmış olan ebatları,
birey deneyimlemesinin biricikleşmesini sağlayan güçlü mimari kurguya sahiptir. Parlak granit taşlar üzerine oyularak yazılan şehit isimleri anıtı ziyarete gelenlerin isimlere dokunmasına olanak sağlamıştır. Savaşın
unutulmaması gayesi ile hazırlanmış olan anıtın parlak granit taşları ziyaretçilerin kendilerini taşlarda görmesini sağlayarak derin mesajlar vermektedir. Şehit yakınlarının yanlarına aldıkları kağıt parçalarını yakınlarının
isimlerini çizerek götürmesi de aslında trajik tarihselliği ile kurgulanmış bu kamusal alandan yanlarına ‘küçük
bir anı’ alarak ayrılmalarını sağlamış olur. Böyle bir kamusal alanı kendileme durumu; hem olayın hafızada
kalma biçimini, hem de mekanın kent içinde yer edinmiş olma durumunu ziyaretçilere hissettirir. Kamusal
alanın bu kurgusu, hafızalarda güçlü geri bildirimler oluşturur.
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Kazınmış (ortada), Şehitlerin Yakınları Tarafından Kağıda Geçirilen İsimleri19(sağda)
17 https://tr.depositphotos.com/25461383/stock-photo-vietnam-veterans-memorial-in-washington.html
18 http://stevecrain.blogspot.com/2013/05/ronnie-eugene-norris-and-stanley-norris.html
19 http://arhiva.dalje.com/en/foto.php?id=19&rbr=22075&idrf=893216
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Kent tasarımları planlanırken en ufak detaylar bile önemli bir etken olarak karşımıza çıkar, arada kalmış mekana örnek olarak değerlendirebileceğimiz diğer yerlerden biri de Roma’da bulunan İspanyol merdivenleri.
Roma’da bulunan ve Francesco De Sanctis tarafından 1723-1726 yılları arasında Kral XV. Louis için tasarlanan İspanyol Merdivenleri’nin amacı meydanın yukarı kısmında yer alan Trinita dei Monti Kilisesi ile meydanı birbirine bağlamak ve kiliseye meydandan ulaşım sağlamaktır. Meydan ve kiliseyi birbirine bağlayan bu ara
mekan günün her saati aktif olarak kullanılan sadece geçişi sağlayan bir merdivenden ziyade aktif bir kamusal
alan kullanımı gözlemleyebildiğimiz bir mekandır.

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Şekil 4. İspanyol Merdivenleri’ nin Kentli ve Turistler Tarafından Günümüzdeki Yoğun Kullanımı 20
Kullanıcıların merdiven basamaklarına oturması, uzanması, sohbet etmesi ve merdivenin perspektifinden kent
sokaklarını izleyebilme durumu kullanıcılar ile mekan arasında bir bağ oluşturur. Bu denli yoğun kullanımı
olmasında tabii ki de çevresindeki yapılar ve meydanların öneminin de katkısı var; fakat mekana ruh katan ve
kullanıcılar için mekanı anlamlı kılan şey herkesin burayı rahatlıkla deneyimleyebiliyor oluşudur.
SONUÇ
Kamusal alanlar günümüz dünyasının giderek daha çok ihtiyaç duyulan mekanları haline gelmektedir. Çağımızın
en büyük sorunlarından biri olan yalnızlaşma durumu; teknoloji ve modern zamanın getirdikleri ile bireyin daha
çok çıkmaza sürüklendiği bir ruh haline sebebiyet verebilir. Kamusal alanlar, bireyler için yalnızlıktan sıyrılabileceği, topluma dahil olabileceği, sinerji oluşturabileceği, karşılıklı bir iş veya duygu alışverişinde bulunabilecekleri alanlardır. Bireylerin kamusal alanlarda birbirleri ile kurdukları bağlar mekan ile kurmuş oldukları bağın da
yansımasıdır denilebilir. Yanlış kurgular ve mimari kararlar sonucu tasarlanmış olan kamusal alanlar; mekanın
arada kalmış olma halini yansıtır ve mekan kente ait olamamakla birlikte birey de kendini kamusal alana ait hissedemez. Bu şekilde kurgulanmış kamusal alanlar terk edilen hatta kaçılan kamusal alanlar olur.
Kamusal alanda mimari kararların çevresel, politik, sosyolojik ve psikolojik vb. veriler göz önüne alınarak
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
kurgulanması,
mekan
inşasına
(mekanın
yere
dönüşmesine)
ve
kamusal
alanın yerKurulu
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Başkangüçlü
Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
sına olanak sağlar. Bu durumda mekanın fiziksel ve psikolojik olarak “olumlu” kurgulanmış halleri, bireyin
bu tür mekanları daha çok tercih etmesini sağlayabilir. Birey mekanda kendinden bir şeyler bulabilirse ya da
mekana bir şeyler katabilirse kendini mekana ait hissetmesi daha olasıdır. Bu da bireyin özne inşasında önemli
20 https://gezipgordum.com/ispanyol-merdivenleri-ve-piazza-spagna/
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olduğunun vurgusunun yapılmış olduğu aidiyet hissinin; yerle kurmuş olduğu aidiyetle de ilişkilendirilebilir
olduğudur. Aidiyet hissi oluşmuş mekanlar, bireyin mekanın içine dahil olmasına gerek kalmadan henüz mekanın yanından geçerken hatta silüetini görürken bile pozitif duygu hissetmesine sebep olur. Bu mekanlar ile
birey arasında kurulmuş olan duygusal ilişki sayesinde birey bu mekanda esen rüzgardan, mekanın oluşturduğu gölgeden kimi zaman mekanın kokusundan bile hoşnut olabilir.
KAYNAKÇA
Aygün, Öztürk, A., (2009). Kentsel Kamusal Alan Olarak Meydanlar: Mekan Ve Yaşamla Kurduğu İlişki. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
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BODRUM EVLERİ NİÇİN BEĞENİLİYOR?
Sema ATAŞ1, Turhan Nejat ARAL2
1

İstanbul Aydın Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İstanbul / Türkiye

2

İstanbul Aydın Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Ankara / Türkiye

Öz: Bodrum Yarımadasında, yakın geçmişte ve günümüzde, inşa edilmiş ve edilmekte olan konutlarda, bazı
geleneksel mimari öğelere, işlevlerini yitirmiş olmalarına rağmen, tasarımcı - mimar tarafından, tasarımlarda yer verildiği sıkça görülmektedir. Bu öğelere, tasarımlarda yer verilme nedenleri, araştırıldığında ise; söz
konusu geleneksel mimari öğelerin, kullanıcı kitleleri tarafından da beğeniyle karşılandıkları gözlenmektedir.
Ancak; geleneksel mimari öğelerin, kullanıcı kitleleri tarafından, ‘‘beğeniliyor olma’’ olgusunun ve bu olgunun nedenlerinin, henüz bilimsel yöntemler ile tam olarak açıklanabilmiş olmadığı düşünülmektedir. Bu çalışProf.kitleleri
Dr. Ümran
mada; geleneksel mimari öğelerin, kullanıcı
tarafındanSEVİL
‘‘beğeniliyor olma’’ olgusu, analiz edilmekte
İBAD
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ve bu olgunun nedenleri, henüz mimarlık alanında, yerleşik ve yaygın olarak kullanılmayan, dilbilim, anlambilim ve göstergebilim alanlarına dayalı bilimsel yöntemler ile açıklanmaktadır. Bu amaç kapsamında; ardışık
eylemler bütünü olan ‘‘görme, algılama, ifade etme ve değerlendirme’’ eylemleri, göstergebilim kavramlarına
dayalı bir araştırma ile analiz edilmekte ve işlevlerini yitirmiş geleneksel mimari öğelerin, halen beğeniliyor
olma olgusunun nedenleri açıklanmaya çalışılmaktadır. Sonuç olarak, Bodrum Yarımadası’ ndaki konutların,
beğenilme ve geleneksel mimari öğelerin, tasarımlarda görülme nedenleri, kişilerde uyandırdığı duygu ve
düşüncelerden kaynaklanmaktadır. İnsanlar, göstergeleri, duyuları sayesinde algılamakta, yorumlamakta ve
anlamlandırmaktadır. Göstergelerin oluşumlarını, birbirleri ile olan ilişkilerini, kurdukları bağlantıları ve anlamlarını inceleyen bilim dalı olan göstergebilimin, mimarlık alanında uygulanabileceği düşünülmektedir. Çalışmada, göstergebilimsel açıdan mimari öğeler, deneklere okutulmaya çalışılmıştır. Göstergebilimsel yaklaşımın, tasarım kararlarının incelenmesi ve çözümlenmesinde (analizinde) yararlı olabileceği söylenebilmektedir.
Bunun yanı sıra, mimari tasarım sürecinde birer gösterge olarak kabul edilmeleri mümkün görünen mimari
tasarım öğelerine ilişkin, kavramların çoğaltılması, çeşitlenmesi ve kavramsal düzeyin yükseltilmesine fayda
sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bodrum, Göstergebilim, Yananlam, Anlambilim

GİRİŞProf.
ve KURAMSAL
ÇERÇEVE
Dr. Bülent
EKER

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
Bodrum Yarımadasında, yakın geçmişte ve günümüzde, inşa edilmiş ve edilmekte olan konutlarda, bazı geleneksel mimari öğelere, işlevlerini yitirmiş olmalarına rağmen, tasarımcı - mimar tarafından, tasarımlarda yer
verildiği sıkça görülmektedir. Bu öğelere, tasarımlarda yer verilme nedenleri, araştırıldığında ise; söz konusu
geleneksel mimari öğelerin, kullanıcı kitleleri tarafından da beğeniyle karşılandıkları gözlenmektedir. Ancak;
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geleneksel mimari öğelerin, kullanıcı kitleleri tarafından, ‘‘beğeniliyor olma’’ olgusunun ve bu olgunun nedenlerinin, henüz bilimsel yöntemler ile tam olarak açıklanabilmiş olmadığı düşünülmektedir.
AMAÇ
Bu çalışmada; geleneksel mimari öğelerin, kullanıcı kitleleri tarafından ‘‘beğeniliyor olma’’ olgusu, analiz
edilmekte ve bu olgunun nedenleri, henüz mimarlık alanında, yerleşik ve yaygın olarak kullanılmayan, dilbilim, anlambilim ve göstergebilim alanlarına dayalı bilimsel yöntemler ile açıklanmaktadır. Bu amaç kapsamında; ardışık eylemler bütünü olan ‘‘görme, algılama, ifade etme ve değerlendirme’’ eylemleri, göstergebilim
kavramlarına dayalı bir araştırma ile analiz edilmekte ve işlevlerini yitirmiş geleneksel mimari öğelerin, halen
beğeniliyor olma olgusunun nedenleri açıklanmaya çalışılmaktadır.
KAPSAM
Görme eylemi, bir bütün olarak tanımlanmakla birlikte, incelendiğinde üç evreli bir süreç olduğu anlaşılmaktadır. Mimari öğe ilk olarak görülmekte,
sonraDr.
algılanmakta
ve anlamlamdırılmaktadır. İnsanlar, gördükleri
Prof.
Ümran SEVİL
objeleri algılamakta, sonrasında ise dilbilimin
incelemeKurulu
alanı olan
dil sayesinde ifade etmekte ve anlamlandırİBAD Yönetim
Başkanı
maktadır. Dili, anlam yönünden inceleyen bilim dalı ise anlambilimdir. Göstergebilim ise, göstergelerin neler
ifade ettiğini açıklamaktadır.
YÖNTEM
Göstergebilimin ana kavramlarından olan yananlam, kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Yananlamlar, çağrışımsal ve öznel anlamları barındırmaktadır. Bundan dolayı, tek bir kişinin o öğe için yorum yapmasının,
sağlıksız olacağından ötürü kanı araştırmasının gerekliliği görülmektedir.
BULGULAR
Bodrum Yarımadasında, yakın geçmişte ve günümüzde, inşa edilmiş ve edilmekte olan konutlar incelendiğinde, üç grupta toplanabildiği görülmektedir. Birinci grup, geçmişte sıkça uygulanmış olan mimari öğelere,
geniş olarak yer verilmiş tasarımlardan oluşmaktadır. İkinci grup, geçmişte uygulanmış olan mimari öğelere
yer verilmemiş, olmakla birlikte, ‘‘bölgesel’’ kaygı ve yaklaşımlar göz önüne alınarak yapılmış tasarımlardan
oluşmaktadır. Üçüncü grup ise, herhangi bir tarihsel ya da bölgesel kaygı, yaklaşım olmadan büyük ölçüde,
uluslararası karakterdeki çözümlere dayalı tasarımlardan oluşmaktadır. Bu doğrultuda, birinci grupta yer alan,
Yarbasan Evleri uygulama alanı olarak seçilmiştir. Seçilme nedeni ise; birinci grupta yer alan tasarımlarda,
geleneksel mimari öğelerin, ağırlıklı olarak Yarbasan Evlerinde kullanılıyor olmasıdır (Ataş, 2018).
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kubbe tipi boşaltma kemerli pencere ve lamba (sütun) (Özkan ve Plunz, 2016)., yunmalık, ocak, terek, sarnıç,
bahçe kapısı, kapı ve pencere sövesi, baca, kemer, taş doku ve alınlık (Hasol, 2016)., ışık şevi ve çörten (Aysel,
2006)., kedilikten (Besim, 2007) oluşmaktadır (Şekil 1- Şekil 2).
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Şekil 1. Geleneksel Mimari Öğeler (Ataş, 2018)
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Şekil 2. Güncel Mimari Öğeler (Ataş, 2018)
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İstanbul Aydın Üniversitesi’nde bulunan ve Bodrum Yarımadası hakkında bilgi sahibi olan öğretim üyelerinden oluşan, 30 kişilik akademisyen gruba 36 mimari öğeden oluşan pilot uygulama yapılmıştır. Kanı araştırması, iki aşamalı olarak tasarlanmıştır. Birinci aşama tamamladıktan sonra, soru kağıdında gerekli düzenlemeler yapılıp, ikinci aşamaya geçilmiştir. Birinci ve ikinci aşamada, soru aynı olup, deneklerden ele alınan
mimari öğelerden, önemli olduğunu düşündüklerini işaretlemeleri istenmiştir. Deneklerden elde edilen veriler,
bir tabloda birleştirilerek, deneklerin üzerinde hemfikir olduğu mimari öğeler belirlenmiştir. Birinci aşamada,
36 adet olan mimari öğe sayısı, deneklerin en az %70’inin onayı dikkate alınarak, 20 adet mimari öğe olarak
belirlenmiştir (Ataş, 2018).
Kanı araştırmasının soru kağıdında yer alan kavramlar, pilot uygulamaların sonucunda belirlenmiştir. Seçilen
kavramlar, dilbilim ve anlambilim kavramlarından yararlanılarak oluşturulmuştur. Kanı araştırmasında yer
alan kavramlar, 32 farklı kaynak incelenerek elde edilmiştir. 32 farklı kaynaktan elde edilen kavramlar, İstanbul Aydın Üniversitesi’nde bulunan, öğretim üyelerinden oluşan, 30 kişilik akademisyen gruba pilot uygulama yapılmıştır. Kanı araştırması, üç aşamalı olarak tasarlanmıştır. Birinci aşama tamamladıktan sonra, soru
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kavramları işaretlemeleri istenmiştir. Kavramlar, mimari öğelerin ve/veya mimari mekanların, insanda uyandırdığı duygu ve düşüncelerin ifade edilmesi
bağlamında seçilmiştir. Birinci aşamada, 70 adet olan kavram sayısı, deneklerin en az %60’ının onayı dikkate
alınarak, 50’ ye düşürülmüştür. İkinci aşamada ise, 50 kavramdan oluşan, bir kanı araştırması formu düzenlenmiş ve denek gruplara uygulanmıştır. Buna göre, deneklerin yine en az %60’ının onayı dikkate alınarak kavram sayısı, 50’den 38’e düşürülmüştür. Deneklerden elde edilen veriler, bir tabloda birleştirilerek deneklerin
üzerinde hemfikir olduğu kavramlar belirlenmiştir. Seçilen kavramlar, aşinalık, büyüleyicilik, davetkarlık, dayanıklılık, doğallık, düzenlilik, ebedilik, geleneksellik, gizemlilik, gizlilik, görkemlilik, gözalıcılık, güçlülük,
güven, huzur, iddialılık, ihtişamlılık, ilginçlik, itibarlılık, kalıcılık, klasiklik, korunma, mahremiyet, nostalji,
otantiklik, prestijlilik, rahatlama, sadelik, sağlamlık, samimilik, saygınlık, sevimlilik, sıcaklık, tarihsellik (değer), tinsellik (manevilik), yalınlık, yöresellik ve zenginlikten oluşmaktadır (Ataş, 2018).
Kanı araştırmasının denek grubu, Yarbasan Evleri kullanıcılarından oluşmaktadır. Yarbasan Evlerin kullanıcılarının, mimari öğelere verdiği cevapların, değerlendirilmesi ortalama tekniği ile yapılmıştır.
Kanı araştırması resimleri sunulmuş olan 20 mimari öğeye yönelik olarak yapılmıştır. Ancak bu yazının kapsamı göz önüne alınarak daha çok bilindiği düşünülen öğe ile sınırlandırılmıştır. Mimari öğenin değerlendirmesi
şu şekildedir;
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Kumbille, mimari öğesi için, sonuçların ortalaması 21,17222’dir (Şekil 4). Bu bağlamda %21,17222’in üzeri
dikkate alınarak 18 kavramdan 8 kavrama düşürülmüştür. Bu kavramlar en çok seçilenden en aza doğru,
Tarihsellik (Değer) (48,4), Güven (32,8), Otantiklik (29,7), Geleneksellik (28,1), Yöresellik (26,6), Nostalji
(26,6), Huzurluluk (25), Korunma (23,4) ve Kalıcılık (23,4)’ tır (Şekil 5).
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Şekil 3. Kumbille Soru Kağıdı (Ataş, 2018)
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Kanı araştırması resimleri sunulmuş olan 20 mimari öğeye yönelik olarak yapılmıştır. Ancak bu yazının kapsamı göz önüne alınarak daha çok bilindiği düşünülen üç öğe ile sınırlandırılmıştır. Kanı araştırması sonucunda mimari öğelerin değerlendirilmesi şu şekildedir: Kumbille, mimari öğesine ilişkin değerlendirmeler şu
şekildedir; Kullanıcılar, tarihsellik (değer), güven, otantiklik, geleneksellik, yöresellik, nostalji, huzurluluk,
korunma ve kalıcılık kavramlarında yoğunlaşmışlardır (Ataş, 2018).
SONUÇ
Sonuç olarak, Bodrum Yarımadası’ ndaki konutların, beğenilme ve geleneksel mimari öğelerin, tasarımlarda
görülme nedenleri, kişilerde uyandırdığı duygu ve düşüncelerden kaynaklanmaktadır. İnsanlar, göstergeleri,
duyuları sayesinde algılamakta, yorumlamakta ve anlamlandırmaktadır. Göstergelerin oluşumlarını, birbirleri
ile olan ilişkilerini, kurdukları bağlantıları ve anlamlarını inceleyen bilim dalı olan göstergebilimin, mimarlık alanında uygulanabileceği düşünülmektedir. Çalışmada, göstergebilimsel açıdan mimari öğeler, deneklere
okutulmaya çalışılmıştır. Göstergebilimsel yaklaşımın, tasarım kararlarının incelenmesi ve çözümlenmesinde
(analizinde) yararlı olabileceği söylenebilmektedir. Bunun yanı sıra, mimari tasarım sürecinde birer gösterge
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mesi ve kavramsal düzeyin yükseltilmesine fayda sağlayacağı düşünülmektedir.
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‘TOPOLOJİK MEKAN’ KAVRAYIŞININ ÇOCUĞUN MEKAN ALGISINDAKİ YERİ21
Dilara BERK1, Senem KAYMAZ KOCA2
1-2

Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İstanbul / Türkiye

Öz: Çocuklarda mekan algısının, bireyin bilişsel gelişiminin tamamlanmadığı erken evrelerde başlıyor
olması sebebiyle, keşfedilemeyen çok sayıda disiplinler arası potansiyeli içinde barındıran ve artan bir ilgiyle
anlaşılmayı bekleyen bir konu olduğu söylenebilir. Bu anlamda, İsviçreli psikologlar Jean Piaget ve Barbel
Inhelder’in birlikte yazmış olduğu “The Child’s Conception of Space (Çocuğun Mekan Kavramı)” adlı
kitap, çocukların mekan algısında bilişsel süreçleri konu alan çalışmaların önde gelenlerinden biri olması
sebebiyle önemlidir. Piaget ve Inhelder’a göre, çocukta mekan algısı, mantıksal bir gelişim izlemektedir
ve ilk olarak ‘Topolojik’, daha sonra ‘Projektif’, en sonunda ise ‘Metrik’ bir kavrayışa bürünür. Başka bir
ifadeyle, çocuğun ‘Topolojik Mekan’ kavrayışı, doğumundan itibaren algısal olarak oluşmaya başlasa da,
Prof. Dr. Ümran SEVİL
zihinsel olarak yeniden-canlandırma evresi 2 yaşında başlar ve 7 yaşına kadar gelişmeye devam eder. Çocuğun
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
ilk zihinsel mekan algısının oluşmaya başladığı dönem olarak bilinen 2 ile 7 yaş aralığı, Piaget’in bilişsel
gelişim dönemleri sınıflandırması içerisinde ‘İşlem Öncesi Dönem’ olarak tanımlanmaktadır. ‘Topolojik
Mekan’, perspektif kavramının kazanılmasıyla ‘Projektif Mekan’ kavrayışına, sonrasında ise oran, uzaklık
ve büyüklük kavramlarının dahil oluşuyla ‘Metrik Mekan’a dönüşür. Bu bağlamda, ‘Projektif’ ve ‘Metrik
Mekan’ın, ‘Topolojik Mekan’ anlayışının üzerine kurulu olduğu ve çocuğun mekan kavrayışının temelini
oluşturduğu kabul edilebilir. Çocuğun mekan kavrayışındaki bu dönüşümü, Piaget ve Inhelder’in kabulleri
üzerinden yeniden yoruma açmayı deneyen bu çalışma, sonuçlar bağlamında çocuk - mekan ikiliği üzerine
keşfedilmemiş/arada kalmış yeni kavram kümelerine ulaşmayı hedefler.
Anahtar Kelimeler: Çocuk, Mekan, Topolojik Mekan, Projektif Mekan, Metrik Mekan, Algı
GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Çocukta mekan algısı konusu, pek çok araştırmacı tarafından irdelenmiş ve günümüzde halen güncelliğini
korumakta olup, ilgiyle merak edilen ve pek çok keşfe olanak sağlayacak bir konudur. Çocuk, gelişimini
tamamlamadığı için yetişkin bireylerden farklı düşünce yapısına sahiptir. Yetişkin bir bireyin, içinde bulunduğu
mekanı algılama şekliyle, bir çocuğun o mekanı algılama şekli birbirinden farklılık gösterir. Çocuğun, mekanı
bizim algıladığımız şekilde algılamasını bekleyemeyiz ancak çocukların içinde yaşayacakları evlerin, eğitim
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21 Yazar Notu: Bu çalışma Dr. Öğretim Üyesi Senem KAYMAZ KOCA danışmanlığında yürütülen, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Fen Bilimleri Enstitüsü’nde çalışmaları sürdürülen ve henüz yayınlanmamış, Dilara BERK’in
“Çocuğun Mekan Algısının İrdelenmesi” konulu Yüksek Lisans Tez çalışmasından türetilmiştir.
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Çocukların mekanı nasıl algıladıklarını anlayabilmek için ilk olarak çocuğu tanımaya çalışmak ve çocuğun
gelişimsel özelliklerini bilmek gerekmektedir. Algının gelişimi, çocuğun bilişsel gelişimiyle doğru orantılı bir
gelişim izlemektedir. İsviçreli bir psikolog olan Jean Piaget, bu konuda yaptığı önemli çalışmalarıyla bilişsel
gelişimin en ünlü temsilcisidir. Piaget, çocukların bilişsel gelişimlerinin belli evreler boyunca ilerlediğini
savunmuştur. Bu evreler sırasıyla; duyusal - devinimsel (motor) (0 - 2 yaş), işlem öncesi dönem (2 - 7 yaş), somut
işlem dönemi (7 - 11 yaş), soyut işlem dönemi (11 yaş üstü) olarak sınıflandırılmıştır (Senemoğlu, 2007: 39).
Çocuğun mekanı nasıl algıladığını anlayabilmek adına önemli bir yol gösterici kaynak olan, Jean Piaget
ve Barbel Inhelder, 1948 yılında ilk kez Fransa’da yayınlamış oldukları “The Child’s Conception of Space
(Çocuğun Mekan Kavramı)” adlı kitapta, çocukta mekan kavramının gelişimi üzerine yaptıkları çalışmaları
aktarmışlardır. Piaget’ye göre çocukta mekan kavramı ilk olarak, duyusal - devinimsel dönemde (0 - 2 yaş)
algısal mekan (yada duyusal - devinimsel mekan) olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocukta algısal mekan,
zamanla çocuğun zihinsel gelişimiyle birlikte “yeniden - canlandırılan mekan”a geçiş yapar.
Piaget’ye göre çocuğun mekanı algılaması, içinde bulunduğu mekandaki eylemleriyle mümkündür. Piaget,
Prof. Dr. Ümran SEVİL
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sonunda işlemsel eyleme dönüştüğünü savunmaktadır (Akarsu, 1984: 33). Algısal mekan, yeniden - canlandırılan
mekan gibi pasif bir şekilde değil, aksine çocuğun çevresindeki nesneler ve diğer bireylerle aktif ilişkisiyle
ve deneyimleriyle gelişmektedir. Çocukta bu dönemde “topolojik mekan” adı verilen 5 temel mekânsal ilişki
oluşmaktadır. Duyusal - devinimsel dönemin ilk evresinde oluşan bu kazanımlar, kendinden sonra gelecek olan
projektif ve metrik mekan kavrayışının gelişimine yön vermektedir (Ness, Farenga ve Garofalo, 2017: 27-28).
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Piaget, mekanın çözümlenmesinin ilk olarak topolojik, sonrasında projektif ve en sonunda metrik mekan
olarak oluştuğunu savunmaktadır. Piaget’nin önemle üzerinde durduğu nokta, çocukta mekan kavramının
tarihsel olarak matematiğin ortaya çıkışında görülen aşamalara ters yönde geliştiğidir. Topolojik ilişkiler her ne
kadar matematikçiler tarafından en son bulunmuş olsa da, çocukta mekan kavramının temelini oluşturmaktadır
ve projektif ve metrik yapılar da topolojik yapıların üzerine kuruludur (Akarsu, 1984: 32). Piaget’ye göre
topolojik mekan ilişkileri çocuğun doğumundan 7 yaşına kadar, projektif mekan ilişkileri 7 yaşından 10 yaşına
kadar gelişmekte olup, metrik mekan ilişkileri ise 10 yaşında gelişmeye başlamaktadır.
Topolojik mekan; çocuğun mekandaki nesneleri, geniş kapsamlı ve organize bir düzenin bir parçası olarak
değil de, birbirlerinden ayrı bir şekilde temsil etme yeteneğini ifade etmektedir (Davis ve Hyun, 2005: 74).
Piaget ve Inhelder’a göre bu temsiller, nesneler arasındaki nitel ilişkilerle ilgilidir ve yakınlık (ing. proximity),
kopukluk (ing. separation), sıra-düzen (ing. order), çevreleme (ing. enclosure) ve süreklilik (ing. continuity)
gibi 5 adet topolojik mekan ilişkisinden oluşmaktadır.
Yakınlık; algılanabilen en temel mekânsal
ilişki,Dr.
nesnelerin
birbirlerine
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nesnelerin yakınlık kavramına bağlıdır. Kopukluk; birbirine kısmen uyum sağlamış ve karışmış olan 2 komşu
nesnenin birbirinden ayrıştığını algılamaya yarar. Sıra - Düzen; daha komplekstir ve çocuğun, iki veya daha fazla
komşu nesnenin, birinin diğerinden daha önce geldiğini ayırt edebilmesiyle ortaya çıkmaktadır. Çevreleme;
İki boyutlu düzlemde, bir nesnenin etrafının diğer nesneler tarafından çevrelenmesidir. 3 boyutlu düzlemde
çevreleme ilişkisi, “içinde olmak” kavramıyla tanımlanır. Çevreleme ilişkisi, 3 boyutu da kapsadığından,
yakınlık, kopukluk ve düzen ilişkilerinden daha karmaşık bir tanımdır. Süreklilik; nesnelerin birbirlerinden
ayrışmadan sürekli olarak devam ederek, bir çizgi veya yüzey algısı oluşturmasıdır. Süreklilik algısı, zamanla
artan duyarlılık eşiğinin etkisiyle ve yakınlık ve kopukluk ilişkilerinin gelişimiyle dönüşüme uğramaktadır
(Piaget ve Inhelder, 1956: 6-8).
Projektif mekan; somut işlemler döneminde, yani 7 yaşından sonra ortaya çıkmaktadır. Projektif mekanda,
topolojik mekanın özelliklerine ek olarak, nesnelerin yerlerinin birbirleriyle ilişkileri çerçevesinde ve belirli
bir perspektif içerisinde aktarılmaktadır (Akarsu, 1984: 33). Projektif mekan, nesneler tek başına, izole bir
şekilde görülmekten çıkıp, sabit bir bakış açısına göre diğer nesnelerle olan ilişkisi düşünülmeye başladığı
zaman ortaya çıkmaktadır (Piaget ve Inhelder, 1956: 153-154). Piaget’ye göre projektif mekan ilişkileri, düz
çizgi, paralel çizgi, perspektif ifadeleri, gölgelemeler, perspektifin genel koordinasyonu, kurgusu ve kesitlerden
oluşmaktadır. Nesneler arasındaki ölçek ilişkisi algılanmaya başlasa da bu durum hala sezgisel olarak ortaya
konmaktadır, yani nitel bir mekan algısı mevcuttur (Çermikli Buluklu, 2015: 35-36).
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görmeye başladığı 10 yaşından itibaren ortaya çıkmaktadır. Metrik mekan, oran ve uzaklık kavramlarını
barındırmaktadır. Daha kapsamlı açıklamak gerekirse metrik ilişkiler, koordinat, ölçek, göreceli uzaklık,
göreceli büyüklük, karşılaştırma gibi ilişkilerden oluşmaktadır (Davis ve Hyun, 2005: 74). Metrik mekan
özellikleri, genel olarak korunum ve blok ifadesi çerçevesinde incelenmektedir. Korunum kavramı, bir
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nesnenin daha uzakta kalan kısmının önde kalan kısmıyla aynı ölçüde olmasına rağmen, uzakta kalan kısmının
daha küçük gözükeceğini ifade edebilmektir. Blok ifadesi ise, nesneleri 3 boyutlu bir şekilde prizmatik olarak
resmedebilmektir (Çanakçıoğlu, 2011: 87). Şekil 3’te Piaget’ye göre topolojik, projektif ve metrik mekan
ilişkilerinin neler oldukları gösterilmiştir.

Şekil 2. Topolojik, Projektif ve Metrik Mekan İlişkileri
Geometrinin öncülerinin hemen hemen hepsi, mekan hakkındaki fikirlerin temelinin, düz çizgiler, açılar, kareler,
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desteklenmektedir. Diğer yandan da yapılan
soyut geometrik analizler, en temel mekânsal kavramların metrik ilişkiler değil de topolojik ilişkilerden, yani
tamamen nitel ilişkiler olan yakınlık, kopukluk, düzen, çevreleme ve süreklilik ilişkilerinden ortaya çıktığını
göstermiştir. Bu yüzden çocukta mekan kavramının, projektif ve metrik mekana dönüşmeden çok uzun zaman
önce topolojik mekan ilişkileriyle oluşmaya başlayan, aktif bir yapıya sahip olduğu kanısına varılmıştır (Piaget
ve Inhelder, 1956: vii).
Projektif ve metrik mekanla birlikte, nesnelerin konumlarını birbirleriyle ilişki içerisinde, genel perspektif
kurallarına veya koordinat eksenlerine göre uyum içerisinde yerleştirmek gibi yeni ve önemli bir problemle
karşılaşılmaktadır. Bu yüzden projektif ve metrik ilişkiler, daha kompleks bir temsil yeteneği gerektirdiğinden,
çocuğun gelişiminin daha ileriki aşamalarında ortaya çıkmaktadır (Piaget ve Inhelder, 1956: 153). Projektif
mekan, düz çizgilerin ve perspektif gibi temel projektif ilişkilerin, topolojik ilişki sistemine, farklı bakış
açılarının dahil edilmesi sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca uzaklık ve ölçü gibi metrik kavramların da,
aynı topolojik ilişkilerden dönüştüğü görülmektedir (Piaget ve Inhelder, 1956: 301). Piaget, projektif ve metrik
mekanın, algısal mekandaki (duyusal - devinimsel mekan) gelişiminin aksine, zihinsel mekanda (yeniden
canlandırılan mekan), topolojik mekandan daha yavaş ortaya çıktığı teorisini öne sürmüştür. Piaget’in bu teorisi
‘Topolojik Öncelik Tezi (ing. Topological Primacy Thesis)’ olarak bilinmektedir (Davis ve Hyun, 2005: 74).
AMAÇ
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projektif ve metrik mekan kavrayışlarından önce ortaya çıktığı ve bu kavramın, çocuğun mekan kavrayışındaki
önemi vurgulanmıştır. Konuyla alakalı olarak, çocuklarla yapılmış olan çizim çalışmaları örnekleri üzerinden,
çocuğun ileriki yaş dönemlerindeki mekansal anlayışını ve gelişimsel sürecini ortaya koymak ve yeniden
yorumlamak amaçlanmıştır.
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KAPSAM
Çalışmada çocuğun mekan algısı konusu, Jean Piaget’in ve Barbel Inhelder’ın yapmış oldukları çalışmalar
doğrultusunda, topolojik, projektif ve metrik mekan kavrayışları üzerinden incelenmiştir. Jean Piaget’in ortaya
koyduğu bilişsel gelişim dönemleri ve Barbel Inhelder ile birlikte inceledikleri çocukta mekan kavramının
nasıl ve ne şekilde oluştuğu, bu çalışmanın kapsamına rehberlik etmektedir.
YÖNTEM
Bu çalışmada, çocuğun mekanı algılamasında etkili olan topolojik, projektif ve metrik mekan ilişkilerinin,
çocuğun hangi yaş aralığında ve nasıl ortaya çıktığı, Jean Piaget ve Barbel Inhelder’ın birlikte yazmış olduğu
“The Child’s Conception of Space (Çocuğun Mekan Kavramı)” adlı kitap bağlamında incelenmiş, literatürde
konuyla alakalı yazılmış olan makale ve tez çalışmaları incelenmiş ve yorumlanmıştır. Piaget ve Inhelder’ın
ortaya koymuş olduğu bu mekan kavramlarının çocuğun mekan algısındaki önemini destekleyen, çocuklara
yaptırılmış olan çizim çalışmaları ve veriler yorumlanarak, çocuklarda yaşa ve cinsiyete bağlı olarak farklılaşan
Prof. Dr. Ümran SEVİL
mekan algılarına yer verilmiştir.
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
BULGULAR
Çalışmanın amacına yönelik olarak, çocuğun topolojik, projektif ve metrik mekan kavramlarını nasıl
kavradığını anlamak üzere yapılmış olan çalışmalar incelenmiştir. İncelenen çalışmalarda çocuklardan, en
çok zaman geçirdikleri mekan olan evlerinin ve yakın çevrelerini resmetmeleri istenmiştir. Yapılan çizimler
üzerinden çocukların bu topolojik, projektif ve metrik mekan ilişkilerinden hangilerini ne şekilde gösterdikleri
incelenmiştir.
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Şekil 3. Topolojik (sol üstte), Projektif (sağ üstte) ve Metrik Mekan (aşağıda) İlişkilerini Gösteren 11
Yaş Çocuk Çizimleri (Çanakçıoğlu, 2011: 86-87).
Nevşet Gül Çanakçıoğlu, 2011 yılında yazmış olduğu yüksek lisans tezinde, İstanbul’da farklı sosyal çevrelerde
bulunan 9 - 11 yaş arası çocuklarla “Eviniz ve Yakın Çevresi” konulu bir resim çalıştırması gerçekleştirmiştir.
Şekil 4’te görülen örnek çocuk resimlerine bakıldığında sol üstteki resimde, perspektif ifadesi yoktur ancak
mekanda bulunan nesnelerin birbirleriyle, topolojik mekan ilişkilerinden olan yakınlık, kopukluk, düzen,
çevreleme ve süreklilik ilişkilerine göre konumlandırıldığı görülmektedir.
Sağ üstteki resimde, düz çizgi ve paralel çizgiler muntazam bir şekilde çizilmiş, çocuk mekanda yer alan
nesneleri kendine özgü bir perspektif düzeninde aktarmıştır. Ancak nesneler arasında farklı bakış açılarına göre
çizilmiş perspektif ifadeleri olduğu için, çizimin bütününe bakıldığında perspektifte çarpıklıklar mevcuttur.
Aşağıdaki resimde, prizmatik olarak resmedilmiş olan balkon çizimlerine bakarak blok ifadesine rastlandığını,
ancak korunum kavramının henüz yeterince gelişmediğini söyleyebiliriz. Buna rağmen bu çizimde çocuk,
evinin dışarıdan görünümünü perspektif kurallarına uymaya çalışarak ve gerçeğe çok yakın bir şekilde
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yaşında olmasına rağmen, tamamı metrik mekan algısına ulaşamamıştır. Bunun sebebi olarak, çocukların mekan
algısının çevresel, fiziksel, sosyal ve duygusal faktörlerden dolayı farklılık gösterebileceğini söyleyebiliriz.
Alper Ünlü ve Hüray Çakır’ın 2002 yılında birlikte yazmış oldukları makalede, Büyükçekmece bölgesinde
bulunan bir ilkokuldaki 8 - 9 yaşları arasında okuyan çocuklardan, evlerinin ve okullarının yakın çevresini
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çizmelerini istedikleri bir alan çalışması gerçekleştirmişlerdir (Ünlü ve Çakır, 2002: 235). Çalışmadan elde
edilen bulgular incelendiğinde, beklenildiği gibi hiçbir çocuğun metrik mekan ilişkisini gösteren çizim
yapmadığı gözlenmiştir. Topolojik özelliklerin kullanımında Şekil 5’teki tablodaki sonuçlarda cinsiyet
faktörüne göre bir karşılaştırma yapılırsa, kız çocukların çizimlerinde erkek çocuklarınkine göre, evlerinin
yakınındaki çevrelerde kopukluk ilişkisi daha fazla görülmektedir ve topolojik mekan ilişkilerinden aradaki en
önemli fark bu kopukluk ilişkisinde gözlemlenmiştir. Bunun sebebi olarak da, kız çocukları konut yakın çevresi
hakkında daha fazla bilgi sahibiyken, erkek çocuklar, evden dışarısıyla yani mahalleyle daha ilgili olmasından
kaynaklandığı söylenebilir. Buna ek olarak yakınlık ve düzen ilişkileri de kız çocuklarda erkeklere oranla daha
fazla görülmektedir. Süreklilik ve çevreleme ilişkileri ise, erkek çocuklarda daha yüksek oranda görülmektedir.
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Şekil 4. Cinsiyete Göre Görülen Topolojik İlişki Oranları (Ünlü ve Çakır, 2002: 242).

Şekil 5. Cinsiyete Göre Görülen Projektif İlişki Oranları (Ünlü ve Çakır, 2002: 242).
Projektif özelliklerin kullanımında ise Şekil 6’daki tablodaki sonuçlara göre, kızlarda düz çizgilerin kullanımı
daha fazla görülürken, erkeklerde blok kullanımı daha fazladır. Erkek çocuklar mahalleleri hakkında daha fazla
bilgi sahibi oldukları için blok kullanımının kızlara oranla daha fazla olması çalışmadan beklenmekte olan bir
sonuçtur (Ünlü ve Çakır, 2002: 242).
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Çocuk, 1. ayından itibaren mekanı, refleksleri ve içinde gerçekleştirdiği eylemleri sayesinde algılamaya
başlamaktadır. Duyusal devinimsel dönemdeki çocukta oluşan bu ilk mekan kavramı, algısal mekan olarak
oluşmakta, sonrasında zihinsel olarak yeniden-canlandırılan mekana dönüşmektedir. Topolojik mekan
ilişkileri de, çocuğun bu döneminde algısal olarak başlayıp, 7 yaşına kadar gelişerek zihinsel mekan olan
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yeniden-canlandırılan mekana ulaşır. Çocuğun bu dönemde geliştirdiği topolojik mekan ilişkileri, 7 yaşından
sonra ortaya çıkmaya başlayan projektif mekan ve 10 yaşından sonra ortaya çıkmaya başlayan metrik mekanın
temellerini oluşturmaktadır ve bu nedenle çocukta topolojik mekan kavramlarının bu yaş aralığında gelişmesi,
kendinden sonra oluşacak kavramların da zamanında ortaya çıkmasını sağlayacağı için önemlidir.
Çalışma kapsamında, Piaget ve Inhelder’ın ortaya koymuş oldukları topolojik, projektif ve metrik mekan
kavramlarını daha iyi anlamak adına bu konuda yapılmış örnek çalışmalar incelenmiştir. Çanakçıoğlu’nun
yaptırmış olduğu çizim çalışmasına bakıldığında, 11 yaşında olan 3 çocuğun da, çizimlerinde metrik mekan
özellikleri gösterebilecekleri yaşta olmalarına rağmen, sadece bir tanesi metrik mekan özelliklerini gösteren
çizim yapmış, diğerleri topolojik ve projektif mekan özelliğinde çizimler yapmışlardır. Bu çalışmanın sonucuna
bakıldığında, topolojik mekan kavramının, projektif ve metrik mekan kavramlarından önce geliştiğini, ancak
yaşın ilerlemesiyle her çocuğun bir sonraki mekan özelliğini göstereceği anlamını taşımayacağı ve aynı yaş
grubunda olmalarına rağmen farklı sosyoekonomik çevrelere sahip olan çocukların mekânsal algılarının da
farklı olabileceği gözlenmiştir. İncelenen bir başka örnekte Ünlü ve Çakır’ın çocuklara çizdirmiş olduğu
çizimlerden elde edilen veriler incelenmiş
8-9 Ümran
yaş aralığındaki
çocukların çizimlerinde cinsiyete bağlı
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İBAD Yönetim
Kurulu Başkanı
olarak ortaya çıkan topolojik ve projektif
mekan özelliklerinin
farklılıkları gözlenmiştir. İncelenen yaş
grubu dolayısıyla çocukların projektif mekan kavrayışına geçebilecekleri dönemde olmalarına rağmen,
bütün çocuklarda projektif mekan görülmemiş, bir kısmı sadece topolojik mekan kavrayışında kalmıştır. Bu
çalışmadan da görebileceğimiz gibi topolojik mekan ilişkileri, projektif ve metrik mekan ilişkilerinden önce
ortaya çıkıp, gelişimini tamamladıktan sonra bir sonraki kavrayışa geçmektedir. İncelenen bu örnekler de,
Piaget’nin “Topolojik Öncelik Tezi”ni destekler niteliktedir.
Çocuğun mekanı nasıl algıladığını anlamaya yönelik hazırlanan bu çalışma, çocuk kullanıcıların yetişkin
kullanıcılardan farklı istek, düşünce ve algılama şekillerine sahip oldukları göz önünde bulundurularak, mevcut
tasarlama yöntemlerine bu perspektiften bakılması ve çocukta mekan kavramı ile ilgili yapılacak araştırmalara
katkı sağlaması beklenmektedir.
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THE COMPARISON OF THE URBAN REGENERATION OF CHICAGO AND İSTANBUL
Sennur HİLMİOĞLU
Haliç University, Faculty of Architecture, İstanbul / Turkey

Abstract: In the study, the comparison of the urban regeneration of Chicago and İstanbul is searched about.
Firstly, history of these two cities are mentioned. Then, the milestones affecting the urban regeneration of
the Chicago city is determined. The most important factor that affected Chicago’s history is determined to be
‘The Great Chicago Fire’ becouse of this disaster’s negative and unforgetable impacts on the city. After this
disaster the city had to be rebuilt, the results of urban regeneration are searched across Chicago. Also, urban
regeneration of İstanbul is searched about and a pilot area is selected to analyze the affects of the increase
in housing constructions in İstanbul. The selected pilot area was Esenyurt becouse Esenyurt is one of the
most important districts developing in Prof.
İstanbul.
TheÜmran
reason why
Esenyurt is important is the density of the
Dr.
SEVİL
district’s building and population which
has Yönetim
been showing
a significant
increase in recent years. New and old
İBAD
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settlements in the district is experienced and field survey is made. In the field survey, it was aimed to prove
that urban regeneration takes place in old settlements and urban transportation takes place in new settlements.
The demographic data of buildings, population and the zoning are mentioned. The hypothesis of the study is
that in Chicago only urban regeneration took place, whereas in İstanbul both urban regeneration and urban
transformation took place.
Key Words: Urban Regeneration, Urban Transportation, Chicago, İstanbul, Esenyurt

INTRODUCTION
In the study, the comparison of the urban regeneration of Chicago and İstanbul is searched about. Firstly,
history of these two cities are mentioned. Then, the milestones affecting the urban regeneration of the Chicago
city is determined. Chicago is the largest city in the US state of Illinois and the third most populous city in
the United States, with around 2.7 million residents.22 Chicago was incorporated as a town in 1837, near a
portage between the Great Lakes and the Mississippi River watershed (Figure 1). Today, the city retains it’s
status as a major hub for industry, telecommunications and infrastructure, with O’Hare International Airport
being the second busiest airport in the world in terms of traffic movements.2 The most important factor that
affectedProf.
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Fire’ Dr.
becouse
of this
disaster’sKARABAŞ
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22 http:worldpopulationreview.com/us-cities/chicago-population/
2
https://www.mapquest.com/us/illinois/chicago-il-282039507
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Figure 1. Chicago Map, 1830. 23
Urban regeneration of İstanbul is searched about. Humans have lived in the area now known as Istanbul since
at least the Neolithic. The earliest known settlement dates from 6700 BC, discovered in 2008, during the
construction works of the Yenikapı subway station and the Marmaray tunnel at the historic peninsula on the
European side.24 İstanbul has always been an important city from the prehistoric period to ancient Byzantion,
Late Roman Period, the Eastern Roman Empire, Ottoman Empire and the Republic of Turkey (Figure 2).

Figure 2. Street View from İstanbul in 1890’s.25
History of İstanbul is mentioned. Also, a pilot area is selected to analyze the affects of the increase in housing
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
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districts developing in İstanbul. The reason why Esenyurt is important is the density of the district’s building
23 http://kujakumgmt.com/html_images/KMContactMap.jpg
24 https://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7820924.stm
25 https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Istanbul
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and population which has been showing a significant increase in recent years. In the district of Esenyurt,
information was recieved that both the old settlements and new settlements exist together. The hypothesis of
the study is that in Chicago only urban regeneration took place, whereas in İstanbul both urban regeneration
and urban transformation took place.
AIM
The aim of the study is to work on the urban regeneration of Chico and İstanbul. Study is made about the
evolution of architecture, tourism, economy, city planning and transportation of Chicago after the ‘Chicago
Fire’ (Figure 3). One of the first urban disasters in American history, the Great Fire of 1871 left Chicago in
ruins, but ultimately transformed the city into a modern crossroads (Figure 4). At the time of the fire, most
Chicagoans lived within two-mile radius of the central city and most of them lived in wooden structures,
usually made of highly flammable pine boards (Mahoney, O., 2006).
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Figure 3. The Ruins of Chicago Fire (Mahoney, O., 2006)

Figure 4. Chicago Nowadays (Mahoney, O., 2006)
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With rapid progress in the technique of iron framing came many possibilities for even more radical changes in
the design of the large, many storied building. The elevator made such a building practical from the stand point
of easy movement to upper floors. Fireproof construction made it safe. Within a few years the exploitation of
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these technical factors brought about the revolution in form and construction that became the basis of a fully
modern architecture. The aim of the study is to examine the urban regeneration of the city historically (Table
1). By 1880 in Chicago the price of land in the Loop district was $130.000 per quater-acre. By 1890 it had risen
to $900.000. Population growth continued to follow it’s rising curve and the total urban area expanded nearly
six times (Carl W. Condit, 1964). These conditions meant that the architect was no longer a free agent, molding
the material of a building into a form expressive of his own spirit and feeling.
Table 1. New Buildings Under Construction After The Great Chicago Fire (Mahoney, O., 2006)
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Auditorium Building, 1887-89
First Leiter Building, 1879

Home Insurance Building, 188485

Fair Store, 1890-91
Chamber Of Commerce
Building, 1888-89
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Unity Building, 1891-92
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Ashland Block, 1891-92

Woman’s Temple, 1891-92

Masonic Temple, 1891-92
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Patten Gymnasium, Northwestern
University, 1908-9

Bunte Brothers Candy Factory,
1920-21

Tribune Building Competition,
1922
Turkey has always had a continuous and strong demand to take its part in global economy which is stated very
clearly after 1980s and Istanbul has always been the place of integration. Since then, there are many efforts
trying to improve Istanbul’s capacity in economic, social and environmental dimensions. Since the Marmara
Earthquake in 1999, earthquake damage risk and the fact that a big earthquake is expected in the next 30 years
in Istanbul have added to the significance of these efforts (Göksin & Müderrisoğlu, 2005). A field survey is
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
made in pilot region of İstanbul. History of the pilot area was searched about. At the beginning of the 19.
İBAD
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century, the settlement was founded in the land of the farm that belonged to Ekrem Ömer Pasha.6 In 1967, the
name of the district is changed to Esenyurt. In 1920-1938, the population of the district is reformed with the
adition of the immigrants from Bulgaria and Romania, to the workers of the Eşkinoz Farm formed by the local
population. It is aimed to prove that urban regeneration takes place in old settlements and urban transformation
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takes place in new settlements. Results of the regeneration and transformation are searched across the district
of Esenyurt. The hypothesis of the study is that only urban regeneration took place in Chicago, whereas both
urban regeneration and urban transformation took place in İstanbul.
Buildings and Population:
Nowadays, the district of Esenyurt is affected by the increase in housing construction. So, it is developing
and changing rapidly. The last two years, the number of housing built in the region is counted to be nearly 50
thousand.
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Figure 5. The Center of Esenyurt in 1982 – Doğan Araslı Boulevard26
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Figure 6. The Center of Esenyurt in 2012 – Doğan Araslı Boulevard27
26 http://tr.wikipedia.org/wiki/Esenyurt
27 https://sehirrehberi.ibb.gov.tr/map.aspx
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In the maps above, the change in the building density of the district around the main street Doğan Araslı
Boulevard. The first map showes the situation in 1982 (Figure 5) and the second shows the situation in 2012
(Figure 6). It is observed that the district with few settlement changed to be completely built up in 30 years. It
was observed that many buildings have been renovated (Figure 7).

Figure 7. The Old Settlement of Esenyurt
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Table 2. The Growth in the Population
Esenyurt
District
According to the Years (TUİK, 2011).
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Years

2007

2009

2010

2011

Population of Esenyurt

335.000

403.895

446.777

500.027

According to the recent census of population, population of Esenyurt is counted to be 500.027 (Table 2) and the
population growth rate is determined to be %112,60 (TUİK, 2011). İstanbul’s total population is 13.624.240
and the population growth rate is %27,40. The conclusion to be drawn from this data is that, Esenyurt’s
population growth rate is above the avarage and it displays continious development.
Modern housing projects of the pilot area of İstanbul are listed as (Table 3);
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Table 3. Modern Housing Projects in Esenyurt District
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In the field survey, research is made in the building site of Tual Bahçekent Modern Housing Project and the site
is photographed (Figure 8). The Planning Manager of the building site is interviewed. He has been asked about
the urban regeneration, urban transformation and the reason why Esenyurt district is so frequently chosen for
the new housing projects. He has listed the reasons as follows;
- Zoning permit and construction permit is easy to have,
- Having less buildings than other districts,
- Being suitable to develop,
- The low land values,
- The number of floors are permitted to construct high buildings.
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Figure 8. Interview With The Planning Manager of The Building Site
CONTENT
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district is experienced and field survey is made. In the field survey, it was aimed to prove that urban regeneration
takes place in old settlements and urban transportation takes place in new settlements. The demographic data
of buildings, population and the zoning are mentioned. Also, factors affecting districts’s urban development are
searched about and modern housing projects that are built in Esenyurt are mentioned. In the study, the concepts
mentioned in the study are defined. While examining the historical dimensions of the cities selected as pilot
region in the study, the limits to be reached by quantitative data are excluded. In this qualitative study carried
out on social sciences, comparative research was carried out.
METHOD
The method of the study is comparative research method. Within the scope of this method, literature review
and examination of selected examples are made. The urban regeneration of Chico and İstanbul are examined.
The evolution of architecture, tourism, economy, city planning and transportation of Chicago are described. A
field survey is made in pilot region of İstanbul. Two housing projects are chosen; one from the old settlement
and one from the new settlement of Esenyurt. It is aimed to prove that urban regeneration takes place in
old settlements and urban transformation takes place in new settlements. Results of the regeneration and
transformation are searched across the district of Esenyurt.
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In the study, the comparison of the urban regeneration of Chicago and İstanbul is searched about. In the
scope of the study, history of the cities are mentioned. In Chicago’s history, the milestones affecting the urban
regeneration of the city is determined. The results of urban regeneration are searched across Chicago. Also,
urban regeneration of İstanbul is searched about and a pilot area is selected to analyze the affects of the increase
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in housing constructions in İstanbul. This selected pilot area was Esenyurt district becouse of it’s rapid change
and development. New and old settlements in the district is experienced and field survey is made.
CONCLUSION
In the field survey, it was aimed to prove that urban regeneration takes place in old settlements and urban
transformation takes place in new settlements. The hypothesis of the study is that in Chicago only urban
regeneration took place, whereas in İstanbul both urban regeneration and urban transformation took place. As
a conlusion of this study, the hypothesis was proven to be correct.
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EKOLOJİK KENTSEL TASARIM YÖNTEMLERİ KENTSEL TARIM, DİKEY TARIM
VE PERMAKÜLTÜR YÖNTEMLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Ece GÜLEÇ1, Rengin ZENGEL2, İlknur DOĞRUSOY3
1-2-3

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İzmir / Türkiye

Öz: Tarımın kente entegre edilme hedefi geçmiş yıllardan günümüze farklı karakterlere bürünüp
gerçekleştirilmektedir. Bu çalışma kapsamında kentsel tarım uygulamalarının, dikey tarım yöntemlerinin ve
permakültür tasarım biliminin, tarımın tarihten bugüne kentler içinde gelişen teknoloji ve siyasal olaylara bağlı
olarak nasıl şekil değiştirdiği incelenmiştir. Çalışmanın amacı, tarih boyunca uygulamalarda farklılık gösteren
fakat ana fikir olarak aynı amaca yönelik kentteki tarımsal aktivitelerin, sürdürülebilirliğin ekolojik, ekonomik
ve sosyal aşaması açısından değerlendirilmesi
kentsel SEVİL
sorunlara sürdürülebilirlik çevresinde çözüm
Prof. Dr.veÜmran
bulup bulamayacağını ortaya çıkarmaktır.
Dokuz
EylülBaşkanı
Üniversitesi Mimarlık Ana Bilim Dalı Bina
İBADÇalışma
Yönetim
Kurulu
Bilgisi Yüksek Lisans Programı AR 5116 kodlu ders kapsamında geliştirilmiş ve kentsel tarım, permakültür
ve dikey tarım konuları dahilinde Türkiye’den ve dünyadan toplamda 24 örnek incelenmiştir. Genel olarak
incelendiğinde, geçmişte keşfedilmiş sürdürülebilir kentsel tarım yöntemlerinin, teknolojinin gelişmesiyle ve
güncel söylemlerin üretilmesiyle farklı konular gibi gösterildiği ortaya çıkmaktadır. Bu yöntemlerin uygulama
biçimlerinden ve etrafında yarattığı popüler etkiden görülmektedir ki, sürdürülebilirliğin kentsel açıdan
gerçekleştirilmesini sağlayan bu uygulamalar, doğal kaynakların korunmasını ve sağlıklı yaşam koşullarının
oluşturulmasını sağlamak yerine, yeni pazar aracı haline gelmiş, reklam ve popülerlik bu aşamada asıl
amaçtan daha ön plana geçmeye başlamıştır. Sürdürülebilir olarak önerilen, güncel kentsel tarım yöntemleri ve
permakültür uygulamaları, fikir olarak sürdürülebilirliği sağlama amacı ve bazı başarılı örnekleri barındırsa dahi
uygulama yöntemleri asıl amacını gerçekleştiremediğini ve çokça dezavantajı bulunan tartışılır uygulamalar
haline geldiğini göstermektedir. Bu çalışma kapsamında, bu uygulamaları hayata geçirmek için dikkat edilmesi
gereken durum, sürdürülebilirlik adı altında farklı görüntülerle karşımıza çıkan uygulamaların asıl amacının ve
veriminin araştırmalarının derinlemesine yapıldıktan sonra uygulamaya geçirilmesi, dezavantajları en az olan
ve gerçek anlamda çevresel kaynakların yok olmasını engelleyebilecek nitelikte kurguların oluşturulmasını
sağlamaktır.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Tasarım, Kentsel Tarım, Dikey Tarım, Permakültür
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Sürdürülebilirlik kavramı ve sürdürülebilir yöntemler endüstri devriminden itibaren araştırılmaya başlanan
konular olmuş ve uygulamalar kentsel tasarımda ve mimaride kendini göstermeye başlamıştır. Sürdürülebilirlik,
günümüz neslinin ihtiyaçlarını, gelecek nesillere aktarılacak yaşam alanlarına olumsuz etki etmeden, sosyal ve
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ekonomik gelişim içinde karşılaması olarak tanımlanır (Ergün ve Çobanoğlu, 2012: 101). Sürdürülebilirliğin
bir bileşeni olarak ekonomi, tüketim ve üretim ağının çevreyi destekler nitelikte kurgulanması anlamına
gelmektedir. Sosyal sürdürülebilirlik kavramı ise, sosyal ve kültürel değerlerin diğer nesillere aktarılmasının
yanında, insanın adil, barış içinde ve insanlık onuruna yaraşır şekilde yaşama olanağının sürdürülmesi ilkesine
dayanır. Ekolojik sürdürülebilirlik, mevcut doğal kaynakların yönetiminin, gelecek kuşaklara aktarılacak
sağlıklı çevreyi koruyacak şekilde yapılmasını, tüketim oranının, sürdürülebilir enerji kaynakları kullanım
oranından daha düşük olmasını gerektirir (Ergün ve Çobanoğlu, 2012:103)
Bu aşamada kentsel tarım, dikey tarım ve permakültür yöntemleri kent içinde gerçekleştirilebilen başlıca
sürdürülebilir yöntemler olarak karşımıza çıkmaktadır. Kentsel tarım, besin olarak kullanılan veya
kullanılmayan bitki, ağaç, hayvancılık üretiminin kentsel alanların içinde veya sınırlarında gerçekleştirilmesi
sürecini kapsayan uygulamalar bütünü olarak tanımlanmaktadır (UN Organization for Economic Cooperation
and Development 1998, aktaran Ramsay,2007: 8). Kentsel tarım, kentte yaşam kalitesini yükseltmek, alternatif
gelir imkanı yaratma, yeşil alan ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla ortaya çıkmıştır. Kentsel tarım tarihine
bakıldığında, sanayi devrimi ile birlikte,
kentsel
uygulamalarının
Prof.
Dr. tarım
Ümran
SEVİL bir çok ülkede başladığı görülür.
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“Allotment garden” terimiyle, İngiltere’de
başlamış, Kurulu
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“kleingarten” adıyla, Avusturya, İsviçre ve
Almanya’da, kendi dillerindeki karşılıklarıyla, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan gibi daha birçok Avrupa
ülkesine de yayılmıştır. Özellikle Almanya’da “Schrabergarten” ya da “Kleingarten” bahçeleri, endüstri
döneminde şehirlerde yetişen ve doğa ile bağlantısı olmayan çocuklar için bir oyun alanı ve tarım öğrenme
bölgesi olması amacıyla uygulanmıştır. Bununla birlikte, 19. yüzyılda yaşanan ekonomik krizden ötürü, bahçe
sistemi çoğu kente göç eden işçi sınıfının tek gelir ve besin kaynağı haline gelmiştir (Groening, 2005). I. Dünya
Savaşı döneminde, özellikle İngiltere ve Almanya’da yoğun olarak görülen kentsel tarım alanlarının, Dünya
Savaşı süresince oluşan besin kıtlığına bir çözüm olarak kullanılmaya başladığı görülmektedir (Thornes ve
Slater, 2016). II. Dünya Savaşı süresince de kentsel tarım yöntemleri Amerika’ya da yayılarak, kalkınmayı
olumlu yönde etkilemiştir.
Savaş sonrası dönem incelendiğinde, kentsel tarımın ön plana çıktığı ülkeler bu dönemde, tahribatın ve açlığın
en yoğun yaşandığı Japonya ve Küba’da karşımıza çıkmaktadır. 1950’lerden sonra kentte tarım alanlarının
arttığı ve Japonya’da genel olarak kendine yeterlilik oranının daha fazla olduğu görülmektedir (Kamoshita,
2007: 245-269). “Urban Community Garden” adı verilen toplum tarım alanları o dönemde şehrin çoğunluğuna
yayılmış, o tarihten itibaren kalkınmayı sağlayarak kentsel tarım açısından, Küba’yı en başarılı iyileşme
örneği haline getirmiştir (Viljoen, Bohn & Howe, 2005:146).
20. Yy sonlarına doğru dünyadaki kentsel tarım örneklerinin, özellikle Birleşmiş Milletler’de yaygın örnekleri
bulunmakta,
hizmetEKER
eder kapsamlı endüstriler oluşturma
yolunda
girişimleri
barındırmaktadır.
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Aynı tarih aralığı dahilinde Türkiye’deki kentsel tarım başlangıcının ise Osmanlı Dönemine dayandığı
görülmektedir. Osmanlı İmparatorluğu’nun 16. ve 18. yüzyıl arasındaki dönemde ulaşım olanaklarının
kısıtlı olması ve her yerleşimin ihtiyaçlarını kendi içinde karşılanması gerekliliği İstanbul’da kent içinde
bostanların oluşmasının önünü açmıştır. 20. yüzyılın sonlarında Türkiye, Ankara’daki Atatürk Orman Çiftliği
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ile birlikte, sürdürülebilirlik adına, kent içi yeterli besin imkanı sağlamak ve sağlıklı kentler yaratmak amacıyla
kurulmasından dönem içinde başarılı bir kentsel tarım uygulaması olarak, Türkiye için önemli bir yere sahiptir
(Açıksöz ve Memlük, 2004: 76-84). Türkiye’de 21. yüzyılda ise genellikle sosyal amaçlı, kentsel tarım
uygulamaları görülmeye başlamıştır. Hobi bahçeleri Türkiye’de yakın dönemlerde gündeme gelmiş bir konu
olmakla birlikte, ilk örneği 1986’da Bursa Belediyesi tarafından kurulmuş kent küçük bahçesi adıyla gündeme
gelmiştir. İzleyen yıllarda Türkiye’nin ilk topluluk bahçeleri Ankara’da 1987, İzmir’de 1989, Konya’da 1994,
İstanbul’da 1998 ve Kayseri’de 2002 yılında kurulmuştur.
Teknolojik olanakların artması, dünya genelinde dikey yüzeylerde bitki yetiştirme aktivitesi, mimari ve
yeşilin bir arada bulunabildiği, bitkilerin üçüncü boyutta büyümelerine imkan verecek sistemler bütünü olarak
tanımlanan dikey tarım kavramının oluşmasının önünü açmıştır (Despommier,2012: 259-276). “Kontrollü
çevre tarımı”, “yapı entegre tarım”, “şehir ortamında büyük ölçekli tarım yöntemi”, “yeterli ekilebilir toprak
alanın olmadığı alanlarda yapılan tarım biçimi” olarak da nitelendirilmektedir (Bingöl, 2015: 92-99). Günümüz
teknolojisi ile güncel bir gelişme olan dikey tarım üretim biçimleri topraksız tarım olarak da adlandırılmakla
birlikte hidroponik, akuaponik ve aeroponik
üç temel SEVİL
sınıfa ayrılmaktadır. Hidroponik ve aeroponik
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minerallerin iletilmesini sağlar. Akuaponik sistemlerde ise, balık yetiştiriciliğinde kullanılan, besleyici
elementler bakımından zengin olan su, açık kök sistemine iletilir, su bitkiler tarafından emilip filtre edilerek
tekrar akuakültüre iletilir, bu şekilde döngü sürer (Şahin ve Kendirli, 2016: 687-688). Dikey tarım çatı, cephe ve
iç mekanda bitki yetiştiriciliğinin de önünü açmıştır. Çatıda tarım, geleneksel yöntemlerin açık alan yetiştirme
yöntemleri kullanılarak uygulandığı gibi, bina çatılarında seraların kurulması ile, cephede tarım, kafes, kanal
ya da kablolu dikey strüktür sistemleri ile binaya entegre edilmesi veya çift cidarlı binaların cidar aralığında
bitki yetiştirilmesi yöntemleriyle uygulanmaktadır (Aygencel, 2011:19-36). İç mekanda tarım yapma biçimi
ise, yapay ışıklandırma ve havalandırma yöntemleriyle bina içinde tarımı olanaklı kılar.
Kentsel tarım kapsamında, diğer bir ekolojik kentsel tasarım yöntemi ise permakültür tasarım sistemidir,
permakültür bir tarım yöntemi olarak, bu uygulama biçimleri arasında kırsal ve kentsel alanda kullanılabilecek
bir tasarım sistemini ifade eder. Permakültür tarım yöntemi, geleneksel yöntemlerin aksine yeni bir ekolojik
sistem kurmak üzere oluşturulmuş, sürdürülebilir insan yerleşimleri yaratma amaçlı kurulan tasarım sistemidir.
Permakültür etiğinin uygulanabilmesi için dokuz farklı temel tasarım ilkesi bulunmaktadır. Permakültür;
“Bağlantılı Yerleştirme: Her öğenin birbirine hizmet edecek şekilde yerleştirilmesi”, “Her öğenin birçok işlevi
vardır: Her öğenin en fazla işlevi gerçekleştirecek şekilde yerleştirilmesi”, “Her Önemli İşlev Diğer Öğeler
Tarafından Desteklenir: su, gıda, enerji gibi önemli ihtiyaçların birden fazla öğe tarafından giderilebilecek
nitelikte tasarlanması”, “Etkin Enerji Planlaması: En az enerji harcanacak şekilde mıntıka ve dilimlere göre
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
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yerleştirme”, “Biyolojik Kaynakların Kullanılması”, “Enerji Döngüsü: besin ve enerjinin dışa bağımsız
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tasarımı”, “Küçük Ölçekli Yoğun Sistemler: Dar alanların en verimli şekilde tasarlanması”, “Ardıllığı ve
Evrimi Hızlandırma: toprağın evrimini sağlayarak zirve bitkilerin oluşturulması”, “Çeşitlilik: Bitkilerin evrimi
destekleyici nitelikte yerleştirilmesi” ilkelerinden meydana gelir (Mollison, 2011).
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Çalışmada bu kavramsal altyapıya dayanarak üç yöntemi de kapsayan 24 örnek incelenmiş, bulgular
bölümünde, yöntemlerin sosyal, ekonomik ve ekolojik açısından başarıya ulaşıp ulaşamadığı incelenmiştir.
AMAÇ
Sürdürülebilir yöntemler geçmiş tarihten bu yana farklı karakterlere bürünmektedir. Bu gelişmeler, kimi
zaman kapsamlı düşünülerek projelendirilen doğaya duyarlı üretimlerin meydana gelmesini sağlamış, kimi
zaman yalnızca estetik amaçlı veya ekolojik değil fakat ekonomik döngüye hizmet etmek üzere oluşturulan
uygulamaların önünü açmıştır. Bu kapsam dahilinde, çalışmada, tarih boyunca uygulanan kentsel tarım
yöntemleri, dikey tarım yöntemleri ve permakültür uygulamalarının, sürdürülebilirlik kavramına ve çevrenin
doğal oluşumuna katkıları ile ilgili oluşan soru işaretlerine bir yanıt bulunması amaçlanmıştır.
KAPSAM
Çalışmanın kapsamı sanayi devriminden itibaren sürdürülebilir kentsel tarım uygulamalarını, kentsel tarımın
güncel teknoloji ile oluşan dikey tarımProf.
yöntemlerini
ve günümüzde
özellikle Türkiye’de popüler hale gelen
Dr. Ümran
SEVİL
permakültür yöntemlerinin uygulamalarını
İBAD barındırmaktadır.
Yönetim Kurulu Başkanı
Çalışma Dokuz Eylül Üniversitesi AR 5116 kodlu ders kapsamında geliştirilmiş ve kentsel tarım, permakültür
ve dikey tarım konuları dahilinde Türkiye’den ve dünyadan toplamda 24 örnek incelenmiştir. 24 örnek, sosyal,
ekonomik ve ekolojik bağlamda incelenmiştir.
YÖNTEM
Bu çalışma kapsamında, kentsel tarım, dikey tarım ve permakültür uygulamalarının kavramsal oluşumları,
tarihi ve kurumsal alt yapıları literatür taraması yoluyla incelenmiştir. Örneklem ve karşılaştırma yöntemleri
kullanılarak, bu üç ekolojik kentsel tasarım oluşumuna ait örnekler, sürdürülebilirliğin üç kolu açısından
değerlendirilmiştir. Günümüze hakim olan bu kavramların ve uygulamalarının kapsamlı bir şekilde
sürdürülebilirliğin bu üç aşamasına hizmet edip edemediği bu yöntemler aracılığıyla ortaya çıkarılmıştır.
BULGULAR
Geçmişten günümüzde kavramsal altyapısı bahsedilen kentsel tarım uygulamaları incelendiğinde, bu yöntemler
dahilinde 24 tane örnek vaka seçilmiş, sürdürülebilirliği üç bileşeni olan ekolojik, ekonomik ve sosyal açıdan
nedenleri ile birlikte incelenerek tablolar halinde yansıtılmıştır. Tablo 1, geleneksel tarım ile uygulanan kent
içindeki tarım alanları oluşumlarının 19. yy’dan itibaren günümüze kadar var olan toplumun değişiminde
etkin olan kapsamlı uygulamaları barındırmaktadır. Tablo 2 ve Tablo 3, dikey tarım örneklerini barındırmakta,
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içermektedir. Tablo 4 ve Tablo 5 ise, günümüzdeki permakültür ilkelerinin 3 farklı örnek içinde uygulanıp
uygulanamadığını göstermekte bununla birlikte örneklerin başarılı olup olmadığını değerlendirmektedir.
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Tablo 1. Sürdürülebilirlik Değerlerine Göre Kentsel Tarım Uygulamalarının Dağılım Tablosu
KENTSEL TARIM ÖRNEKLERİ

Hedefler

Dünya Örnekleri

Türkiye Örnekler

Değerlendirme

Sosyal
Sürdürülebilirlik

Ekonomik Sürdürülebilirlik

Ekolojik
Sürdürülebilirlik

Demokratik ve
Eşitlikçi
Katılımcı
Refah Seviyesi
Yüksek Yaşam
Adil Toplum

Yeni istihdam olanakları
Ekonomik açıdan refah seviyesi
yüksek toplum
Doğal çevreye zarar vermeden
üretimin ve tüketimin devamı

Çevre Koşullarının
ve kaynakların
korunması
Ekolojik gelişimin
sağlanması

Sherebergarten
“Allotment Garden” Oluşumu
Almanya
İngiltere
Prof. Dr.
Ümran
SEVİLChicago, BM
Guerilla Gardening
Windy
City Harvest
İBAD Yönetim
Kurulu
Başkanıİngiltere
Group, Manhattan,
“The Dig
For Victory”
USA
Londra
“War Garden” Oluşumu, BM
Küçük Bahçe
Tesisleri Bursa,
Türkiye
Engelsiz Hobi
Bahçeleri İzmir,
Türkiye

17. yy İstanbul Bostanları İstanbul,
Türkiye
2005 Gürpınar Projesi
İstanbul,
Türkiye

Dünya: Kapsamlı
sosyal refah önerileri
barındıran başarılı
örnekler
Türkiye: Girişim
düzeyinde kalan
başarısız örnekler

Dünya: Endüstri yaratacak güçte
başarılı örnekler
Türkiye: Dönemi içinde başarılı
fakat geleceğe aktarılamamış
örnekler
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Community
Garden La
Havana, Küba

-

İnsan ve doğal
çevre yaşam
alanının devamını
sağlayan kapsamlı
başarılı örnekler

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

DERNEK
YÖNETİMİ
SÖZEL SUNUMLAR

Tablo 2. Dikey Tarım Yöntemleri Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi
Ülke

Proje
İsmi

Tür

Singapur

Singapur
Skygreen

Hidroponik
Sistem

Kentsel Sera
A formu bitki
strüktürü
İlk düşük karbon
hidroponik sistemi

ABD
New Jersey

Newark
Aerofarm

Hollanda
The Hague

ABD
New York

UF002
De
Schilde

Brooklyn
Grange

Özellik

Değerlendirme
Ekonomik

Ekolojik

Sosyal

Yeni istihdam,
Kent içinde kolay
ulaşılır besin
BAŞARILI

Düşük Karbon Yeşil
Bina kurgusu
Tarım ortamını şehre
getirme BAŞARILI

Doğaya karşı
duyarlılığı
arttırma
Yeşile duyulan özlemi
karşılama
BAŞARILI

Aeroponik
Sistem

İç mekan tarımı
Yeni istihdam,
Yeniden işlevlen- Kent içinde kolay
Prof. Dr. Ümran
SEVİL
dirme
ulaşılır
besin,
İBAD Yönetim
Başkanı
Z-acreage
tarım Kurulu
Mevcut
yapı kulEn büyük aeropo- lanımı
nik üretim alanı
BAŞARILI

Laboratuvarda tarım
Yapay besin
üretme hedefi BAŞARISIZ

Doğa ile
uğraşan
yeni meslek
grubunu kapalı mekanlara mahkum
etme BAŞARISIZ

Akuaponik
Sistem

Çatı Seracılığı
İç Mekan Balık
Çiftliği
Yeniden işlevlendirme
Z-acreage farm

Yeni istihdam,
Kent içinde kolay
ulaşılır besin
BAŞARILI

Su ve gübre
tasarrufu
BAŞARILI
Kapalı alanda yapay
besin üretme
hedefi BAŞARISIZ

Çatı seracılığı ile kentte
estetik yapı
oluşumu
BAŞARILI

Geleneksel
Tarım
Yöntemi

Çatı işlevlendirme
Z-acreage tarım
En geniş çatı tarımı alanı

Çiftçiye kentte iş
olanağı
BAŞARILI

Kent içinde
kirli havada
sağlıksız besin yetiştirme
BAŞARISIZ

Prof. Dr. Bülent EKER
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Binalarda
estetik,
Çatıda alternatif sosyal
yeşil mekan
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ABD

Gotham
Green

Geleneksel
Tarım
Yöntemi

En geniş çatı seracılığı uygulaması

Çiftçiye kentte iş
olanağı
BAŞARILI

Kent içinde
kirli havada
sağlıksız besin yetiştirme
BAŞARISIZ

Binalarda
estetik,
Çatıda alternatif sosyal
yeşil mekan
BAŞARILI

Japonya
Tokyo

Pasona
Ofis
Binası

hidroponik &
toprak
destekli
sistem

Çift cidarlı cephede açık alanda
tarım
İç mekanda
Kontrollü ışık

Yeni istihdam,
Kendine yetebilirlik
BAŞARILI

Laboratuvarda tarım
Yapay besin
üretme hedefi BAŞARISIZ

Binalarda
estetik,
Çatıda alternatif sosyal
yeşil mekan
BAŞARILI

Prof. Dr. Ümran SEVİL
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Tablo 3. Dikey Tarım Uygulamaları Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi

Ülke

Proje
İsmi

Tür

İsviçre
Linköping

Plantagon
World
Food
Building

Hidroponik
Sistem

İngiltere
Londra

Growing
Underground
Project

Hidroponik
Sistem

Özellik
Ekonomik

Ekolojik

Sosyal

İç mekanda hidroponik sistem
Sera ortamı
The International
Architecture Award
2016

Yeni istihdam,
Kent içinde kolay
ulaşılır besin,
Mevcut yapı kullanımı
BAŞARILI

Laboratuvarda tarım
Yapay besin üretme
hedefi BAŞARISIZ

Yapılaşmayı arttırma
Doğal alan
azaltma
BAŞARISIZ

Led aydınlatma
İç Mekan tarımı
Sığınak dönüşümü
Z-acreage farming

Yeni istihdam,
LaboratuTarihi
Kent içinde kolay varda tarım sığınak
ulaşılır besin,
Yapay bedönüşümü
Mevcut yapı kul- sin üretme
ile kentte
lanımı
hedefi
BA- KARABAŞ
tarımsal
Doç. Dr. Pelin
AVŞAR
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
BAŞARILI
ŞARISIZ
ürüne
karşı
duyarlılığı
arttırma
BAŞARILI
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Türkiye
Ağrı

Diyadin
Jeotermal
Sera

Hidroponik
Sistem

Serada dikey tarım
Jeotermal enerji
ile kontrollü çevre
iklimi
Türkiye’nin en
büyük dikey tarım
serası

Yeni istihdam,
Zor iklimde tarım,
Kolay ulaşılır
besin
BAŞARILI

Jeotermal
enerji ile
sera oluşumu BAŞARILI

Kadın istihdamı
ile sosyal
duyarlılık
oluşturma
BAŞARILI

Türkiye
Niğde

Topraksız
Patates
Tohumluğu

Aeroponik
Sistem

Serada dikey tarım
Türkiye’de ilk
topraksız tohum
üretimi

İstihdam ve ihracat için fazla
üretim sağlama
BAŞARILI

Laboratuvarda tarım
Yapay besin üretme
hedefi BAŞARISIZ

Kırsal
alanların
değerlendirilmemesi
BAŞARISIZ

Prof. Dr. Ümran SEVİL
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Tablo 4. Permakültür Çiftlikleri, Permakültür İlkelerine Göre Değerlendirilmesi
PERMAKÜLTÜR YERLEŞİM ÖRNEKLERİ
Permakültür İlkeleri

Crystal
Waters

Marmariç
Permakültür

Guelph
Ontario

Bağlantılı Yerleştirme

x

x

Her öğenin birçok işlevi vardır

x

Her Önemli İşlev Diğer Öğeler Tarafından Desteklenir

x

Etkin Enerji Planlaması
Biyolojik Kaynakların Kullanılması
Enerji Döngüsü

x

Küçük Ölçekli Yoğun Sistemler

x

x

Ardıllığı ve Evrimi Hızlandırma

x

x

Çeşitlilik

x

x

Prof. Dr. Bülent EKER
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Tablo 5. Crystal Waters köyü, Marmariç Permakültür Çiftliği ve Ontari Kenti Sosyal Ekolojik ve
Ekonomik Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi
Değerlendirme
Örnekler

Ekolojik

Ekonomik

Sosyal

Sonuç

Crystal Waters
Köyü

Yeni yerleşim oluşumu
ve eksik tarımsal kararlar
olumsuz
Genel yerleşim tasarım
kararları olumlu

Marmariç
Permakültür
Çiftliği

Mevcut köy yerleşimi
Tarım temelli
Yetersiz nüfus,
SEVİL yalnızca dönemsel
değerlendirme Prof.
olumlu Dr. Ümran
olmayan turizm
İBAD Yönetim
Başkanı kamp amacıyla
Yetersiz Permakültür
veKurulu
eğitim üzerine
Tasarım Uygulamaları
kurulu ekonomik
gelen topluma
döngü
dönüşüm

Başarısız

Guelph
Permakültür Şehri
Projesi

Kapsamlı planlama ve
tarım alanları kararları

Başarılı

Kısmen dışa
bağımlı
Tarımsal ve turistik
faaliyetlerden
oluşan ekonomik
döngü

Mevcut tarımsal
kaynakları
endüstriye
dönüştürme hedefi
ve kentsel tarım
uygulamaları
projeleri

Başarılı komün
yaşam tarzı mutlu
ve refah toplum
oluşumu

Yaşanabilir kent
kurgusu, yeşil
entegre kent

Başarılı

SONUÇ
19. Yy’dan itibaren kentsel tarım yöntemlerine bakıldığında, kentsel tarımın sosyal ekolojik ve ekonomik
bileşenlerin üçünü de karşılayan örnekler, en fazla 20. Yy’da Avrupa ülkelerinde görülmeye başlamıştır. Bu
zamandaki örnekler Tablo 1’de belirtildiği üzere genel olarak başarılı bulunmuş ve toplumun sürdürülebilir
refahını olumlu yönde etkilemiştir. Türkiye genelinde bakıldığında ise Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde
Dr. Pelinolması
AVŞAR
KARABAŞ
Dr.rastlasak
Bülentdahi
EKER
başarılıProf.
örneklere
günümüze kadar o örneklerinDoç.
sürdürülememiş
başarısız
olduğunu
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
İBAD
Yönetim
Kurulu
gösterir
niteliktedir.
Bunun
yanıÜyesi
sıra Türkiye’de güncel hobi bahçesi niteliğindeki kentsel tarım örnekleri
ekolojik ve sosyal girişim açısından başarılı bulunmuş, fakat ekonomik açıdan bakıldığında örneklerin bir
endüstri yaratamayacak veya kalkınmanın önünü açamayacak kadar yetersiz olduğu görülmüştür.
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Kentsel tarımın teknoloji ile harmanlandığı dikey tarım örneklerine bakıldığında, dünya genelinde daha yaygın
olmasının yanı sıra yurtiçi ve yurtdışı örnekleri başarı açısından benzer sonuçlar göstermektedir. Tablo 2 ve
3’te belirtildiği üzere, 21. yüzyıl günümüz dikey tarım uygulanan kentsel tarım örneklerinin çoğunluğunun
ekolojik açıdan başarısız fakat ekonomik açıdan başarılı olduğu görülmektedir.
Kentsel tarım, günümüzde popülerlik kazanmış permakültür yöntemleri açısından incelendiğinde ise
permakültür ilkeleri adı verilen yeni gibi gösterilen uygulamaların hepsinin farklı başlıklar altında sunulan
mevcut sürdürülebilirlik uygulamaları olduğu görülmektedir. Permakültür uygulamaları genel olarak, tarımsal
açıdan yeni yöntemler geliştiriyor ve verimi arttırmayı hedefliyor olsa dahi, mekansal açıdan önerileri mevcut
bilgilere katkıda bulunmamaktadır. Kırsal alana yoğunlaşmış kentsel alan için köklü çözümler sunamamıştır.
Sürdürülebilirliğin kentsel açıdan gerçekleştirilmesini sağlayan tüm bu kentsel tarım uygulamaları, doğal
kaynakların korunmasını ve sağlıklı yaşam koşullarının oluşturulmasını sağlamak yerine, yeni pazar aracı haline
gelmiş, reklam ve popülerlik bu aşamada asıl amaçtan daha ön plana geçmeye başlamıştır. Sürdürülebilir olarak
önerilen, güncel kentsel tarım yöntemleri ve permakültür uygulamaları, fikir olarak sürdürülebilirliği sağlama
Prof. Dr. Ümran SEVİL
amacı gütse ve bazı başarılı örnekleriİBAD
barındırsa
dahi uygulama
yöntemleri asıl amacını gerçekleştiremediğini
Yönetim
Kurulu Başkanı
ve çokça dezavantajı bulunan tartışılır uygulamalar haline geldiğini göstermektedir.
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KENTSEL BOŞLUK İHTİYACININ İŞGAL MEKANLARI OLUŞUMUNA VE TAKTİKSEL
KENTLEŞMEYE ETKİSİ BORNOVA ÖRNEĞİ İNCELEMESİ
Ece GÜLEÇ
Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İzmir / Türkiye

Öz: Üretimde endüstrileşme, şehirlerin karakterlerinin değişimine yol açmış, fabrikalar ve sanayi kuruluşlarının
şehirlere hakim olmasıyla birlikte, büyükşehirlere yönelik artan göçle orantılı olarak, yapılaşmanın önü alınamaz
hale gelmiş, şehirlerdeki çoğu alan binalarla dolmuştur. Kentlerde dikey ve yatay yapılaşma yoğunluğu şehirlerin
nefes almasını sağlayacak açık ve yeşil alanlarını işgal etmeye başlamıştır. Bununla birlikte kentsel boşluk
kavramının şehir yaşamı için önemli bir ihtiyaç haline geldiği görülmektedir. Bu ihtiyaç aslında kent hakkıyla var
olan, her bireyin kentin her alanını kullanabilme hakkını kısıtlamış, bu nedenden dolayı kentli, bu yetersiz alanlar
içinde kendi yerini bulmaya, kendi mekanını
üretmeye
başlamıştır.
Legal ya da illegal şekilde oluşan bu mekanlar
Prof.
Dr. Ümran
SEVİL
işgal mekanları olarak tanımlanmakta
ve kentsel
taktikleşmenin
de bir yolu olarak görülmektedir. İzmir’de
İBAD
Yönetim
Kurulu Başkanı
bulunan Bornova ilçesi de konumu ve karakterinden ötürü bahsedilen bu problemlerin net olarak görüldüğü
yerleşimlerden biridir. Bornova Bölgesi üzerinde yapılan araştırmalar doğrultusunda, kent yoğunluğunun kısa bir
süre içinde yoğun artış gösterdiği görülmüş bundan ötürü kentliye kenti kullanacak yer kalmadığı belirlenmiştir.
Bu çalışmanın amacı, kentsel boşluğa ve yeşil alana ihtiyaç duyan kentlinin, kent üzerinde işgal ettiği mekanların
oluşum şekillerini analiz ederek, bu soruna karşı edindikleri kentsel taktikleri belirlemek ve kent hakkında alınan
kararlarda etkin olan mercilerin bu taktiklerin farkında olarak müdahalaleri gerçekleştirmesini sağlamaktır.
Anahtar Kelimeler: Taktiksel Kentleşme, İşgal Mekanları, Kentsel Boşluk, Esnek Mekan

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Endüstrileşme ve Yapısal Doluluk Oranının Kentsel Boşluk ve Yeşil Alan İhtiyacına Etkisi ve Modern
Kent Problemi
Sanayi devrimiyle birlikte, 20. yüzyıldan itibaren kentlerin karakterleri değişmeye, fabrikalar ve sanayi
kuruluşları nedeniyle, tüm dünyada, kentlerdeki yapılaşma oranı hızlı bir şekilde artmaya başlamıştır. Bunun
yanı sıra bu durum Cumhuriyetin İlanı ve endüstrileşme hareketleriyle birlikte Türkiye’de de artış göstermiş,
1950’li yıllardan itibaren büyük şehirlere göç sebebiyle, 1950’lerden itibaren kentlerdeki nüfus oranı tüm
Doç. hale
Dr. gelmiştir
Pelin AVŞAR
KARABAŞ
Prof.%25’ini
Dr. Bülent
EKER
Türkiye’nin
kapsıyorken,
1997’den itibaren %62’sini kapsar
(Kara, 2006).
Bu oranda
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
bir nüfus artışı konut ihtiyacını da beraberinde getirmiştir.
Nüfus yoğunluğunun düzensiz artışıyla, nefes alacak boşluktan yoksun hale gelen kentsel alanlar, kentlinin
gündelik yaşam pratikleri dahilinde kenti kullanma hakkını elinden almış olmakta, kaliteli bir yaşam ortamı
verememektedir. Kentli birey ise, bu hakkını gerçekleştirmek amacıyla kentte kendi mekanını oluşturmak
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için legal veya illegal yöntemlere başvurmakta, kendi pratiklerini şehrin değişimine katmaya başlamaktadır.
Çalışmanın devamında ise bu uygulamaları konu alan kavramlar incelenmiş ve İzmir’in Bornova ilçesindeki
uygulamalar analiz edilmiştir.
Kent Hakkı Kavramı
Kent hakkı, 1968’de kapitalist sistemin kentleşme sürecine etkisi, üretim biçimi ile kent tasarımının ve
yeni oluşumların Marksist analizine dayalı, Lefebvre tarafından ortaya çıkarılmış, Harvey ve Castelli
tarafından geliştirilmiş bir söylemdir (Dinçer, 2013). Lefebvre kent hakkını, kentli kullanıcının gündelik
yaşam gereksinimlerini yerine getirmek için kentin tüm alanlarını kullanma hakkına sahip olma durumu
olarak tanımlamaktadır (1996). Bu söylem aslında, rahat yaşam olanaklarına sahip olmayan bireylerin, kenti
belirli sınırlar dahilinde kullanmakla kısıtlı kaldıklarının yarattığı probleme işaret etmekte ve kent hakkı
söylemi ise bu durumun oluşmaması gerektiğini savunmaktadır. Bunun yanı sıra Harvey, kentte, kentli kente
müdahale edebilme hakkına sahiptir ve bu şekilde kentin değişiminde rol almalıdır görüşüne sahiptir (2012).
Yani kent, farklı bireylerin kenti değiştirme özgürlüklerine göre değer kazanır ve aynı zamanda birey ise
Prof. Dr. Ümran SEVİL
kenti değiştirebildiği ölçüde onu sahiplenir.
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İBAD Yönetim
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bakıldığında, kapital sistemin artışını körüklediği inşaat sektörü, kenti ve kentliyi düşünmeden her alana
sahip olmaya çalışmaktadır. Castells’in kent hakkıyla ilgili yorumu olan, kapital sistem dahilinde, mekan
örgütlenmesinin sermayeye göre gelişiyor ve değişiyor olması, dolayısıyla her bireyin her mekanı kullanma
özgürlüğünün kalmaması durumu açıklar niteliktedir (1997). Dolayısıyla günümüz kentlerinde kent hakkı
kavramı tasarım ve planlama sürecinde ele alınmamakta, bu da bireyin, farklı yöntemlerle kendi mekanını
oluşturmasına, bina yığınlarının arasına sızarak mekanını zoraki var etmesine neden olmaktadır.
İşgal Mekanları
İşgal kelime anlamı gereği veya tarih boyunca kullanıldığı anlamlar bakımından, bir mekan edinme olgusunu
açıklamakta, mekanı temsil etmekte ve onun alıkonuluşunu işaret etmektedir. İşgal eylemi, bireylerin bir
yere ait olma güdüsünü giderebilmek adına ortaya koyduğu en temel eylem biçimidir. İşgal mekanları tanımı
ise yasal olmayan yeni bir fiziksel çevre inşa etmek, barınmak veya devlete ait mülkiyet ilişkileri dahilinde
topluma ait arazilerin farklı veya bireysel amaçlarla kullanılmasına tekabül etmektedir (Özdeniz, 2016:35-50).
İşgal Mekanları Çeşitleri ve Oluşma Biçimleri
İşgal mekanlarının oluşma biçimleri farklılık gösterir, bu genellikle bir politik duruş ve girişimci bir eylem
olarak algılansa da, barınma sorunu ve yoksulluktan meydana gelen ihtiyacı karşılamaya yönelik her eylem
biçimi Prof.
işgal olarak
yedi insandan
birininAVŞAR
yaşamını işgalci
olarak
Dr. Pelin
KARABAŞ
Dr. tanımlanabilmektedir.
Bülent EKER Dünya üzerinde her Doç.
sürdürdüğü
sürülmüştür
(Neuwirth,
işgal,
oluşumuna
göreBaşkan
yalnızca Yardımcısı
bir politik
İBAD
Yönetim
Kurulu
İBADöne
Yönetim
Kurulu
Üyesi 2007: 71-80). Dolayısıyla
eylemi değil, aynı zamanda şehri kendi ihtiyaçları doğrultusunda değiştirme olgusunu da ifade eder.
Sosyolog Hans Pruijt (2004:699-705) işgal mekanları oluşumunu “yoksunluğa bağlı işgal”, “alternatif barınma
yöntemi olarak işgal”, “girişimci işgal”, “korumacı işgal”, “politik işgal” olarak beş ana başlık altında incelemiştir.
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Pruijt (2004:699-705), yoksunluğa bağlı işgalleri, evi olmayan bireylerin kentte kendine yer bularak barınma
ihtiyacını karşılamaya yönelik işgal biçimleri olarak açıklamaktadır. Alternatif barınma yöntemi olarak işgal ise, devlet
tarafından sağlanan konut olanaklarına uzun süreçler veya fazla kira masrafları yüzünden yerleşemeyen insanların
uyguladığı işgal biçimi olarak tanımlanmaktadır. Türkiye’de yoğun olarak bulunan gecekondular bu işgal biçiminin
uygulamasına en bilindik örnektir. Ayrıca Venezuela’da yarım kalmış Torre David binası (Şekil 1) örneğinde ise
yalnızca strüktürü yapılmış ve yarım kalmış gökdelenin, evsizler tarafından işgal edildiği görülmektedir.
Geniş kaynak olanaklarına sahip olmayan bireylerin, ticari amaçla ortaya çıkmış işgal biçimi ise girişimci işgal
olarak tanımlanmaktadır. Bürokratik süreçlere ihtiyaç duymadan oluşan tesis, atölye, kafe, işletme girişimci
işgal mekanlarına örnek olarak gösterilebilir. Yeterli gelire sahip olamayan veya işletme prosedüründen kaçan
satıcılar, şehir içindeki farklı mekanları kendilerine mesken edinip işletme haline getirebilmektedir.
Korumacı işgal ise yıkılacak ya da yeniden işlevlendirilecek mekanlara, istenilen doğrultuda farklı bir işlev
kazandırarak yıkılmasına engel olmak için yapılan işgal biçimidir. Bu durum korumacı işgalin yanında
politik işgal şeklini de yansıtmaktadır. Politik işgal ise, kent hakkı dahilinde, bireylerin kenti istediği ölçüde
Prof. Dr. Ümran SEVİL
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Berlin’de bulunan K77 işgal evi (Şekil 2), sanat üretimi için ortaya çıkmış kullanılmayan bir evin işgal edilip
atölyeye çevrilmesiyle oluşturulmuştur. Bu işgal evinin asıl yansıtmak istediği, içinde yaşanılan dünyayı
şekillendirmek üzere harekete geçilmesi gerektiği düşüncesidir.
Bu işgal biçimleri dikkate alındığında, Bornova ilçesinde yapılan analiz sonucunda elde edilen bulgular, yoğun
olarak yoksunluğa bağlı işgal ve girişimci işgal kavramlarına örnek olacak örnekler barındırmaktadır. Politik
işgal örnekleri bulunmasa bile, örneklerde görüleceği üzere gerçekleştirilen işgal türlerinin hepsinin içinde bir
şekilde politik bir yaklaşım barındığını öne sürmek mümkündür.
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Şekil 1. Torre David İşgal Mekanları (Mimdap, 2013)
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Şekil 2. Sosyal Heykel Olarak İşgal Evi: k77 vakası (Fütüristika, 2016)
Taktiksel Kentleşme Tanımı
Mekansal müdahaleler, genel olarak kent ile ilgili karar veren merciler tarafından stratejik planlama
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Görüldüğü üzere işgal mekanları da halk
tarafından
şehri
değiştirmeye
yönelik illegal plansız girişimler olarak
açıklanmaktadır. Bunun yanı sıra kentsel taktik ve kentsel strateji kavramları da kentin değişimi üzerine karar
mekanizması dahilinde farklı söylemler yaratmaktadır. Kentsel taktik ve stratejiler, kelime anlamı olarak,
belirli bir amaca ulaşma için uygulanan ve izlenen yöntemlerin tümü olarak aynı anlamı ifade edecek şekilde
karşımıza çıkıyor olsa da, kent kavramı içinde bu iki kavram farklı anlamları barındırır. Strateji, iktidara bağlı
kurum ve yapılar tarafından, kentin düzenlenmesi ve yapılı çevre ile ilgili verilen kararlar bütününe tekabül
eder ve mekanı kendinin yapma yolu olarak tariflenir (Sakal, 2015:3-13). Bunun yanı sıra taktikler, gündelik
yaşamı kullanan halk tarafından yapılı çevreyi kendi ihtiyaçları doğrultusunda değiştirme çabasını ve küçük
ve geçici müdahaleleri kapsamaktadır. Kentsel taktik tanımı, De Certeau (1980) tarafından, bireyin iktidarın
elinde görünen kendi yaşam çevresini kendi kılma çabası olarak tanımlanmaktadır. Sıradan kent kullanıcısının
geliştirdiği taktikler, mevcut sistemi değiştirecek kadar kuvvetli değil fakat onun çatlakları arasında kendine
yer edinme çabası olarak ifade edilmektedir. Kentsel taktikler, işgal mekanları gibi illegal müdahaleleri
barındırdığı gibi, kamusal alanlarda kentlilerin ihtiyaçları doğrultusunda veya kente estetik katmak amacıyla
da gerçekleştirilmektedir. Sonuç olarak, kentsel taktikler, kentlinin, kenti kullanabilme hakkının, gündelik
yaşamın gerçekleştiği kentin bir araç olarak kullanılması durumunun ve bireyin kentte planlanan dışında
kendine bir yer bulabilmesinin somut örneklerinden meydana gelmektedir.
Kentsel Taktik Uygulamaları
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taktikleşmenin örneklerine rastlanmaktadır.
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Şekil 3. Los Angeles Sokağında Gerilla Bahçeciliği (Umberto Bayi, 2015)

Prof. Dr. Ümran SEVİL
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Şekil 4. Better Block Foundation (Krista Nightengale, 2017)
Los Angeles ve New York’ta gerilla bahçeciliği (Şekil 3), Teksas Dallas’ta Better Block projesi (Şekil 4) gibi
örneklerden de görüldüğü üzere, kentsel taktikler, işgal mekanlarıyla aynı özelliği taşımakta ikisi de kentlinin
kendi ihtiyaçlarını karşılama konusunda belirli uygulamaları hedef almaktadır. Bunun üzerine işgal mekanları
daha çok zorunluluk ve yoksulluktan meydana gelirken, kentsel taktikler kenti estetik olarak ve fonksiyonel
olarak güzelleştirmek adına yapılan pratikleri barındırır. Kentsel taktikler, bir nevi işgal mekanlarının
olumlaması şeklinde de tanımlanabilir.
AMAÇ
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Bu çalışmanın
amacı, kentsel
boşluğa
ve yeşil alana ihtiyaç duyan
kentlinin,
kent üzerinde
ettiği mekanların
oluşum şekillerini, Bornova 555. sokak bölgesini analiz ederek, kentsel yaşamda strateji dışı gelişmelerin
ne yönde ilerlediğini belirlemektir. Bu çalışma, kent ile ilgili alınan kararlarda etkin olan merciler için bir
farkındalık yaratma gayesi taşımaktadır. Bu çalışma ile birlikte, kent üzerinde yapıla stratejik müdahalelerin
gündelik yaşamda gerçekleşen kentsel taktikler temel alınarak yapılması önerilmektedir.
607

DERNEK
YÖNETİMİ
SÖZEL SUNUMLAR

KAPSAM
Belirlenen kavramsal altyapı üzerinden, çalışmanın kapsamını, Bornova 555. sokak üzerinde yapılan analizler
oluşturmaktadır. Bu sokak üzerinde yaşanan yoğun değişimler, bölgede yaşayan halkın kendine göre bölgede
yer edinmesine sebebiyet vermiştir. Bu süreçte, Bornova bölgesinin tarihi, gelişim süreci ve günümüzde kent
yoğunluğunun artması ile birlikte kentlinin bu duruma karşı geliştirdiği taktiklerin gözlem süreci çalışmanın
kapsamını oluşturmaktadır.
YÖNTEM
Bölgenin analiz aşamasında, yöntem olarak literatür taraması ve saha gözlem çalışmaları yapılarak bölgedeki
problem tanımı ortaya çıkarılmıştır.
BULGULAR
Bornova ilçesinde, 555. sokak aksında yapılan analizlere göre, işgal mekanlarının farklı nitelikler kazandığı,
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Şekil 13. Girişimci İşgal Biçimi (Kişisel Arşiv, 2017)
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Şekil 14. Girişimci İşgal Biçimi (Kişisel Arşiv, 2017)
Şekil 13, 14, 16, 22, 23, 24 ve 26’da işgal mekanı oluşumunda, yoksulluk etkili olmuş ve iş bulamayan birey
veya işletme sahibi kamu alanına yerleştirdiği birkaç eşya ile kendi işletmesini yaratmıştır. Özellikle Şekil
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22’de işgal edilen yalnızca bir kaldırım değil, boş kalan parselin tamamı olmuştur. Bunun yanı sıra Şekil
23’ün sol kısmında kalan kapalı pazar yeri tasarımındaki oluşum, yeni bir yapı olmasına rağmen çekme
mesafelerinin ve esnek kamu kullanımının dikkate alınmaması dolayısıyla, cephesinde bu şekilde bir işgalin
meydana gelmesine olanak sağlamıştır. Fiziksel sınırları olmayan bu işgal mekanı, yalnızca birkaç eşya ile
oluşturduğu mekan sayesinde girişimci işgal oluşumuna örnek olmakla birlikte kentin işsizlik ve yoksullukla
ilgili sorunlarını da gözler önüne sermektedir. Bu şekilde ticari alanın, bürokratik süreç doğrultusunda değil
fakat girişimci işgal yöntemiyle genişletildiği görülmektedir.
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Şekil 16. Girişimci İşgal (Kişisel Arşiv, 2017)

Şekil 17. Hayvanlar İçin İşgal (Kişisel Arşiv, 2017)
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Şekil 18. Hayvanlar İçin İşgal (Kişisel Arşiv, 2017)
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Şekil 19. Bitkiler ile İşgal (Kişisel Arşiv, 2017)
Şekil 17 ve 18’de ise öncekilerden farklı karakterde bir işgal mekanı sergilenmektedir fakat asıl sorun tekrar
kentsel boşluk ihtiyacı olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada mekan oluşumu yalnızca birkaç halı ile sağlanmış
ve bu alana araba park edilmesi engellemiştir. Hayvanların veya çocukların korunma veya oyun alanı olarak
kullandıkları bu bölge, ihtiyaç doğrultusunda daha masum bir şekilde oluşmuş bir işgal alanıdır. Bu uygulamalar
Prof.
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Şekil 20. Balkon ile İşgal (Kişisel Arşiv, 2017)
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Şekil 19 ve 20’de ise yeşil açık alan ihtiyacının, saksılarla oluşturulan bahçeden karşılanmaya çalışılması
şeklinde oluşan işgal mekanını göstermektedir. Bu durum, kentsel taktik örnekleri arasında bulunan gerilla
bahçeciliğine benzer bir örnek sergiler.
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Şekil 23. Girişimci İşgal Biçimi (Kişisel Arşiv, 2017)
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Şekil 25. Kamusal Alanda Mini Bar İşgali (Kişisel Arşiv, 2017)
Şekil 25’te ise ortada park-bahçe niteliğindeki dar ve küçük kamu alanının çöp toplayanlar için bir sosyal
mekan özelliği kazandığı görülmektedir. Birkaç plastik tabure ve sehpa, hatta çöp konteynırları burada mekan
oluşturmak için birer eleman haline gelmiş, kamuya ait bu kullanılmayan alanın mini bar şeklinde işleyen bir
yere dönüşmesini sağlamıştır. İşgal mekanı bu fotoğrafta bir sosyal mekan olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu
kare aynı zamanda “Better Block” projesinde yaratılması amaçlanan küçük kamu alanlarına benzer nitelikte
bir kentsel taktik mekanı olarak da yorumlanabilir.
SONUÇ
Analizlerden anlaşıldığı üzere, 555. Sokak üzerindeki işgal mekanları ve kentsel taktik uygulamaları,
kentsel boşluk ve yeşil alan probleminin ortaya çıkardığı kenti kullanma eğiliminin farklı şekillerde ortaya
çıkmasından meydana gelmiştir. Çoğu örnek, girişimci işgal modelini, yani ticari amaçlar doğrultusunda,
bürokratik işlemlere gerek duymadan bir tesis yaratma amacı gütmeyi yansıtmakla birlikte, kentsel taktik
olarak niteleyebileceğimiz, hayvanlar için barınak, yeşil alan yaratma veya sosyal alan oluşturma ihtiyacı gibi
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Üyesi legal ya da illegal, tüm bu kentsel küçük müdahalelerde halkın var
görülmektedir.
Olumlu Kurulu
ya da olumsuz,
olması bu kent içinde bir sorun olduğuna işaret etmekte, halkın bu gibi yaklaşımlar ile bu gibi sorunlara
çözüm aradığı görülmektedir. Bu çalışma ile birlikte bu ilçeye yapılacak stratejik müdahalelerin bu bakış açısı
dahilinde yapılması önerilmektedir.
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THE EFFECTS OF ADAPTIVE REUSE OF HISTORICAL BUILDINGS ON THEIR VALUES
Gamze Fahriye PEHLİVAN
Department of Architecture, Sivas Cumhuriyet University, Sivas / Turkey

Abstract: Various conservation methods have been developed for the conservation of historical buildings
which are considered as the common heritage of the whole world. It is know that the adaptive reuse which
is one of these methods has been used for conserving historical buildings. For this reason, “adaptive reuse”
is suggested for sustainable conservation of historical buildings. In this study, it is aimed to draw attention to
useful and harmful uses of adaptive reuse and to increase awareness for effects of new use on buildings. The
method used in the study is expected to enlighten architectures who prepare adaptive reuse projects. It was
examined whether new use of five historical buildings chosen for this reason could harm the values of the
Dr. with
Ümran
SEVİLthe effects of new use on buildings as
buildings or not. Four different criteriaProf.
were dealt
for examining
İBADvalue,
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Başkanı
historical buildings’ age value, evidential
artisticKurulu
(aesthetic)
value and authentic value. These criteria
for each building were graded from one point to five points according to conservation levels. According to the
data gathered, two of the buildings were ill-conserved, one of them were conserved in an average level and
two were well-conserved. Why the buildings having conservation problem faced such problem and how wellconserved buildings were approached in adaptive reuse were scrutinized in the extent of the study.
Key Words: Adaptive Reuse, Historical Building, Sustainable Conservation, Values

INTRODUCTION
Depending the continuity of change and improvement, a great number of historical buildings (except for
mosque, small mosque, shrine, etc.) loses their original function. In the situation when a new use is not given
to the buildings losing their original function, it is known that these buildings face with danger of destruction.
On the other hand, the historical buildings in Operational Guidelines for the Implementation of the World
Heritage Convention are accepted as invaluable and indispensable products of human being. The situation
of destruction of this heritage carrying universal values from cultural, communal, aesthetic and historical
aspects is seen as a loss for the world and it is stated precautions against the dangers for these should be
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
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appropriate new function which is sustainable “ecologically and culturally”, meets the needs of local people
and increases the life quality (UNESCO, 2017: 32).
According to this, as Venice Charter supports, “sustainable conservation” should be adopted in order to transfer
cultural heritage to future generations. Adaptive reuse of buildings is considered as a method in sustainable
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conservation. Because regular maintenance and repair of cultural heritage which is continually on use are
made, the building will be less affected by corrosive effects of time (Ahunbay, 2009: 97; Erder, 2007:240-243).
Adaptive reuse that is considered as a method for conserving cultural heritage have different effects on
different groups of people. The desire for conserving cultural heritage and the desire for gaining economically
are conflicted. Whereas conservators, architectures, architecture historians and responsible local and national
controllers such as cultural and natural heritage preservation board are concerned with conserving these
buildings, the investors having a financial point of view are sometimes insensitive about historical buildings.
Even if property owner tries to choose a restoration of a high quality, she/he cannot provide this. After new use
is given to a historical building, tenants’ use of buildings cannot be controlled (Wang and Zeng, 2010: 12411242; Plevoets, 2009: 7).
AIM
In this study, adaptive reuse of historical buildings for sustainable conservation purposes and abuse of reuse
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two approaches is clearly determined. In other
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words, it is aimed to determine whether
newYönetim
use affectsKurulu
historical
building positively or negatively. Thus, the
difference between useful use and harmful use will become clear. The method used in the study is expected to
enlighten architectures who prepare adaptive reuse projects.
SCOPE
Samples from Edirne, Konya and Istanbul were dealt with in the extent of the study. The reason why these
cities are chosen is because they have a great number of historical buildings owing to the fact that they were
capitals once for Anatolian Seljuk and Ottoman Empires. The study does not mention restoration and use errors
of these samples and it is restricted with the effects of new use on conservation of the buildings.
METHOD
As study materials, Edirne Tas Khan, Edirne Havlucular Khan, a Maruni House in Konya, Konya Horozlu
Khan and Istanbul Dolmabahce Palace are dealt with. Observations made in their places and photographs
were utilized (Table 1 and table 2). In order to examine new use effect in conservation of buildings, four
criteria were determined as age value, evidential value, artistic (aesthetic) value and authentic value (Yaldız
and Asatekin, 2016: 334-342; Riegl, 2015: 71-82; Szmelter, 2013:16-45; ICOMOS, 2013: 3-4; Ahunbay, 2009:
28-36; Lockhart, 2008: 27-32; Kuban, 2000: 61-66; ICOMOS, 1994: 46-48; Riegl, 1982: 20-51; Kuban, 1970:
342-343). Other values of historical buildings are not included in the study. The effect of new use of determined
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is called numerical rating scale (Semerci and Gümüs, 2017: 91-113; Ceyhan, 2002: 192; Oguzkan,
1974:
153). According to this, they are accepted as ill-conserved when they get between 1 and 7 points; as averagely
conserved when they get between 8 and 14 points and as well-conserved when they get 14 points or more.
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Table 1. Facade Photos of Selected Historical Buildings

Edirne Havlucular Khan

Edirne Tas Khan
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Konya Horozlu Khan

A Maruni House in Konya1

Istanbul Dolmabahce Palace2

Table 2. Photos of Interior Space of Selected Historical Buildings

Edirne Havlucular Khan
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Konya Horozlu Khan

A Maruni House in Konya
(Yaldız and Arat, 2005)

Istanbul Dolmabahce Palace3

FINDINGS AND DISCUSSION
According to the result of the study, obtained information were evaluated. According to this, two buildings were
seen as ill-conserved, one building as averagely
conserved
andSEVİL
two of them as well-conserved (Table 3). One
Prof. Dr.
Ümran
İBAD Yönetim
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Başkanı
of the ill-conserved buildings was constructed
as khan and
is used
as a hostel today. This use harms the values
of building and if it is continued using with current function the building needs to be updated functionally
(The building gets seven points). The other building was used as an khan (trade) has been transformed into
trade center. However, the property problem of the building (private property) has caused the building to be
neglected and unauthorized interventions of tenants. This situation negatively affected the artistic (aesthetic)
value of the building most. The interventions to the facades of the building make the facade seem like patched
(The building gets four points).
Averagely conserved building was used as an khan at past and reused as a restaurant at present. Some obligations
because of restaurant function have harmed the values of the building even if it is little (The building gets ten
points).
One of well-conserved buildings was firstly used as a palace and it has been reused as a museum today. In
this study, whether new use harmed the building is examined not the restoration of the building. According to
this, it was determined that there is not a serious problem stemming from the use (The building gets seventeen
points). The other building was constructed for the purpose of a dwelling but later, it has been used as Chamber
of Architectures. The harm of new use to the building is at minimum level (The building gets fifteen points).
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Table 3. B The Conserve Status of Examined Historical Buildings
Building

New
Function

Conservation Level According to Universal Values
Age
value

Evidential
value

Artistic
(aesthetic)
value

Authentic
value

Total
Points

Edirne Havlucular
Khan

Trade center

1

1

1

1

4

Edirne Tas Khan

Hostel

2

1

2

2

7

Konya Horozlu
Khan

Restorant

3

2

3

2

10

The Maruni House
in Konya

Chamber of
4
4
4
Architectures Prof. Dr. Ümran SEVİL
Kurulu
Başkanı5
Museum İBAD Yönetim
4
4

3

15

4

17

Istanbul Dolmabahce
Palace
CONCLUSION

As a result of the study, abused use and useful uses in reusing historical buildings were determined. On two illconserved buildings, some interventions were made according to the needs of users without making adaptive
reuse projects. This uncontrolled situation has harmed to age, artistic (aesthetic), evidential and authentic
value of historical buildings. The use and economic value that is one of the values historical buildings carry
sometimes dominates the other values in especially urban income areas. The result is in the way that reuse of
historical building is abused.
On the other hand, successful examples in adaptive reuse of historical buildings are also available. Because
Chamber of Architectures is a non-profit foundation and has a respectful attitude against ethical issues, Maruni
House has been well-protected. The transformation into museum is also a good example for well-conservation
use of the building. It is observed that public uses are generally less harmful for the historical buildings than
trade purposes. What is more, with a use like this, the use function and economic value of the building is
evaluated with an useful social purpose.
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are suggested to be reused for a sustainable conservation understanding. However, it should be projected by an
architecture to prevent harmful uses. In adaptive reuse phase, the effect of reuse on historical building can be
determined through a simple grading method. Thus, the effects of reuse can be analyzed when still in project phase.
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FARKLI KAPLAMA MALZEMELERİ İLE 2014-2018 YILLARI ARASI CEPHE KAPLAMA İŞİ
MALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
İbrahim BEKTAŞ1, Z. Özlem PARLAK BİÇER2
1

Kayseri Üniversitesi, Tomarza Mustafa Akıncıoğlu MYO, Kayseri / Türkiye
2
Erciyes Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Kayseri / Türkiye

Öz: Başlangıçta çeşitli olumsuz ve tehlikeli unsurlardan korunmak amacıyla oluşturulan barınak yapıları,
günümüzde insanların değişik eylemlerinin gerçekleştirildiği yapay ortamlar olarak şekillenmektedir. Taş,
toprak ve ahşap gibi malzemelerin ham şekli ile inşa edilen yapılar, günümüzde bu doğal maddelerin işlenmiş
halleri ve yapay olarak üretilen malzemelerin kullanılması ile büyük ölçekli binalara dönüşmüştür. Yeni
oluşturulan binaların daha uzun ömürlü olabilmesi ve dış ortam koşullarından daha fazla korunabilmesi için
Prof. Dr. Ümran SEVİL
bina cepheleri ayrıca bir malzeme ile İBAD
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çıkarmıştır. Bina cepheleri çeşitli atmosferik olaylara, kirliliğe ve darbelere en fazla maruz kalan yapı bölümü
olarak gösterilebilir. Bu bölümlerde meydana gelen herhangi bir olumsuz durum dışarıdan kötü görüntü
oluşmasına sebep olmakla birlikte iç mekânda da sağlıksız ve konforsuz bir ortam oluşmasına neden olabilir.
Bu sebeple cephelerde oluşan olumsuz koşullar daha kötü durumlar meydana getirmeden düzeltilmelidir. Uzun
süreli konfor sağlanması için yapı tasarımından, binanın inşa ve bakım onarım işlerine kadar tüm aşamalarda
çevresel koşullara bağlı olarak en uygun cephe kaplama malzemesinin tercih edilmesi önemli bir konudur.
İdeal kaplama malzemesinin tercih edilmesi yapıda uzun süreli konfor sağlamakla birlikte ekonomik olarak
da tasarruf yapılmasını sağlayacaktır. Bununla birlikte ham madde ve üretim maliyeti gibi çeşitli faktörler
nedeniyle kaplama malzemelerinin farklı maliyetleri bulunmaktadır. Bu kapsamda; MEB’inin 24 derslikli tip
okul projeleri üzerinden yapılan çalışma ile hem 2014-2018 yılları arasında farklı cephe kaplama malzemeleri
ile cephe kaplama maliyetlerinin değerlendirilmesi yapılmış hem de okul cephelerine yönelik alternatif
modeller geliştirilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın, en uygun yapı malzemelerinin tercih edilmesi ve yapı inşa
maliyeti gibi önemli alanlara katkı koyması umulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Cephe, Cephe Kaplama Malzemeleri, Yapı İnşa Maliyeti, Eğitim Yapıları
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Günümüzde yaşamsal faaliyetlerin devamı için birçok yapı ve bina inşa edilmektedir. Ülkemizde yürürlükte
olan 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 5. maddesinde yer alan tanımlara göre; Yapı: “Karada ve suda, daimî veya
muvakkat, resmi ve hususi yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit
ve müteharrik tesislerdir.” Bina: “Kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine girebilecekleri
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ve insanların oturma, çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarayan, hayvanların ve
eşyaların korunmasına yarayan yapılardır.” olarak tanımlanmaktadır28.
İnşa edilen binaların, her türlü olumsuz koşullara karşı korunaklı, tehlike durumlarında en az içerde
bulunan kişilerin tahliyesinin gerçekleşebileceği süre kadar sağlam, işlevsel açıdan kullanışlı ve estetik
olması beklenmektedir. Tüm bu durumların uzun süreli olarak gerçekleştirilebilmesi yapı maliyetine bağlı
bulunmaktadır. Bina maliyetini etkileyen birçok etmen bulunmaktadır. Bunların başında binanın yapılacağı
yer, binanın kat yüksekliği ve kat sayısı, bodrum katının olup olmaması, dış duvar tipi ve yapım teknolojileri
gelmektedir. Ayrıca, malzeme seçimi, binanın işlevidir, çevre uzunluğu, yapım yılı, plan biçimi, iklimsel
koşullar da maliyette etkili olmaktadır (Bostancıoğlu, 2006: 28-30). Bunlarla birlikte, yapının deprem
kuşağında yer alması, taşıyıcı sistem çözümleri, zemin etütleri, projenin uygulanması ve denetimi de maliyeti
arttıran etmenler olarak karşımıza çıkmaktadır (Özkan & Muratoğlu, 2005).
Taş, toprak ve ahşap gibi malzemelerin ham şekli ile inşa edilen yapılar, günümüzde bu doğal maddelerin
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işlenmiş halleri ve yapay olarak üretilen
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ile büyük ölçekli binalara dönüşmüştür.
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Yeni oluşturulan binaların daha uzun ömürlü olabilmesi ve dış ortam koşullarından daha fazla korunabilmesi
için bina cepheleri ayrıca bir malzeme ile kaplanmaya başlanmıştır. Bu durum cephe kaplama malzemelerini
ortaya çıkarmıştır (Şekil 1).

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Şekil 1. Cephe Kaplama Malzeme Çeşitleri
28 http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3194.pdf
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Cephe kaplama malzemeleri üzerine çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Doğruel (2010), yapmış olduğu
çalışmada cam giydirme cepheleri metal ve cam elemanlar ile sistem özelinde ısı konforu açısından incelemiştir
(Doğruel, 2010). Çetinel (2012), Doğruel (2010)’e göre daha fazla sayıda cephe kaplama malzemesi ile
çalışma yaparak yapıda ısı yalıtımı, yapının aylık ısıtma enerjisi ihtiyacı ve yakıt giderleri konularında aylık
ortalama iç–dış sıcaklık farkı en fazla ay olan ocak ayı örneğinde ve TS825’e göre katkısını irdeleyerek dış
cephe kaplama malzemelerinin uygulama maliyeti de göz önüne alındığında, yapıya sağlamış olduğu yakıt
tasarrufuyla ne kadar sürede maliyetini geri kazanabileceğini açıklamıştır (Çetinel, 2012). Koca vd. (2013),
ahşap dış cephe kaplama elemanları ve özellikleri üzerine bir çalışma gerçekleştirmiştir (Koca vd. 2014).
Akkılıç vd. (2014), ısıl işlem uygulanmış ahşap malzemenin dış cephede kullanımı ve özellikleri üzerine bir
çalışma gerçekleştirmiştir (Akkılıç vd. 2014).
Parlak Biçer vd. (2015), yapmış olduğu çalışmada dünyanın farklı yerlerinde bulunan yabancı ünlü mimarlar
tarafından yapılan 7 farklı villa ve evin cephe kaplama malzemelerinin tespitini yaparak Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu 2015 yılı birim fiyatları ile cephe kaplama maliyetini tespit etmiştir. Sonraki
adımda belirlenen yapılardaki malzemelerin
mimariyi
zedelemeyecek malzemeler uygulayarak
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Dr. modern
Ümran
SEVİL
İBAD Yönetim
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Başkanı
yeni seçimlerin maliyetlerini hesaplamıştır.
Yeni seçilen
malzeme
ve yapının orijinal kullanılan malzemesi
arasındaki fiyat farkları ortaya koyularak malzeme seçiminin bina maliyetine etkisini tespit etmiştir (Parlak
Biçer vd., 2015). Bir diğer çalışmasında, Parlak Biçer vd. (2016), yapmış olduğu yedi farklı ünlü yapı
üzerindeki çalışmasının bir benzerini Sedad Hakkı Eldem’in yedi farklı yapısı üzerinden gerçekleştirerek
farklı malzemelerin yapı maliyetine etkisini irdelemiştir (Parlak Biçer vd., 2016).
AMAÇ
Uzun süreli konfor sağlanması için yapı tasarımından, binanın inşa ve bakım onarım işlerine kadar tüm
aşamalarda çevresel koşullara bağlı olarak en uygun cephe kaplama malzemesinin tercih edilmesi önemli bir
konudur. İdeal kaplama malzemesinin tercih edilmesi yapıda uzun süreli konfor sağlamakla birlikte ekonomik
olarak da tasarruf yapılmasını sağlayacaktır. Bununla birlikte ham madde ve üretim maliyeti gibi çeşitli
faktörler nedeniyle kaplama malzemelerinin farklı maliyetleri bulunmaktadır. Bu doğrultuda;
•

MEB’nın yaptırmakta olduğu “tip 24” derslikli okul projesine farklı cephe kaplama malzemeleri ile bir
öneri oluşturmak,

•

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu birim fiyatlar üzerinden 2014-2018 yılları arası
cephe kaplama malzemelerinin maliyetindeki değişiklikleri belirlemek,

•

Farklı
cephe
malzemelerinin
etkisinin
Doç.
Dr.karşılaştırılması,
Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof.
Dr.kaplama
Bülent
EKER bina yapım maliyetine
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
İBADtarafından
Yönetimyayınlanan
Kurulu Üyesi
TÜİK
bina inşaat maliyet endeksleri ve yıllık enflasyon
oranları
ile yıllık
maliyet

•

farklarındaki değişimleri karşılaştırarak farklılıklar tespit etmek,
•

Bina yapımında tercih edilecek en uygun yapı malzemesi ve yapı inşaat maliyeti alanına katkıda bulunmak
amaçlanmıştır.

623

DERNEK
YÖNETİMİ
SÖZEL SUNUMLAR

KAPSAM
Yapılarda uzun süreli konfor sağlanması için tercih edilecek cephe kaplama malzemeleri yapı maliyetinde
önemli bir konumdadır. Günümüzde ekonomik durumlar göz önünde bulundurulduğunda bu konu daha da
önemli bir durum haline gelmektedir. Bu doğrultuda bina cepheleri en dikkat çeken alan olmaktadır. Çeşitli
atmosferik olaylara ve kirliliğe maruz kalan bina cepheleri belirli aralıklarla yenilenmesi gerekmektedir. Aksi
durumda daha kötü sonuçlara neden olabilir. Cephe kaplama malzemelerinin bina maliyetine etkisinin tespiti
kapsamında MEB’inin 24 derslikli tip okul projeleri üzerinden bir değerlendirme yapılmıştır.
YÖNTEM
Cephe kaplama malzemelerinin bina yapım maliyetine etkisinin 2014-2018 yılları arasındaki etkisinin
incelenebilmesi için öncelikle 24 derslikli tip okul (Şekil 2) projelerinin üç boyutlu modellemesi gerçekleştirilerek
farklı malzemeler ile cephe çalışması gerçekleştirilmiştir. Tuğla, kompakt laminat, farklı cephe boyaları ve
renkli kaplama malzemeleri kullanılarak bir model belirlenmiştir (Şekil 3).

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Şekil 2. 24 Derslikli Tip Okul29

Şekil 3. Tip Okul Cephe Önerisi Perspektif Görünüşleri
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fiyatlarının
tespiti
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
gerçekleştirilmiştir. Fiyat belirleme işleminde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu 20142018 yılları arasındaki fiyatlar kullanılmıştır. Bu noktada cephe boyaları ile renkli kaplama malzemeleri için
uygulama pozları kullanılırken “kompakt laminat kaplama” ve “tuğla kaplama” için rayiç pozlar kullanılarak
29 http://v3.arkitera.com/UserFiles/Image/news/2008/03/12/manset01.jpg
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fiyat analizleri yapılmıştır. Analiz işlemlerinde kompakt laminat kaplamada mekanik taşıyıcı sistemde “çelik
u profil ve yardımcı elemanları”, ısı yalıtım elemanı olarak 5 cm taş yünü ile nem bariyeri kullanılmıştır.
Tuğla kaplamada ise hem ısı yalıtım elemanı hem de tuğlaların yerleştirileceği alan olarak 5 cm “kanallı
XPS levhalar” kullanılmıştır. İşçilik bedeli olarak malzemelerin özelliklerine göre farklı saatler üzerinden
değerlendirme yapılmıştır.
Son adımda ise tespit edilen cephe kaplama maliyetleri önce her bir malzeme için kendi içinde yıllara göre
maliyet değişimi açısından, ardından diğer malzemelere göre ve son olarak da bütün malzemelerdeki değişim
oranları bina inşaat maliyet endeksleri ve yıllık enflasyon oranları ile kıyaslanmıştır.
BULGULAR
Oluşturulan model üzerinden tercih edilen kaplama malzemeleri ile 2014-2018 yılları arası cephe kaplama
maliyetleri hesaplanmıştır. Elde edilen yıllara göre maliyet bilgileri (Şekil 4) ve maliyetlerin yıllara göre değişim
oranları (Şekil 5) grafiklerle gösterilmiştir. Sadece boya veya renkli kaplama kullanılarak yapılan hesaplamalarda
Prof.
Ümran
cephe kaplama maliyetlerinin 2014-2018
yıllarıDr.
arasında
338 ileSEVİL
550 bin Türk Lirası arasında olduğu, kompakt
İBADkullanılarak
Yönetimyapılan
Kuruluhesaplamalarda
Başkanı
laminat tuğla ve boya veya renkli kaplama
ise cephe kaplama maliyetlerinin
aynı dönemde 1 milyon 620 bin ile 2 milyon 465 bin Türk Lirası arasında olduğu görülmüştür.

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Şekil 4. 2014-2018 Yılları Arası Farklı Malzemelerle Tip Okul Cephe Kaplama Maliyetleri
625

DERNEK
YÖNETİMİ
SÖZEL SUNUMLAR

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Şekil 5. Cephe Kaplama Maliyetleri Değişim Oranları-Yıllık Enflasyon Değerleri30 ve Bina İnşaat
Maliyet Endeksi Değişim Oranları31
Elde edilen sonuçlara göre cephe kompakt laminat, tuğla ve boya malzemeleri ile yapılan modelin cephe
kaplama maliyeti sadece boya ya da renkli kaplama malzemeleri ile yapılan modelin cephe kaplama maliyetine
göre 4,8 ile 5,3 kat daha fazla olduğu görülmüştür.
Maliyetlerin yıllık değişim oranlarına bakıldığında; boya ya da renkli kaplama malzemenin tercih edilmesi
durumunda maliyet değişimi 2015 ve 2017 yıllarında %10’un altında artarken 2016 ve 2018 yıllarında %10’un
üzerinde arttığı tespit edilmiştir. Kompakt laminat ve tuğla malzemelerle yapılan kaplama işinin yıllık maliyet
değişim oranı belirlenen dönem aralığında sürekli artmıştır. Ancak, bu artış oranı 2015 yılından 2017 yılına
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
kadar azalmış olup tuğla malzemenin 2017 yılında artış oranının %0 olduğu hesaplanmıştır. Her iki malzeme
İBAD
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
için 2018 yılında ise %20’nin üzerinde ani bir artış olduğu belirlenmiştir.

30 http://ekonomiatlasi.com/enflasyon-orani
31 https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=138&locale=tr
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Şekil 4’te görüldüğü gibi cephe kaplama maliyetlerinin yıllık değişim oranları, yıllık enflasyon oranları ve
bina inşaatı maliyet endeksi yıllık değişim oranları ile kıyaslaması yapılmıştır. Enflasyon oranları ile bina
inşaat maliyet endeksi değişim oranlarının farklı oranlarda değiştiği görülmüştür. Boya veya renkli kaplama
malzemeleri ile yapılan cephe kaplama maliyeti yıllık değişim oranları 2015-2016 yılları arası dönem
haricindeki diğer zaman dilimlerinde bina inşaat maliyet endeksi değişim oranlarının altında artış göstermiştir.
Aynı oranlar enflasyon oranları ile kıyaslandığında 2015-2016 ve 2017-2018 yılları arası dönemlerde enflasyon
oranlarından fazla diğer dönemlerde ise az artış olduğu tespit edilmiştir. Kompakt laminat, tuğla ve boya veya
renkli kaplama kullanılarak oluşturulan cephe kaplama maliyetinin değişim oranlarına bakıldığında ise 20172018 yılları arası dönem dışındaki zaman dilimlerinde hem enflasyon hem de inşaat maliyet endeksi değişim
oranlarının altında bir artış sergilediği gözlenmiştir.
SONUÇ
Doğal ve yapay çevrenin etkisine bağlı olarak tüm malzemelerin belirli bir kullanım ömrü bulunmaktadır.
Konforlu bir yaşam sürebilmek için inşa edilen yapılarda dayanıklı, estetik, uzun ömürlü ve düşük maliyetli
Prof. Dr. Ümran SEVİL
ürünlerin seçilmesi büyük bir önem taşımaktadır.
Zarar gördüğü
edilen elamanların vaktinde değiştirilmesi
İBAD Yönetim
Kurulutespit
Başkanı
büyük sorunların ortaya çıkmasını önleyecektir.
Dönemsel olarak her türlü iş kolunda ve ürünlerde maliyet değişimi olması olağan bir durumdur. Yapılan
çalışma ile MEB tarafından yaptırılan tip okullar için alternatif bir cephe önerisi geliştirilmiştir. Bu çalışmada
kompakt laminat ve tuğla kullanılarak oluşturulan modelin cephe kaplama maliyetinin boya ve renkli kaplama
malzemelerinden yukarıda olması beklenen bir durumdur. Ancak maliyetlerinin yıllık değişim oranlarının
Şekil 4’te gösterildiği gibi çok değişik olması tahmin edilmeyen bir sonuç olarak karşımıza çıkmıştır. Boya
veya renkli kaplama cephe maliyetinin dalgalı bir şekilde değişiklik göstermesinin hammadde veya işçilik
kaynaklı olabileceği düşünülmektedir. Kompakt laminat ve tuğla kaplamadaki değişimlerin ise ürünlere olan
talep doğrultusunda olabileceği düşünülmektedir.
En fazla artış oranı hem maliyet hem enflasyon oranları hem de bina inşaat maliyet endeksinde 2017-2018
döneminde gerçekleşirken, kaplama maliyetlerinde en az artış oranı 2016-2017 yılları arası dönemde,
enflasyonda 2014-2015, bina inşaat maliyet endeksinde ise 2015-2016 yılları arasında gerçekleşmiştir. Bu durum
hem enflasyon hem de bina inşaat maliyet endeksi değişim oranlarının hesaplanmasında farklılıklar olduğunu
göstermektedir. Hesaplamalar yapılırken kullanılan verilerin tekrar ele alınması gerektiği düşünülmektedir.
Çalışmanın, kaplama malzemelerinin seçiminde dikkat edilen en önemli noktalardan biri olan maliyet konusuna
katkı sunacağı umulmaktadır. Çalışmanın sadece kompakt laminat, tuğla, boya ve renkli kaplama malzemeleri
Doç. Dr.
AVŞAR
KARABAŞ
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Ancak,
genişYönetim
bir cephe kaplama
malzemesi olduğu düşünüldüğünde diğer malzemelerin de dahil edilmesiyle
çalışmanın geliştirilebileceği açıktır. Çalışmanın, genelde binaların, özelde kamu binası olan okulların toplam
maliyetini etkileyen cephe kaplama sistemlerinin ve malzemelerinin seçimine maliyet açısından yaklaşarak
kolaylık sağlaması beklenmektedir.
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HASTANE MİMARİSİNDE KULLANICILARIN ESNEKLİK TALEPLERİNİ YAPISAL AÇIDAN
KARŞILAMAK ÜZERE YÖNTEM ARAŞTIRMALARI
Gamze KARAKAŞ1, Abdullah SÖNMEZ2
1-2

DEÜ, Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, İzmir / Türkiye

Öz: Sağlık sektörünün hızla değişen ve yenilenen ihtiyaç ve hizmetleri sektörün tüm dallarının yenilenmesini
gerekli kılmaktadır. Karmaşık fonksiyonlu yapı grubuna giren hastane binaları sağlık sistemindeki değişiklikler,
teknolojik ve bilimsel gelişmeler, organizasyon değişiklikleri, kapasite artışı, standartların yenilenmesi gibi
değişiklikleri karşılamak zorundadır. Yeniden mimari yapılandırma maliyetlerinin azaltılması ve değişimlere
beklenilen hızla yanıt verilebilmesi için mimaride esneklik anlayışı günümüz koşullarında bir zorunluluğa
dönüşmüştür. Gerçekçi ve geleceğe yönelik çözümler için, hastane binalarında yenileme ve büyümeye bağlı
değişmeler, planlama sürecine olduğu gibi yansıtılmalı ve tüm değişiklikleri içeren bir program hazırlanması
Prof. Dr. Ümran SEVİL
tasarımın temelini oluşturmalıdır.
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Anahtar Kelimeler: Hastane Mimarisi, Esnek Tasarım, Strüktür ve Tesisat Esnekliği

SORUNUN TANIMI
“Tanrı aşkına neden siz insanların önceden belirlenmiş tek bir rota yerine, serbestçe hareket edebilecekleri
kadar büyük mekânlar üretmiyorsunuz? İnsanların bizim öngördüğümüz gibi yaşamak istediklerini nereden
biliyoruz. Her şeyden önce işlevler birbirlerinden ayrılabilecek ilişkisiz ve kesin çizgilerle ayrılmıyorlar.
İkincisi, binalardan daha çabuk değişiyorlar. Binalarımız yüzlerce yıl ayakta durabilir. Değişecek olanlar;
asansörler, ısıtma sistemleri, vs… Ama değişmeyecek olan strüktürdür.” (Mies van der Rohe)
Sağlık sektörünün hızla değişen ve yenilenen ihtiyaç ve hizmetleri sektörün tüm dallarının yenilenmesini
gerekli kılmaktadır. Karmaşık fonksiyonlu yapı grubuna giren hastane binaları sağlık sistemindeki değişiklikler,
teknolojik ve bilimsel gelişmeler, organizasyon değişiklikleri, kapasite artışı, standartların yenilenmesi
gibi değişiklikleri karşılamak zorundadır. Yeniden mimari yapılandırma da yüksek maliyetleri beraberinde
getirmektedir. Bu maliyetlerin azaltılması ve değişimlere beklenilen hızla yanıt verilebilmesi için mimaride
esneklik anlayışı günümüz koşullarında bir zorunluluğa dönüşmüştür. Ancak problem şudur ki; tüm bu
değişkenlerin ne yönde ve nasıl gelişeceği konusunun bilinmesi ve saptanması mümkün değildir.
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Hastane yapıları, birbiriyle uyum içinde çalıştığı bir mekanizma olarak düşünüldüğünde; bu mekanizmanın
doğru ve aksaksız çalışabilmesi için doğru bir iş akış planı ile geleceğe yönelik değişikliklerin göz önünde
bulundurulması çok önemlidir. Hastaneler bu sebeple hem karmaşık fonksiyonlu yapı grubuna giren, hem
de karmaşık tasarım süreci olan yapılardır. Bilinmeyenin tahminine yönelik yaklaşımlarla tasarlamak
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yerine; yapıların değişimlere uyum sağlayabilmesi için “esnek planlama” temel tasarım ilkesi olmalıdır.
Organizasyonel büyümeler, bina sisteminin içyapısındaki değişikliklerle halledilebilecek boyutta olabilir. Bir
anlamda bazı değişmeler, esneklik sınırları içinde halledilebilir, fakat daha büyük organizasyonel değişimler,
bu limitleri aşarak binayı fiziksel değişmelere zorlar. Bunun sonucunda ortaya çıkacak sosyal, mimari ve teknik
problemlerin çok iyi çözülmesi gereklidir. Çözüme giden yolda atılacak ilk adım, bugüne kadar yapılanlardan
farklı bir şekilde geleceğe dönük, daha büyük, daha esnek hastaneler yapmaya karar vermek olabilir. Hastane
planlamasında ve tasarımında karşılaşılabilecek sorulardan biri de, planlanacak hastanenin bünyesinde ve
çevresinde, büyüme ve değişmenin nasıl sağlanması gerektiği olacaktır. Bu nedenle hastane binalarının bugüne
kadar geçirdikleri değişimin çok iyi incelenmesi ve araştırılması, büyüme ve değişme kalıplarının kavranması
gereklidir.
ÇALIŞMANIN KAPSAMI
Sağlık endüstrisi yapıları karmaşık fonksiyon ilişkileri içermesi ve mekânsal oluşumlarının özel koşulları
sağlaması gereği ile diğer yapı tiplerinden farklılaşır. Bu yönleri ile karmaşık fonksiyonlu yapı grubuna girer.
Prof. Dr. Ümran SEVİL
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içerdiği bu karmaşık işlevlere sahip mekânların detaylı planlanması gerekmektedir. Bu nedenle farklı
fonksiyonların birbirleri ile olan ilişkileri dikkatli bir iş akış planı ile oluşturulmalıdır. Azami ve asgari alan
ihtiyaçları, yoğun kullanımda olan alanların konumu, geleceğe yönelik değişiklikler ve diğer pek çok kriter
önemle değerlendirilmeli, uluslararası standartlara uyulmalıdır. Hastane binalarının büyüme ihtiyaçları birden
ortaya çıkmaz, zaman içerisinde yavaş yavaş gereksinimlerin artması sonucu yapının kaldırma kapasitesinin
yetersiz kaldığı noktada büyüme ve değişim söz konusu olur. Yapılan araştırmalara göre, hastanelerin belirli
dönemlerde, belirli bir büyüme hızına sahip oldukları görülür. Bir hastanede büyüme ve değişme için plan
yapma kararı alındığında, hastanenin tek bir binadan oluşmadığına ve her binada değişik fonksiyonlar
bulunduğuna, dolayısıyla bölümlerin farklı hızla büyüyeceğine dikkat edilmesi gereklidir.
ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ
Bir hastanenin planlanması çok önemlidir. Çünkü söz konusu olan insan sağlığıdır. Hastane binaları uzun
ömürlü yapılar oldukları için zaman içerisindeki gelişmelere adapte olacak şekilde planlanırlar. Bunun için
hastane planlaması, geleceğe yönelik geniş inceleme gözlem ve deneyimlere dayalı bir şekilde planlama,
programlama ve tasarlama aşamalarından oluşur. Planlama yapılırken öncelikli olarak, nüfusun çoğalması ve
gelişen teknolojiyle birlikte sürekli artan istekler göz önünde tutulmalı, yenilikleri tüm büyüme ve gelişmeleri
bünyesinde barındırabilecek bu kapasiteye sahip esnek hastane yapıları oluşturulmaya çalışılmalıdır. Güncel
örneklerde dikkati çeken bir konu ise; daha çok geleneksel yapım sistemlerinin kullanıldığını, esneklik
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sistemler sınıflandırmasında yer alan bütünden parçaya yaklaşımının benimsendiği bina içerisinde rezerv alan
bırakılarak veya ek bina ile gelişme yönü belirlenen, strüktürel esneklik yaklaşımının sergilendiği örnekler
gözlemlenmiştir. Forty’nin “bolluk” olarak adlandırdığı esneklik stratejisinde, binada işlevi belirsiz olan fazla
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alanların gelecekteki belirsiz gelişmelere adapte olmak için stok mekânlar olarak kullanılabileceği bir yöntem
geliştirmiştir. Sonuç olarak esneklik açısından;
- Strüktürel esneklik,
- Yapım sistemi,
- Hastane yapıları için uygun açıklıkların sağlanması,
- Modüler planlama,
- Rezerv alan bırakılması,
- Genişleme yönünün belirlenmesi,
- Benzer işlev gruplarının kümelenmesi,
- Çok işlevli mekânların oluşturulması,Prof. Dr. Ümran SEVİL
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
- Personel çalışma alanlarının açık ofis düzenlemesi,
- Tesisat birlikteliğinin sağlanması yaklaşımları benimsenmelidir (Toğan, 2010).
Hastane binaları planlanırken gelecekteki tüm yenilikler, değişiklikler, büyüme ve bunların oranları iyi
saptanmalıdır. Hastane binaları yatay büyümenin yanı sıra düşey büyüme de gösterebilirler. Ama buradaki
en büyük problem, büyüme sonucunda belirli bir yüksekliğe ulaşacak bina için yükseklik sorunu ve mevcut
binayla strüktürel olarak bütünleşememesi sorunları ortaya çıkabilmektedir. Bu aşamada bazen ek bir bina
yapmak eğer yer sorunu yoksa daha çok tercih edilen bir büyüme şeklidir. Yatay olarak büyümede de bazı
sorunlarla karşılaşılmaktadır. İlk olarak kapasite artırımını karşılayabilecek büyüklükte boş arsanın olması
gerekmektedir. Bu noktada mevcut binanın etrafındaki binalar da birer problem olarak karşımıza çıkmaktadır.
Binaların konumu, fonksiyonel olarak değişebilirlikleri oldukça önem kazanmaktadır. İşte tüm bu sebeplerden
dolayı hastane binalarında planlama aşamalarına çok önem verilmeli, büyüme için yeterli alan baştan
bırakılmalı, büyüme için sadece yön uygunluğunun yeterli olmadığı diğer şartların da sağlanması gerektiği
unutulmamalıdır.
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Şekil 1. Fonksiyonel Eskime ve Strüktürel Bozulmayı Anlatan Şema
Fiziksel eskimeler ve fonksiyonel değişimler binaların yaşama sürelerini kısaltmaktadır (Şekil 1). Bu noktada
ilk olarak hastane binasında büyüme, değişme ve yenileme kararı sebepleriyle birlikte alınmalıdır. Öncelikle
değişen istekler, ortaya çıkan gereksinimler, hem hastane kullanıcılarının hem de hastane personelinin görüşleri
alınarak doğru ve mümkün olduğunca eksiksiz olarak ortaya konulmalıdır. Burada amaç kullanıcıların
taleplerinin minimum ölçüde karşılanması değil, getirilecek tüm değişim ve yeniliklerin kullanıcıları
maksimum derecede tatmin etmesidir. Plan ve program hazırlanırken, gerektiği zaman istenildiği biçimde
hizmet verebilmek amacıyla, duvar bölümlerinin kaldırılabilmesi, yerine yeni bir odanın yerleştirilebilmesi,
tesisatın hiç değiştirilmeden yeni duruma uyum sağlayabilmesi açısından strüktür ve teknik sistem seçimi
yapılırken çok ileri görüşlü olmayı gerektirir. Bir binada değişiklik yapılması, o binanın yıkılıp yeniden
yapılmasından çok daha uygun bir çözüm yoludur. Çünkü günümüz yapılarında fonksiyonel eskime, strüktürel
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
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onarımla, binanın performansında uzun süre büyük bir azalma olmamaktadır. Fakat özellikle hastane binalarında
fonksiyonel eskime o kadar büyük boyutlara ulaşır ki; esneklik, değişme, yenileme, büyüme problemleri en
başta düşünülmesi gereken konular haline gelmiştir (Tezel,1985).
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ESNEKLİK KAVRAMININ MİMARİDE KULLANIMI
Esneklik, bir çözümün değişen gereksinimlerini, kendisinde hiçbir değişiklik yapılmadan karşılayabilmesi
niteliğidir. Yapı bütünü içinde esneklik ise, elemanlar ve sistemlerdeki, yani mekânlardaki değişimi ifade
etmektedir. Tasarım ve kullanım esnekliği olarak ele alınan bu tür esneklikte;
- Kullanıcının mekân ve ekipmana bağlı gereksinimleri,
- Islak hacimlerin konumuna bağlı gereksinimler,
- Düşey sirkülasyon elemanlarının konumuna bağlı gereksinimleri önemli olmaktadır.
Hastane yapılarında esneklik bağlamında, ıslak mekânların konumu için üç farklı durumun varlığı söz konusu
olmaktadır. Ancak her üç durumda da önemli olan temiz su, pis su tesisatının konumudur;
- Eğer ıslak hacimlerin sabit olması istenirse, bu durumda banyo, tuvalet, mutfak gibi biriminin yerleri ile
merdivenin konumu değişmeyecek şekilde
belirlenmek
zorundadır.
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- Eğer tercih edilen ıslak hacimlerin tamamen serbest olması ise; o zaman doğru bir taşıyıcı sistemin kurulması
gerekmektedir.
- Islak hacimlerin belli bir alanda hareketli olması durumunda ise, destek strüktür ve ayrılabilir ünitelerin
belirlenmesi, buna bağlı olarak modüler ızgaranın oluşturulması ve sonuçta değişebilir ıslak hacimlerin
çözümleri üretilmelidir (Şekil 2).
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Şekil 2. Tesisatın Yapı İçinde Yürüyebileceği Güzergâhlar
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Hastane yapılarında düşey sirkülasyon elemanları, hastaların ulaşabileceği en uygun yerlerde tasarlanmalıdır.
Eğer yapı farklı yönlerde gelişiyorsa, elemanlar genellikle merkezde tasarlanmaktadır. Merkezsel olarak
üretilen projelerde, merdiven ve asansörler sabit duvarlar içine alınmaktadır. Böylece düzenlemeler tamamen
sabit duvarlarla çevrilmiş çekirdek dışında gerçekleşebilmektedir. Aynı zamanda, ünitelerin iç akışlarına etki
etmemektedir. Ünitelerde meydana gelebilecek en küçük bir değişim gerekliliği, bu tür sistemlerde kolaylıkla
çekirdekten bağımsız olarak giderilebilmektedir. Gerekirse yapı yatayda da büyüyebilme özelliğine sahiptir.
Ancak, tasarımın mutlaka bir modül ile oluşturulmuş olması gerekmektedir. Aksi halde, esneklik sınırının
koyulabilmesi mümkün olmayacaktır (Çetin, 1999).
GÜNÜMÜZDE ESNEK UYGULAMA ÇÖZÜMLERİ
Çekirdek Hastane Planlaması

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Şekil 3. Westmead Hastanesinin “Çekirdek Hastane Planlaması” Çözümüyle
Güncel Durum Yerleşke Planı
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Avusturalya Westmead Hospital Campus kuzey-güney yönünde uzanan 7,2 metrelik gridlere bölünerek
tasarımın esneklik kriterinin sağlanması amaçlanmıştır (Şekil 3). Yıllara göre gelişimi ve 50 hektarlık arazisinin
yerleşim planı şöyledir;
1981: 185 yatak kapasitesi ile Westmead Hastane ana binasının açılışı.
1995: 350 yatak kapasiteli Westmead Çocuk Hastanesinin eklenmesi.
1996: Beyin Yaralanmaları departmanının yapılışı.
6.2 Modüler Planlama
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İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Şekil 4. Planlamada Esneklik Yöntemi Olarak Modüler Hacimli Küpler Kullanılarak Alternatif
Tasarımlar Oluşturulması
“Modüler Planlama” çözümüne örnek olarak; 15 ve 25 yatak kapasiteli, yatayda ve düşeyde büyüyebilme ve
eklemlenebilme alternatifleriyle esnek prototip bir hastane tasarımı çalışmasına imza atmıştır (Şekil 4).
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Tesisat Katı Oluşturma
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Şekil 5. “Tesisat Katı Oluşturma” Çözümüne Örnek, Norveç’teki Bir Hastane
Hastane, yatayda merkeze birleştirilmiş üç benzer alandan oluşmalıdır. Üst katlarda yatan hastalara klinik
hizmeti verilen hasta bakım üniteleri; alt katlarda hem yatan hem de diğer hastalara hizmet verilen klinik
üniteleri; ortada ise her iki üniteye de hizmet veren, hastaların giremedikleri servis birimleri yer almaktadır. Bu
üç bölümün tümünde istenilen her türlü değişiklikler yapılabilmektedir (Şekil 6). Özellikle servis ünitelerinin
birleştirilebiliyor olması kullanıcının araç, gereç, malzeme alma olanağını arttırmaktadır. Tüm bu değişmelerden
söz edebilmek için ise yapıdaki taşıyıcı duvarların yoğunluğunun az olması gerekmektedir.
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Şekil 6. Açık Bina Sistemli The Ino Hospital Projesi
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Hastane binalarında açık planlı tasarımlar oluşturulurken iki önemli fikir uygulama aşamasında destek
sağlamaktadır (Şekil 7);
- Portatif donanımıyla “evrensel” hasta odaları oluşturmak,
- Destek alanları ve ofisleri “koza” konfigürasyonuyla oluşturmak.
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Thundermist Health Centre, (Woonsocket/RI) bahsedilen prensiplerle 1995 yılında hizmete açılmış bir
merkezdir. Yüzer gezer “pod”lar, standart klinik odaları ve kiosk şeklinde tasarlanmış destek birimleriyle;
binanın maximum düzeyde ışık almasını, iç-dış arasındaki fiziksel bağın güçlenmesini ve birimler arası
esnekliği sağlayan başarılı örneklerdendir.
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SONUÇ
Gerçekçi ve geleceğe yönelik çözümler için, hastane binalarında yenileme ve büyümeye bağlı değişmeler,
planlama sürecine olduğu gibi yansıtılmalı ve tüm değişiklikleri içeren bir program hazırlanması tasarımın
temelini oluşturmalıdır. Bu evrede hastanenin farklı fonksiyonlu birçok binadan oluştuğuna ve bu farklı
bölümlerin değişik hızla büyüyeceğine; bazı binalarda yenilemelerin, bazılarında da değişmelerin gerekeceğine
dikkat etmek gereklidir. Ayrıca ihtiyaç ve isteklerin zamanla değişimi ve yıllara göre artan nüfusun sağlık
gereksinimleri, hastane kullanıcılarının farklılaşan istekleri yönünde değişen eylemleri, ekonomik ve teknik
ilerlemeler; hastane binalarında yapılacak programın tüm bunları gelecekte karşılayacak şekilde “esnek”
olmasını ve belirli dönemlerde kademelendirilmesini gerektirmektedir.
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Tablo 1. Türkiye Genelinde Hastanelerin Nüfus-Metrekare Artış Oranlarının Normalize Ortalaması
Hastanelerin bulunduğu tüm lokasyonlara ait son 50–60 yıllık nüfus artış oranları ve hızlarının; yıllar
içerisindeki toplam metrekare artışlarıyla karşılaştırılarak yorumlanmasının daha sağlıklı sonuç vereceği
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
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kanaatine varılmıştır (Tablo 1). Bu sebeple hastanelerin tarihsel gelişimini inceleyerek Türkiye geneli için
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bir projeksiyon oluşturmak; bu fonksiyonel değerlendirmeyle elde edilen katsayıların gelecekte yapılacak
hastaneler için bir altlık teşkil etmesi bu çalışmanın sağlıklı sonuçlanabilmesi açısından uygun bir yöntem
olarak görülmektedir.
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ÇANAKKALE MERKEZ KEPEZ TOKİ KONUTLARI DIŞ MEKAN KULLANIMLARININ
İNCELENMESİ
Abdullah KELKİT1, Alper SAĞLIK2, Yavuz ALKAN3
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Öz: Ülkemizde kurulduğu günden bugüne farklı şehirlerde özellikle dar ve orta gelirli insanlara yönelik
nitelikli ve kaliteli konut ve sosyal donatı projeleri geliştirmeyi ve konforlu yaşam alanları oluşturmaya yönelik
uygulamaları hedefleyen TOKİ, konut ihtiyacına yönelik önemli adımlar atmaktadır. Ülkemiz nüfusunun ve de
özellikle kentsel nüfusun hızla arttığı günümüzde nitelikli konut ihtiyacı da beraberinde artmaya başlamıştır.
Bu ihtiyacı karşılamaya yönelik planlamalar yapılırken nüfusun teknik altyapı, sosyal donatı, rekreasyon vb
Prof. Dr. Ümran SEVİL
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konut ve dış mekan alan kullanımlarının ekolojik odaklı ve mekânsal kurgunun iyi yapıldığı bir planlamayı ve
bu çerçevede yapılan uygulamaları kapsamaktadır. Bu çalışma, Toplu Konut İdaresi’nce (TOKİ) Çanakkale
Merkez Kepez Beldesi’nde 2008 yılında yapımına başlanan ve 2009 yılında tamamlanan, 48 Blok ve 960
konuttan oluşan ve içinde ticaret merkezi, aile sağlık merkezi, 100. Yıl erkek spor ve sağlık merkezi, kadın
spor ve sağlık merkezi, lise, ilköğretim okulu, anaokulu, cami, belediye irtibat bürosu, restoran, rekreasyon
alanlarının bulunduğu yaklaşık 250 da.lık bir alana yayılan toplu konut alanında yürütülmüştür. Bu kapsamda,
mevcut altyapının tespitine yönelik arazi çalışmaları yapılmış, mekânsal kullanımlar ve bunların alan içindeki
dağılımları, yeterlikleri incelenmiştir. Buna göre; toplu konut alanında yeşil alan miktarının yeterli ancak
bakım ve onarımının eksik olduğu, donatı eleman eksikliği, rekreasyonel etkinlikler için yeteri miktarda alan
ayrılmadığı, bitkilendirmede yanlış bitki seçimleri ve uygulamalar yapıldığı belirlenmiştir. Mevcut otopark
sayısının talepleri karşılayabilecek sayıda olduğu tespit edilmiştir. Bilgilendirme ve yönlendirme levhaları
da yetersiz bulunmuştur. Çalışmada, toplu konut alanında dış mekan alan kullanımlarının mevcut fiziki
altyapısının geliştirilmesine yönelik planlama ve tasarım önerileri getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Alan Kullanımı, Çanakkale, Rekreasyon, TOKİ, Toplu Konut

Prof. Dr. Bülent EKER

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

İnsanoğlunun varoluşundan bugüne en önemli gereksinimleri arasında barınma gelmiştir. Kimi zaman su
kıyısında, kimi zaman tepelik alanlarda bu gereksinimlerini karşılamaya çalışmıştır. Yine yerleşimler uzun
yıllar boyunca kırsal alanlarda yoğunlaşmışken son yıllarda kentsel alanlarda daha fazla yerleşimler gelişmeye
başlamıştır. Kentsel alanlardaki artan nüfus karşısında insanların konut ihtiyacı da artmaya başlamıştır.
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Günümüzde konut ihtiyacı karşılanırken daha fazla insanın bir arada yaşayabileceği, çağdaş, nitelikli, sosyal
yaşam alanlarını içeren, rekreasyon alanları ve donatı elemanlarınca zengin projeler üretilmeye başlanmıştır.
Bu amaçla ülkemizde farklı şehirlerde özellikle dar ve orta gelirli insanlara yönelik nitelikli ve kaliteli konut ve
sosyal donatı projeleri geliştirmeyi ve konforlu yaşam alanları oluşturmaya yönelik uygulamaları hedefleyen
TOKİ, konut ihtiyacına yönelik önemli adımlar atmaktadır. TOKİ’nin yanı sıra büyük inşaat firmaları da bu tür
toplu konut uygulamalarına yoğunluk vermişlerdir.
AMAÇ
Çalışmada; Toplu Konut İdaresi’nce (TOKİ) Çanakkale Merkez Kepez Beldesi’nde 2008 yılında yapımına
başlanan ve 2009 yılında tamamlanan ve yaklaşık 250 da.lık bir alana yayılan toplu konut alanının mevcut
altyapısının tespitine yönelik arazi çalışmalarının yapılması, mekânsal kullanımlar ve bunların alan içindeki
dağılımlarının ve yeterliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
KAPSAM

Prof. Dr. Ümran SEVİL

Çalışma; 48 Blok ve 960 konuttan oluşan
içinde ticaret
merkezi,
aile sağlık merkezi, 100. Yıl erkek spor
İBADve
Yönetim
Kurulu
Başkanı
ve sağlık merkezi, kadın spor ve sağlık merkezi, lise, ilköğretim okulu, anaokulu, cami, belediye irtibat
bürosu, restoran, rekreasyon alanlarının bulunduğu yaklaşık 250 da.lık bir alana yayılan toplu konut alanında
yürütülmüştür (Şekil 1).

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Şekil 1. Çalışma Alanının Yeri ve Konumu (Google Earth’ten Değiştirilerek)
641

DERNEK
YÖNETİMİ
SÖZEL SUNUMLAR

YÖNTEM
Çalışma üç aşamada yürütülmüştür. Birinci aşamada, çalışma konusu ile ilgili daha önce yapılmış yerli ve
yabancı literatürler taranmıştır. İkinci aşamada, mekânsal kullanımlar ve bunların alan içindeki dağılımları ve
yeterlikleri belirlenmiştir. Üçüncü aşamada ise, toplu konut alanında dış mekan alan kullanımlarının mevcut
fiziki altyapısının geliştirilmesine yönelik planlama ve tasarım önerileri getirilmiştir.
BULGULAR
Çalışmanın yürütüldüğü TOKİ 960 toplu konut alanı, yaklaşık 250 da.lık bir alana yayılmaktadır. Alanda
farklı büyüklükte 48 bloktan oluşan konutlar bulunmaktadır. Konut haricinde yaşayan insanların zorunlu
ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sosyal ve kültürel yapılar tesis edilmiştir (Tablo 1).
Tablo 1. Çalışma Alanı Yapı Kullanımları
Kullanım Türü
Konaklama

Kullanım Şekli

Prof. Dr. Ümran SEVİL

Konut Başkanı
İBAD Yönetim Kurulu
Ticaret merkezi
Aile sağlık merkezi
100. Yıl erkek spor ve sağlık merkezi
Kadın spor ve sağlık merkezi
Lise
İlköğretim okulu

Hizmet sektörü

Anaokulu
Cami
Belediye irtibat bürosu
Büfe
Banka ATM’leri
Restoran

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

Çay bahçesi

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

Taksi durağı
İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Otopark

Konut ve diğer yapısal mekanlar haricinde sosyal ve kültürel yaşam alanlarının bulunduğu rekreasyon alanları
(Tablo 2) çoğunlukla yapı aralarında olmak üzere alanın merkezi noktalarında tesis edilmişlerdir.
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Tablo 2. Çalışma Alanı Rekreasyonel Alan Kullanımları
Kullanım Türü

Kullanım Şekli
Piknik alanı
Çocuk oyun alanı
Üç pota basketbol sahası

Rekreasyon

Basketbol sahası
Park
Fitness alanı
Bisiklet yolu

Çalışma alanı, son yıllarda hızlı bir gelişme gösteren Kepez Beldesinde, Çanakkale-İzmir Karayolu kenarında
Prof. Dr. Ümran SEVİL
konumlandırılmıştır. Doğusunda orman, Çanakkale Devlet Hastanesi, okullar bölgesi ve yoğun yerleşim
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
dokusu, batısında karayolu, kuzeyinde Üniversite yerleşkesi ve güneyinde ise yerleşim ve karayolu bağlantısı
bulunmaktadır. Dolayısıyla konum itibariyle çok önemli bir öneme sahiptir. Konut yerleşimleri genelde dağınık,
konutlar arası mesafe yeterli açıklıkta olup, mevcut topoğrafik yapıyla uyum içerisindedir. Konut harici yapılar
genelde merkezde tesis edilmiştir ve tüm yerleşim alanından kolay ulaşılabilir durumdadır (Şekil 2).

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
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Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Şekil 2. Konut ve Yapı Yerleşimleri
Konutlar
arasındaki
boşluklarda
otopark, çocuk oyun alanı, spor
sahası,
ve çimKARABAŞ
yüzeyler ile
Doç.
Dr.oturma
Pelinalanı
AVŞAR
Prof.
Dr. Bülent
EKER
yeteri İBAD
kadar bitki
materyali
de kullanılmıştır.
Ulaşım, geniş bir
asfaltYönetim
yol ile veKurulu
tüm yerleşimi
çevreleyecek
İBAD
Başkan
Yardımcısı
Yönetim
Kurulu
Üyesi
şekilde sağlanmaktadır. Sosyal ve kültürel yaşam alanları alanın tümüne hizmet edebilecek şekilde
konumlandırılmamıştır.
Toplu konut alanında yeşil alan miktarının yeterli ancak bakım ve onarımının eksik olduğu, donatı eleman
eksikliği, rekreasyonel etkinlikler için bazı alanlarda yeteri miktarda mekan ayrılmadığı, bitkilendirmede yanlış
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bitki seçimleri ve uygulamalar yapıldığı belirlenmiştir. Özellikle ana ulaşım aksı boyunca yol bitlendirmesinde
kullanılan bitki türleri yanlış seçilmiştir. Mevcut otopark sayısının talepleri karşılayabilecek sayıda olduğu
tespit edilmiştir. Bisiklet yolu, ana ulaşım aksı üzerinde araç yolu ile birlikte tesis edilmiştir. Bu durum trafik
güvenliği açısında sorun teşkil etmektedir. Bilgilendirme ve yönlendirme levhaları ve donatı elemanları da
yetersiz bulunmuştur (Şekil 3).

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Şekil 3.EKER
Çalışma Alanındaki Rekreasyonel
Alan
Kullanımları
Doç.
Dr.
Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
SONUÇ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Çalışma alanının bulunduğu bölge son yıllarda özellikle kamu yatırımlarının kaydırıldığı ve beraberinde
nüfusunda hızla arttığı bir yapıya dönüşmüştür. Tamamlandığı 2009 yılından bugüne kadar yakın çevresinde
benzer nitelikli toplu konut alanları yapılmıştır. Konum itibariyle merkezi bir noktadadır. Ana ulaşım aksı
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içinden geçmektedir. Dolayısıyla kendi nüfusuna ek olarak hareketli bir nüfusunda etkisi ve baskısı altındadır.
Bu baskı özellikle kendini ulaşım alt yapısında göstermektedir.
Konut yerleşimleri adalar üzerinde dağılım göstermektedir. Her ada da farklı büyüklükte daireler bulunmaktadır.
Her adanın kendine ait otoparkı, çocuk oyun alanı, oturma alanları bulunmaktadır. Adadaki blok yoğunluğuna
göre çocuk oyun alanı ve oturma alanları gibi mekanlar çoğunlukla yetersiz kalmaktadır.
Bloklar arasındaki boşluklar genelde bitkilendirilmiştir. Ana ulaşım aksı boyunca yapılan bitkilendirmeler
genelde yetersiz kalmış, tür seçimleri yanlış yapılmıştır. Bilindiği üzere yol bitkilendirmesinde mekanın
büyüklüğüne göre düzgün gövdeli, yüksekte taç yapan, tercihen yapraklı bitki türleri tercih edilir.
Çalışma alanı içinde iki adet orta büyüklükte park bulunmaktadır. Park içindeki mekânsal kurgulamalar
çoğunlukla karmaşık, birçok aktivite içi çe geçmiş durumdadır. Donatı elemanlarındaki yetersizlikler
giderilmelidir. Farklı yaş gruplarının gereksinimlerine de hitap edecek aktiviteler geliştirilmelidir.

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İNTERNET KAYNAKLARI

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

http://www.toki.gov.tr/sosyal-konutlar (E.T. 20.10.2018)

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
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KEPEZ (ÇANAKKALE) BELDESİ SAHİL ŞERİDİNİN REKREASYONEL AMAÇLI
KULLANIMININ İRDELENMESİ
Abdullah KELKİT1, Alper SAĞLIK2, Yavuz ALKAN3
1 -2
3

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Çanakkale / Türkiye
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lapseki Meslek Yüksekokulu, Çanakkale / Türkiye

Öz: Kıyılar, insanlık tarihi boyunca yerleşim, savunma, tarım, ticaret vb amaçlı mekânsal kullanımlar için
cazip alanlar olmuştur. Özellikle son yıllarda bu alanlar kıyı rekreasyon etkinlikleri açısından da adeta bir
cazibe alanları haline gelmişlerdir. Çalışma; Çanakkale İli Kepez Beldesi sınırları içinde yer alan yaklaşık
5,5 km uzunluğundaki sahil şeridinde yürütülmüştür. Çalışma alanı içinde otel, çay bahçeleri, piknik alanı,
yürüyüş yolu, otopark, kafeterya, plaj, karavan parkı, aquapark, askeri tesis, konut ve tarım arazileri (sahil yolu
kenarında) vb farklı mekansal kullanımlar
bulunmaktadır.
Çalışma
alanının sınırlandırılmasında, kıyı ve sahil
Prof.
Dr. Ümran
SEVİL
İBAD
Yönetim
Kurulu Başkanı Çalışmada; sahil şeridi boyunca yer
şeridi ile ilgili yasal mevzuat hükümleri
göz
önünde bulundurulmuştur.
alan mevcut ve potansiyel rekreasyon alanlarının tespiti ile diğer mekansal kullanımlar arasındaki ilişkilerin
belirlenmesi amaçlanmıştır. Buna göre; sahil şeridinin Çanakkale Boğazı’nın kenarında yer almasının sonucu
olarak sahip olduğu üstün özelliklerine karşın, özellikle son yıllarda nüfus artışı ve beraberinde yapılaşma
baskıları nedeniyle sahil şeridinde bölünmeler oluştuğu, rekreasyonel etkinlikler için yeteri miktarda alan
bırakılmadığı ve farklı amaçlı mekansal kullanımlarının oluştuğu tespit edilmiştir. Mevcut rekreasyon
alanlarında ise tasarım ve uygulama hatalarından dolayı donatı elemanı yetersizlikleri, zemin kaplama hataları,
hatalı bitki seçimi ve yetersizliği, temizlik ve bakım eksikliği bulunmaktadır. Sahil şeridinin karasal kesiminde
yer alan tarım arazilerinin ise özellikle yapılaşma baskısı altında kaldığı gözlemlenmiştir. Özellikle ikincil
konut amaçlı sitelerin yapımının bu alanlarda hızla arttığı görülmektedir. Çalışmada, planlama ve tasarım
önerileri getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çanakkale, Kepez, Kıyı, Rekreasyon, Sahil Şeridi

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Kıyı alanları, sahip olduğu doğal ve kültürel zenginlikleri nedeniyle yoğun olarak tercih edilmişlerdir. Özellikle
kıyı kentlerindeki hızlı nüfus artışı ve beraberindeki kentleşme ile birlikte gelişen, dönüşen ve hızla betonlaşan
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
kentsel
alanlarda
yaşayan
insanlar
kente
yakın
kıyı
alanlarında
yerleşme
eğilimine
geçmişlerdir.
Bu yoğun
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
talep sonucunda kıyı alanları, bir taraftan turizmin baskısı altına girerken diğer taraftan da başlangıçta ikincil
konut amaçlı kullanılmış ancak günümüzde ise asıl yaşam alanı haline dönüşmüştür.
Kıyı alanlarının bu yoğun yerleşim baskısı altında kalması sonucunda burada yaşayan insanların konut
ihtiyaçlarına ek olarak rekreasyon, hizmet vb ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çeşitli alan kullanımları
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da katılmıştır. Kıyılardaki bu artan kullanım talebi sonucunda kıyılar, kapasitelerinin üstünde kullanılmaya
başlanmış, doğallıklarını yitirmiş ve adeta beton yığınları haline gelmiştir. Taşıma kapasitesinin yetersiz
olması durumunda ise kıyılar doldurularak farklı alan kullanımları için yeni mekanlar oluşturulma çabasına
gidilmiştir. Doğal ve kültürel değerler açısından koruma-kullanma dengesi sağlanamamış, deniz ve karasal
ekosistem bozunuma uğramıştır. Çalışma alanında da bu durum kendini açık bir şekilde göstermektedir.
AMAÇ
Çalışmada; Çanakkale İli Kepez Beldesi sınırları içinde yer alan sahil şeridindeki mevcut ve potansiyel
rekreasyon alanlarının tespiti ile diğer mekansal kullanımlar arasındaki ilişkilerin belirlenmesi amaçlanmıştır.
KAPSAM
Çalışma; Çanakkale İli Kepez Beldesi sınırları içinde yer alan yaklaşık 5,5 km uzunluğundaki sahil şeridinde
yürütülmüştür (Şekil 1). Çalışma alanı içinde otel, çay bahçeleri, piknik alanı, yürüyüş yolu, otopark, restorankafeterya, plaj, karavan parkı, aquapark,
askeriDr.
tesis,Ümran
konut veSEVİL
tarım arazileri (sahil yolu kenarında) vb farklı
Prof.
mekansal kullanımlar bulunmaktadır.İBAD
Çalışma
alanının Kurulu
sınırlandırılmasında,
Yönetim
Başkanı kıyı ve sahil şeridi ile ilgili yasal
mevzuat hükümleri göz önünde bulundurulmuştur.

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
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Şekil 1. Çalışma Alanının Yeri ve Konumu (Google Earth’ten Değiştirilerek)
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YÖNTEM
Çalışma üç aşamada yürütülmüştür. Birinci aşamada, çalışma konusu ile ilgili daha önce yapılmış yerli ve
yabancı literatürler taranmıştır. İkinci aşamada, sahil şeridi boyunca yer alan mevcut ve potansiyel rekreasyon
alanlarının tespiti ile diğer mekansal kullanımlar arasındaki ilişkiler belirlenmiştir. Üçüncü aşamada ise,
mevcut rekreasyon alanlarının fiziki altyapılarının tespiti, geliştirilmesi ve öneri rekreasyon alanları için de
planlama ve tasarım önerileri getirilmiştir.
BULGULAR
Çalışmanın yürütüldüğü sahil şeridi yaklaşık 5,5 km uzunluğuna sahip bir alandır. Çalışmanın başlangıç
noktasını oluşturan Kolin Otel ile çalışmanın sonlandığı Dardanos yerleşimi arasında kalan sahil şeridinde çok
farklı mekansal kullanımlar mevcuttur. Bu kullanımlar konaklama, hizmet sektörü, rekreasyon, askeri alan ve
tarım arazisi şeklinde çeşitlenmektedir (Tablo 1).
Tablo 1. Çalışma
Kullanım Çeşitliliği
Prof.Alanı
Dr. Mekânsal
Ümran SEVİL
Kullanım Türü

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Kullanım Şekli

Konaklama

Otel
Konut
Restoran-kafeterya
Çay bahçesi
Otopark
Satış büfesi

Hizmet sektörü

Tuvalet
Çeşme
İskele
Plaj
Karavan park
Balıkçı barınağı

Prof. Dr. Bülent EKER
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Piknik alanı
Tek pota basketbol sahası
Voleybol sahası
Çocuk oyun alanı
Fitness alanı

Rekreasyon

Aqualand
Yürüyüş yolu
Bisiklet yolu
Yağlı pehlivan güreş alanı
Askeri alan

Sahil güvenlik

Tarım arazisi (Sahil yolu kenarında)

Meyvelik, sebzelik

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Çalışma alanı, Kolin Otel ile Liman arasında kalan bölüm ile Liman ve Dardanos yerleşimi arasında kalan bölüm
açısından farklılıklar göstermektedir. Birinci bölüm; Kolin otel ile başlayıp, restoran-kafeterya, satış büfeleri,
çay bahçesi, spor alanları, çocuk oyun alanları, piknik, çeşme, iskele, tek katlı konut şeklinde kullanımları
içerirken (Şekil 2), ikinci bölüm geniş sahil şeridi boyunca park, güreş alanı, otopark, plaj, karavan park, site
yerleşimleri, aqualand gibi daha yoğun insan kullanımına olanak veren mekânsal kullanımları içermektedir
(Şekil 3).

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
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Şekil 2. Kolin Otel-Liman Arası Mekânsal Kullanımlar
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Bu bölümde yer alan Kolin otel, düzenli dış mekan kullanımıyla ön plana çıkmaktadır. Halkın da rahat bir
şekilde kullanabileceği sahil kıyısında yürüyüş yolu, oturma alanları ve geniş çim yüzeyler bulunmaktadır.
Devamında ise çay bahçesi, restoran işletmeleri vardır. Sahil şeridi ile konut yerleşimini ayıran araç yolu
ve yol üzerinde mavi çizgi ile işaretlenmiş bisiklet yolu vardır. Bisiklet yolu bu bölümde yer yer araç yolu
üzerinde yer alırken kısmen de yaya yolu ile birlikte kullanılmaktadır. Dolayısıyla emniyetli bir sürüş olanağı
bulunmamaktadır. Bu bölümde araçlar yol üzerinde park etmektedir.
Sahil şeridi boyunca hali hazırda kullanılmayan satış büfeleri, çocuk oyun aletleri, tek pota basketbol sahası,
çeşme, tuvalet, ahşap iskeleler halkın sıkça kullandığı birimlerdir. Ancak bu bölümde özellikle çim alanlar
bakımsız ve donatı elemanlarında da yetersizlikler bulunmaktadır. Bu bölümde en çok kullanılan birim ise
piknik alanıdır. Alanda ahşap piknik masaları ve ocak bulunmaktadır. Ancak donatı elemanı eksiklikleri ile
temizlik ve bakım sorunu mevcuttur. Otopark bulunmaktadır. Piknik alanından sonra sahil boyunca geniş,
düzenlenmemiş ve boş araziler ile yer yer küçük çay bahçeleri ve restoranlar bulunmaktadır.
Bu bölümdeki tüm sahil şeridi boyunca bitki materyali kullanılmaya çalışılmıştır. Ancak bitkisel tasarım
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Şekil 3. Liman-Dardanos Yerleşimi Arası Mekânsal Kullanımlar
Çalışmanın yürütüldüğü ikinci bölüm Kepez Limanından itibaren başlamaktadır. Liman bölgesinin bitişiğinde
Kepez çayı ve balıkçı barınakları yer almaktadır. Devamında 2017 yılında yapımı sona eren Kepez Parkı,
geniş çim yüzeyleri, çocuk oyun alanı, yer satrancı, fitness alanı, tek pota basketbol sahası, çim voleybol
sahası ve güreş alanı ile önemli bir rekreasyon alanı olarak dikkat çekmektedir. Parkı sınırlandıran araç yolu
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yolu birbirinden ayırt edilmiştir. Park boyunca gerek yol bitkilendirmesi gerekse park içinde estetik ve işlevsel
bitkisel tasarım uygulamaları oldukça yetersiz kalmıştır. Bilgilendirme ve tanıtım levhası, donatı elemanları
yetersizlikleri de bulunmaktadır.
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SONUÇ
Kentsel kıyılar, çok çeşitli aktivitelerin gerçekleştiği alanlardır. Farklı gereksinimlerin karşılandığı mekanlar
olmasıyla birlikte kimlik kazandırma özelliğiyle de adeta kentlerin vitrini konumundadırlar (Kara, 2002:407412). Bu nedenle kentsel kıyıların doğru planlama yaklaşımları ile ele alınması ve bütüncül olarak planlanıp,
tasarım uygulamalarının gerçekleştirilmesi gerekir.
Çalışmanın yürütüldüğü Kolin otel ve Dardanos yerleşimi arasında kalan ve yaklaşık 5,5 kilometre uzunluğuna
sahip olan sahil şeridi, bütüncül bir planlama yaklaşımından uzak, günün ihtiyaçlarına göre planlama ve tasarım
yaklaşımından uzak uygulamalar ile bugünkü hali hazırdaki görünümünü kazanmıştır. Sahil boyunca özellikle
birinci bölümde gerçekleştirilen uygulamalar, birbiriyle ilişkisi olmayan mekânsal kurgulamalar sonucunda
kıyı, kendisinden beklenilen işlevselliğini tam anlamıyla yerine getirememektedir. Özellikle yayalar ve
bisiklet kullanıcılar için oluşturulan mekanlar oldukça yetersiz kalmış, yer yer iç içe geçmiş ve trafik güvenliği
açısından da sorun oluşturmaktadır.
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başında yetersiz bitkisel tasarım uygulamalarıdır. Özellikle yaz aylarında aşırı sıcağın etkisinden korunmak
için geniş taç yapan ve gölge ortam oluşturabilecek özelliklere sahip bitkilerin kullanılması zorunludur. Bu
bölümde sahil yoluna paralel devam eden tarım arazileri yoğun yapılaşma baskısı altındadır. Hatalı imar
uygulamaları sonucunda bu tarım arazileri hızla villa ve yazlık tipi konut yerleşimlerine dönüşmektedir. Bu
durum, sahil şeridi ve yakın çevresinin doğallığını da bozmaktadır.
Çalışma alanı, bütünüyle ekolojik tabanlı bütüncül bir planlama ve tasarım yaklaşımıyla yeniden ele alınmalı,
disiplinlerarası çalışmalar yapılmalı, sadece günümüzün değil gelecekteki olası gelişmeleri de kapsayan
uygulama kararları alınmalı ve Çanakkale’nin önemli bir kıyı bölgesi olan alanın kent kimliğine katkı
sağlanması yönünde adımlar atılmalıdır.
KAYNAKÇA
Kara, B., (2002). İzmir Kenti Kıyı Kullanımlarının Kent Karakterine Etkisi Üzerine Bir Araştırma.
Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları IV. Ulusal Konferansı, 5-8 Kasım 2002, İzmir.
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KENTSEL PLANLAMA SÜRECİNDE ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİNİN PLANLAMA VE
TASARIM İLKELERİ (BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS PLANLAMA VE
TASARIM PROJELERİ ÜZERİNE ÖNERİLER )
Sezer ÜNAL1, Alper SAĞLIK2
1

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı,
Çanakkale / Türkiye
2
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Çanakkale / Türkiye

Öz: Kampüs; Fransızca kökenli bir kelime olup Türkçe karşılığı yerleşkedir. İnsanlık, yaşamın başlangıcıyla
yerleşim bölgeleri kurmuş ve bu yerleşkeleri ortak paylaşım alanları olarak kullanmıştır. Modern zaman
biriminde kentler kurulmuş ve bu kentlerin içinde birçok büyük kurum ve kuruluş kendi yerleşkelerini
oluşturmaya başlamıştır. Türkiye’de ilk
kampüs
1950’li
yıllarda ortaya çıkmıştır. Üniversiteler her
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eğitimle birlikte öğrencilere kendi içinde yetebilen ve ihtiyaçlara cevap verebilen yerleşkeler oluşturabilmek
için planlamalar yapmaktadır. Üniversitelerin kentlerden bağımsız fakat kent bütünüyle hareket eden kampüsler
kurmaları sonucu yerleşkelerin planlamasında peyzaj planlama ve tasarım ilkelerinin de projelendirmede yer
bulmasının yolu açılmıştır. Kampüs alanlarının planlama ve tasarım aşamasında; Alana ait 1/1000 ölçekli Hali
hazır paftalardan, vaziyet planlarından, eşyükselti eğrileri ve topografik yapıdan faydalanılmıştır. Bandırma
Onyedi Eylül Üniversitesi Kampüsü için Kentsel planlama ve kent bütünü ele alınarak peyzaj planlama ve
tasarım ilkeleri doğrultusunda proje ve uygulama önerileri getirilmesi düşünülmüştür. Bandırma, hem Akdeniz
hem de Karadeniz iklimlerinin etkisi altındadır. Balkanlardan gelen karasal iklimin geçiş alanı üzerinde yer
alır ve bu nedenle ilçede çeşitli iklim özellikleri gözlenmektedir. Yıllık ortalama sıcaklık ve rüzgâr hakimiyeti
düşünüldüğünde tasarlanacak yapıların iklim koşullarına uyumluluğunu, kullanım sürelerinin sürekliliğini ve
kullanıcı sürdürülebilirliğini sağlamak açısından doğal parametrelerin tasarım arka planında yer almasının
kaçınılmazdır. Bu çalışmanın temel amacı büyüyen kentlerle, kent kimliğine bürünen ve kendi kendine yetebilen,
doğrudan ya da dolaylı olarak ülke ekonomisine ve üretime katkı sağlayan bilim ve teknolojinin ışığında
kazanımların olduğu çevreci, peyzaj planlama ve tasarım ilkelerine bağlı kampüs alanlarının oluşturulması ve
örnek olması hedeflenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bandırma, Çevre, Kent, Kampüs, Kentsel Planlama ve Tasarım, Üniversite
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Dünya nüfusu sürekli büyümektedir. Nüfus artışı beraberinde birçok ihtiyacı doğurmaktadır. Ülkeler içinde
bulunan kentlerde temel ihtiyaçlarla beraber önemli bir unsur olan eğitim-öğretim faktörü de yerini almıştır.
Eğitim-öğretim için tarihin başlangıcından bu zamana çok farklı mekânlar yaratılmıştır. En iyi eğitim ve öğretim
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nasıl ve nerede olabilir sorusuna karşılık birçok çalışma yapılmış ve sosyal, kültürel, eğitsel ihtiyaçları bir arada
karşılayacak kompleks yapılar planlanmış ve uygulanmıştır. Bu kompleks yapılar kentlerin içinde ya da hemen
dışında kampüs dediğimiz yerleşkeleri ortaya çıkarmıştır (Karaşah ve Ark. , 2016 ). Kampüs; Fransızca kökenli
bir kelime olup Türkçe karşılığı yerleşkedir. Üniversite kampüsleri işlevselliği yönünden birçok imkânı içinde
barındırmaktadır. Türkiye’de ilk kampüs örnekleri 1950’li yıllarda ortaya çıkmıştır. 1955 yılında Trabzon’da
Karadeniz Teknik Üniversitesi, yine 1955 yılında İzmir’de Ege Üniversitesi ve 1956 yılında Ankara’da Orta
Doğu Teknik Üniversitesinde görülmüştür (Mete Y. , 2013). Üniversitelerin kentlerden bağımsız fakat kent
bütünüyle hareket eden kampüsler kurmaları sonucu yerleşkelerin planlamasında peyzaj planlama ve tasarım
ilkelerinin de projelendirmede yer bulmasının yolunu açmıştır. Kampüslerin planlama ve tasarım projeleri
bulunduğu kentin coğrafi, sosyoloji, demografik yapısı ve diğer kriterler ele alınarak projelendirilmelidir
(Atabeyoğlu, 2014). Üniversite kampüsleri eğitim yapılarının, öğrenci yurtlarının, lojmanların, sosyal tesislerin
bulunduğu, birimleri birbirine bağlayan caddeler ve ana arterlerin, yürüyüş yollarının, yeşil alanların, parkların,
iç avluların, meydanların yer aldığı çok işlevli eğitim merkezleridir. Kampüs alanları kentlere göre daha
yoğun yeşil alanlara sahiptir. Üniversite yerleşkelerinde, peyzaj alanlarının önemli işlevleri bulunmaktadır.
Prof. Dr. Ümran SEVİL
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yerleşkede insan ve çevre ilişkilerini güçlendirmek, rezerv alanları ortaya çıkarmak, kampüs alanına kimlik
kazandırmak olarak sıralanabilir (Karakaş, 1999). Kampüs, yeni kentsel gelişme modelinde cazibe çekimini
ve bilginin üretimini temsil eder. Kampüs; şirketler, kuruluşlar, üniversiteler, teknoloji araştırma merkezleri
arasında ilişkileri geliştirmek için olumlu bir ortam yaratmayı amaçlar. Bu çalışmamızda kent içindeki ya
da kent kıyılarındaki kampüslerden biri olan ve henüz yeni kurulmuş ve mimari olarak kurulumun çok
başında bulunan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi kampüs alanı için plan ve tasarım önerileri sunulması
hedeflenmektedir (Hoeger, 2014).
MATERYAL ve YÖNTEM
Çalışmanın materyalini, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi merkez yerleşkesi arazisi oluşturmaktadır (Şekil
1). Bandırma, Akdeniz ve Karadeniz iklimlerinin etki alanı içindedir. Ayrıca Balkanlardan gelen karasal
iklimden de etkilenmektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 52 yıllık verilerine göre Bandırma’da; en düşük
sıcaklık -14.6 ºC (15 Ocak 1954), en yüksek sıcaklık ise 42.4 ºC (9 Temmuz 2000) olarak kaydedilmiştir. Yıllık
ortalama sıcaklık ise 14 ºC olarak kaydedilmiştir. Bandırma’nın hakim rüzgar yönleri, kuzey ve kuzeydoğudur.
Rüzgarın ortalama hızı 15 km/Saat’tir, yıllık ortalama yağış miktarı ise 703.3 kg/m olarak ölçülmüştür. Yıllık
ortalama sıcaklık ve rüzgar hakimiyeti düşünüldüğünde tasarlanacak yapıların iklim koşullarına uyumluluğunu,
kullanım sürelerinin sürekliliğini ve kullanıcı sürdürülebilirliğini sağlamak açısından doğal parametrelerin
tasarım arka planında yer alması kaçınılmazdır.
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Şekil 1. Makro Ölçek Konum Grafiği32
Kampüs alanı planlama ve tasarım aşamasında araziye ait tüm veriler ve uydu fotoğrafları, hava fotoğrafları,
toprak yapısı gibi bilimsel değer verileri elde edilmiştir. Kampüs arazisi Bandırma ilçesinde Çanakkale- Bursa
yolu üzerinde olup şehir merkezine 5 km’lik mesafede yer almaktadır. Kampüs arazisinin hemen arkasında
Merinos Koyunculuk Enstitüsü, ön tarafta liseler vadisi ve kuzeybatısında da devlet hastanesi yerleşkesi yer
almaktadır.
Kampüs alanı planlama ve tasarım aşamasında;
•

Alana ait 1/1000 ölçekli Hali hazır paftalardan sınırlar belirlendi,

•

Vaziyet planı oluşturuldu,

•

Vaziyet planı üzerinde eşyükselti eğrileri sayısallaştırıldı ve topoğrafik yapı ortaya çıkarıldı,

•

Sörvey çalışması yapıldı ( Ertekin ve Çorbacı, 2010 ).

Kampüs arazisi üzerinde kentsel planlama ve tasarım yapılması aşamasında aşağıda sırlanan kriterlerde göz
önünde tutulmuştur. Bunlar;
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Doğal Veriler

32 https://www.tkgm.gov.tr/tr/sayfa/harita-bilgi-bankasi-hbb
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•

Kent İçindeki Konum

•

Bütüncül Tasarım İlkeleri

•

Bağlamsal Arkaplan

•

Geçirgen Bölgeleme Kurgusu

•

Kampüs Eskizi

•

Ulaşım senaryosu

•

1. Araç Dolaşım Rotaları

•

2.Yaya Dolaşım Rotaları

Mekansal Organizasyon

Prof. Dr. Ümran SEVİL

•

Ana Omurga (Yaya Promenadı) İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

•

Açılım Aksları (Kültür-Bilim-Spor)

•

Meydan/Alt Meydan Hiyerarşisi

•

Yaşam Alanları/Sosyal Altyapı

Mimari Yapı Oluşumları
•

Mimari Yaklaşım

•

Üniversite Birimleri

•

Avlu/İç Bahçe Sistematiği

•

Gelişim Alanları Süreç Kurgusu

Sucul Alanlar
•

Dere- Gölet Oluşumları

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
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Yerleşkenin planlama ve tasarım aşamasında ortak meslek disiplinleriyle birlikte çalışmaya özen gösterilmiştir.
Bu ortak payda ile mevcut yapıların kotları, arazi eğrileri ve aplikasyon verileri oluşturulmuştur. Bitkilerin
noktasal yerleri, sayıları ve peyzaj değerleri, sirkülasyon sistemi ve ulaşım izleri belirlenmiştir. Alanda yer
verilecek kullanım şekilleri, kullanıcı görüşleri de alınarak ihtiyaç programına eklenmiştir. Bilimsel veriler
•
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ve ihtiyaç programı doğrultusunda, farklı sirkülasyon ve mekanların bulunduğu öneriler ortaya çıkarılmıştır.
Yerleşke Bandırma ilçesinde 599 ve 5 parsel üzerinde yer almaktadır. Kampüs arazisinin toplam alanı yaklaşık
olarak 700 dönümlük bir alanı kaplamaktadır (Şekil 2).
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Şekil 2. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kampüs Arazisi33
BULGULAR ve TARTIŞMA
Üniversitelerin yerleşkelerinde peyzaj alanları ve peyzaj elemanları, yerleşke sınırları, girişler, aktif ve
pasif rekreasyon ve yeşil alanlar, taşıt ve yaya sirkülasyonları, donatı elemanları, plastik objeler, kavşaklar,
aydınlatma elemanları, bitkisel peyzaj ve yapısal uygulamalar olarak sınıflandırılabilir ( Bilgin ve Erten, 2009).
Kampüs kavramından yola çıkarak Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi arazisinde peyzaj planlama ve tasarım
ilkelerine uyularak en iyi kullanım alanları oluşturmak amacıyla mevcut durum analizleri yapılmış ve eskiz
çalışmaları oluşturulmuştur (Şekil 3). Bu çalışmalar yapılırken daha önce belirlediğimiz ana kriterler üzerinden
hareket edilmiş ve Alan Dinamikleri, Mekansal Organizasyon, Mimari Yapı Oluşumları, Sucul Alanlar
maddelerine göre hareket alanları, meydanlar ve sirkülasyon kurgusu oluşturulmak istenmiştir (Dober, 1992).
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Şekil 3. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kampüs Ana Giriş Kapısı ve Otopark
Üniversitenin mevcut durumunda giriş kapısı yan yol üzerinde olup, hastane ve liseler vadisi yolu üzerinde
olması nedeniyle yoğun bir geçiş güzergâhı halindedir. Hemen girişte de otopark alanı bulunmakta olup,
yayalar ve öğrenciler için bahçe yolları ve yeşil alan mevcut değildir. Yapılacak olan tasarımda bu sorunlar
Ümran
ortadan kaldırılıp yerine yeşil bantlarınProf.
olduğuDr.
ve yaya
yolları,SEVİL
engelli ulaşım ağları gibi önemli sirkülasyon
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öğeleri eklenecektir (Şekil 4).
Kampüs alanının çevresi yoğun bir hareket kabiliyetine sahip ve bu nedenle üniversite birimlerini bütüncül bir
sistem içerisinde planlamak ve gelişmesinin izlerini taşıyacak bir esnek tasarım altlığı geliştirmek hedeflenmiştir.
Çevresel etkiler fazla olduğundan, kampüs sınırları olan, tanımlı ve kapalılığı sağlanmış korunaklı mekânlardır
ifadesine dayanarak, kent ile sınır çeper ilişkisi kuran, kendi içerisinde etkileşimli kapalı-açık- yarı açık alanlar
yaratılmak istenmiştir (Şekil 5 ve 6).
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Şekil 4. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kampüs Kullanım ve Tasarım Diyagramı
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A: Kampüsün tamamını dolaşan yaya ve araç rotasına ait diyagramdır. Bu rota üstünde kullanıcı farklı
fonksiyonlarla karşılaşarak deneyimleme imkânı bulur.
B: Merkezi eğitim alanları ile ana sosyo-kültürel alanlara ev sahipliği yaparak kampüsün odak noktasını
oluşturmaktadır. Toplanma ve dağılma hareketlerinin yoğunlukla bulunacağı bu alan yapı ve peyzaj elemanları
ile geçirgen biçimde tasarlanarak açık, yarı-açık mekânlara sahiptir.
C: Kapalı ve açık spor alanlarının bulunduğu alandır. Bu bölge kullanıcılara alternatif kullanım olasılıkları
sunarak spor faaliyetlerini günlük hayatın bir parçası haline getirmektedir.
D: Öğrencilerin üretime katıldığı bostanlar bölgesi; üretimi yine kampüs içi tüketime dönüştürmeyi,
deneyimleyerek öğrenmeyi amaçlar.
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Şekil 5. Kampüs İçinde Yapımı Devam Eden Eğitim Binaları Şantiyesi
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Şekil 6. Kampüs İçinde Yapımı Devam Eden Eğitim Binaları Şantiyesi
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Tasarımın temel yaklaşımında alan verilerine göre, arazi koşulları değerlendirilmiş; yaya odaklı bir kampüs
anlayışı benimsenmiştir. Bu odak kapsamında ana omurga oluşturulmuş, yapı organizasyonunda dolu-boş
dengesi içerisinde yapı kütleleri bu yaya aksına eklenmiştir. Kampüs içerisinde sosyal donatıları güçlü, açık
alan organizasyonu iyi planlanmış, yeşil alan dengesinin sağlandığı bir sosyal yaşam alanı yaratmak hedef
edinilmiştir. Projenin temel hedeflerinden biri; sürdürülebilir/eko ulaşım yöntemleriyle kampüsteki araç
kullanım oranını minimum seviyeye indirmektir.
SONUÇ
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Merkez Yerleşkesi planı kurgusunda öne çıkan ilk belirleyici öğe öğrenci
odaklı kampüs yaşantısı kurgusudur. Kurgu birincil olarak kampüs içi akıllı ulaşım sistemleri ile yaya odaklı
ulaşım parametrelerini irdelemeye yönlendirmiş, kullanıcı profilleri üzerinden ulaşım rotaları belirlenmesini
sağlamıştır. Yaya odaklı ulaşım kurgusu ile alle –yaya promenadı- tasarlanmış, fakülteler arası ana ulaşım aksı
yaya ve bisikletli kullanıcıya bırakılarak peyzaj elemanları ve sosyal alanlar ile desteklenmiştir. Alle kampüs
gelişim süreçlerinin tamamında, birbirini tamamlayacak biçimde, modüler tasarlanmıştır. Kampüs gelişim
Prof. Dr. Ümran SEVİL
süreçleri plan kurgusunda diğer bir parametredir.
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Gelişim süreçleri boyunca her bir yapı ve peyzaj elemanı çevresel ilişkileri güçlü modüller olarak kurgulanmıştır.
Kampüs içi bölgeleme eğitim, öğretim, tabiat, üretim ve deneyim gibi kavramlar birbiri ile bağlantılı duruma
getirilmiştir. Kampüs yaşantısında sosyal alanlar ile eğitim alanları bütüncül bir yaklaşım ile kurgulanmıştır.
Üniversite kampüslerinin planlanma ve tasarımında, kentsel alanlarda yapılan planlamalar gibi kentsel tasarım
ölçeğinde değerlendirilmelidir. Günümüzde oluşturulan üniversite kampüslerinde düzenli yerleşimlerin
olmaması önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Üniversite kampüsleri kendi içinde bütüncül bir
yaklaşıma sahip olmalıdır. Kampüsler büyüklükleri ve barındırdığı nüfus kitlesiyle neredeyse küçük bir kent
kimliği kazanmaktadır. Her üniversite kampüsü öğrenci, akademik kadro, idari kadro ve misafirlerinin en iyi
şekilde zamanını geçirebileceği sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerin olduğu yaşam alanları olarak
tasarlanmalıdır. Gelişigüzel kurulan fakülte binaları, birbirinden kopuk derslikler ve sosyal alanlar, bir yere
bağlanmayan anlamsız araç ve yaya yolları, yok denecek kadar az yeşil alan kurgusu ve peyzaj disiplininden
uzak ağaçlandırma çalışmaları ve donatı elemanlarının kullanımı olmamalıdır. Kampüslerde kimlik kazanımını
sağlamak ve her üniversitenin kendine özgü mimari ve peyzaj yapısına sahip olması için, planlama ve tasarım
aşamasında kampüslerin gelişim ve büyüme teorileri de ele alınmalıdır. Bu nedenle planlama ve tasarımda
büyüme ve gelişim arazileri de tasarıma dahil edilmelidir. Bu sayede plansız ve gelişigüzel büyümenin önüne
geçilmiş olacaktır (Yeşil M., 2016).
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yerleşkenin
özgün
ve kent
ile bütünleşmiş bir kimlik kazanmasıdır. Yerleşkenin
bütününde
özgün
tasarımlar ve bağımsız mimari öğelere yer verilerek kendi içinde bütüncül bir yapıya sahiplik kazandırılmak
istenmiştir. Kampüs içinde yaya ve araç yollarının devamlılığı, birbiriyle bağlantılı eğitim binaları, sosyal ve
kültürel etkinlik alanlarının ulaşılabilir kolaylığı, sanatsal ve sportif faaliyetlerin yoğun olduğu yeşil kampüs
kimliği olgusu hedeflenmiştir. Her geçen gün büyüyen bir üniversite olan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
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dinamik yapısıyla, öğrenciler, akademisyenler ve memurlarıyla birlikte kendine yetebilen bir kampüs olgusuna
oluşturulmak istenmiştir.
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TÜRKİYE HAVZALARI VE SUYUN ETKİN KULLANIMI (SUSURLUK HAVZASI / ERDEK BANDIRMA SU REZERVLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ)
Sezer ÜNAL, Alper SAĞLIK2

1
1

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı,
Çanakkale / Türkiye
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Çanakkale / Türkiye

2

Öz: Su, yaşamın kaynağı, hayatın devamının en önemli öğesi, dünyanın oluşumunda dahi olmazsa olmazı,
“hayat” sözcüğünün anlam kazandığı temel elementtir. Dünyadaki su oranı %70’dir ve bunun %96.5’i okyanus
sularıdır. Sahip olduğumuz su kütlesinin sadece küçük bir kısmı tatlı sudur. Yeryüzündeki tatlı suyun %68’i
buzullarda, %30’u da yeraltındadır. Bize sadece %2’lik bir dilim kalmaktadır. Toplam suyun sadece %1’inin
Prof. Dr. Ümran SEVİL
1/10.000’ini kullanabilmekteyiz. Türkiye
topraklarında
ortalama yıllık yağış miktarı 643 mm/
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yıl olarak ölçülmüştür. Bu durum ülkemizin “su fakiri” olduğu gerçeğini göstermektedir. ¹“Türkiye çevrenin
korunmasına ilişkin ilk hukuki düzenlemeyi 1983 yılında yürürlüğe giren 2872 sayılı “Çevre Kanunu” ile
yapmıştır”. ²“Bu kanun kapsamında su havzaları, özel çevre koruma bölgeleri, hassas ekosistemler ve sulak
alanların korunması ve tehlikeli atıkların bertarafı gibi konuların bölgesel ölçekte çözümlenmesine karar
verilmiştir”. Türkiye’de su haritaları oluşturulmuş ve 26 havza bölgesi ortaya çıkarılmıştır. Susurluk havzası
da 12. sıradadır ve yönetim planı içinde yer alan şehirler; Bursa, Balıkesir, Kütahya illeridir. Susurluk Havzası,
22.399 km²’lik yüzölçümüne sahiptir. Susurluk havzası eylem planı çalışma alanı olarak büyük bir alana
sahip olması sebebiyle daha küçük ölçekte Balıkesir’in ilçeleri olan Bandırma ve Erdek su kütlelerinin durum
değerlendirmesi üzerinde bir araştırma ve önlem planları üzerine çalışma yapılacaktır. Bandırma ve Erdek
ilçelerinin yeraltı ve yerüstü su kütleleri ve deniz suyunun mevcut durumları üzerinde analizler yapılarak
sınıflandırmaları yapılacak ve ne kadar suyun temiz ve kullanılabilir olduğunun parametrelerine ulaşılmaya
çalışılacaktır. Bu çalışmanın temel amacı küçük ölçekten başlayıp yaşamın kaynağı suyun korunması ve
mevcut su rezervlerinin kirletilmesini önlemek ve kirletilmiş suların durum analizlerini ile gerekli önlemlerin
alınmasını sağlamaktır.
Anahtar Kelimeler: Bandırma, Erdek, Havza, Kirlilik, Su
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SU NEDİR?
SUYUN DÜNYAMIZ
ve ÜLKEMİZDEKİ DURUMU
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İBAD Yönetim
Kurulu Üyesi
Su, yaşamın kaynağı, hayatın devamının en önemli öğesi, dünyanın oluşumunda dahi olmazsa olmazı,
“hayat” sözcüğünün anlam kazandığı temel elementtir. Dünyadaki su oranı %70’dir ve bunun %96.5’i
okyanus sularıdır. Sahip olduğumuz su kütlesinin sadece küçük bir kısmı tatlı sudur. Yeryüzündeki tatlı
suyun %68’i buzullarda, %30’u da yeraltındadır. Bize sadece %2’lik bir dilim kalmaktadır. Toplam suyun
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sadece %1’inin 1/10.000’ini kullanabilmekteyiz. Yeryüzünde bulunan tatlı suyun %68’i buzullarda, %30’u da
yeraltındadır. Bize sadece %2’lik bir dilim kalmaktadır (Akın M., Akın G. 2007). ¹“Türkiye ‘de; nüfus artışı,
hızlı kentleşme ve sanayileşme faaliyetleri sonucunda suya artan talep ile birlikte, su kaynaklarının etkin bir
şekilde kullanımı ve korunması büyük önem kazanmıştır. Türkiye, su kaynakları açısından zengin bir ülke
olmadığı gibi, mevcut su kaynaklarının ülke geneline dağılımı da eşit değildir. Ülke içinde 26 akarsu havzası
bulunmakta olup, bu havzaların yalnızca dördü yıllık yağışın % 37‟sini karşılayabilmektedir.” Türkiye, jeolojik
oluşum bakımından çok gençtir. Topografyanın eğimli olması nedeniyle akarsuların rejimleri düzensizdir. Bu
sebeple suyun etkin kullanımı pek mümkün olmamaktadır. Tablo 1. 2004 verilerine göre; Türkiye’de, sulamada
29,6 milyar m³, içme suyu olarak 6,2 milyar m³ ve sanayide ise 4,3 milyar m³ olmak üzere toplam 40,1 milyar
m³ suyun tüketilmiştir. Verilere göre ihtiyacımız olan 112 milyar m³ suyun ancak % 36’sı geliştirebilmektedir
(Tablo 1, 2 ve 3).
Tablo 1. Türkiye’de Sektörler Tarafından Kullanılan Su Miktarı, DSİ, (Milyar m³), 1990–2004–2030.
Yıl

Toplam Su Tüketimi

Sektörler
Prof. Dr. Ümran SEVİL
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Km³

Sulama

İçme-Kullanma

Sanayi

Km³

Km³

Km³

1990

30,6

% 28

22,0

% 72

5,1

% 17

3,4

% 11

2004

40,1

% 36

29,6

% 74

6,2

% 15

4,3

% 11

2030

112

% 100

72

% 64

18

% 16

22

% 20

(TÜBİTAK MAM ÇEVRE ENSTİTÜSÜ, Havza Koruma Eylem Planlarının Hazırlanması – Susurluk
Havzası)34
“Türkiye çevrenin korunmasına ilişkin ilk hukuki düzenlemeyi 1983 yılında yürürlüğe giren 2872 sayılı “Çevre
Kanunu” ile yapmıştır.”35 “Bu kanun kapsamında su havzaları, özel çevre koruma bölgeleri, hassas ekosistemler
ve sulak alanların korunması ve tehlikeli atıkların bertarafı gibi konuların bölgesel ölçekte çözümlenmesine
karar verilmiştir”. Türkiye’nin dokuzuncu kalkınma planında yer alan bazı kararlar; “ülke genelinde çevre
korumaya yönelik kentsel altyapı ihtiyacı belirlenecek ve belediyelerin içme suyu, kanalizasyon, atık su arıtma
tesisi ve katı atık bertaraf tesisi gibi altyapı ihtiyaçlarını ortaya koyacak. Kentsel altyapı ana planı ve finansman
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sağlanacaktır”
ibarelerine
suyu 193
milyar m³ olarak hesaplanmıştır (Şekil 1), (Tablo 2).
34 http://www.iqra-solutions.de
35 http://www.cygm.gov.tr
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Şekil 1. Su Kaynakları Potansiyeli,
D.S.İYönetim
(TÜBİTAK
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ÇEVRE ENSTİTÜSÜ, Havza Koruma
İBAD
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Eylem Planlarının Hazırlanması – Susurluk Havzası)
Tablo 2. Su Varlığına Göre Ülkelerin Sınıflandırması
Kişi Başına Su Tüketimi(m3)

Ülkenin Durumu

> 10000

Su zengini

3000 – 10000

Kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen

1000 – 3000

Su sıkıntısı bulunan

< 1000

Su fakiri

( TÜBİTAK MAM ÇEVRE ENSTİTÜSÜ, Havza Koruma Eylem Planlarının Hazırlanması – Susurluk Havzası)
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Tablo 3. Türkiye’nin Su Kaynaklarının Potansiyeli, DSİ, 2000. SU KAYNAKLARI POTANSİYELİ
SU KAYNAKLARI POTANSİYELİ
Ortalama yıllık yağış

643 mm/yıl
Uzun dönem yıllık ortalama
(milyar m³)

Yıllık yağış miktarı

501,0

İç su kaynakları

227,4

Dış ülkelerden gelen akış

6,9

Yenilenebilir su kaynaklarının toplam yıllık ortalaması
Buharlaşma-terleme
Yeraltına sızma
Yüzey suları

273,6

Prof. Dr. Ümran SEVİL
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41,0

Yıllık yüzey akışı miktarı

186,0

Yıllık dış akış miktarı

178,0

Dış ülkelere

64,0

Denize

114,0

Yıllık kullanılabilir yüzey suyu miktarı

98,0

Yeraltı suları
Yıllık çekilebilir su miktarı

14,0

Toplam kullanılabilir su miktarı (net)

112,0

( TÜBİTAK MAM ÇEVRE ENSTİTÜSÜ, Havza Koruma Eylem Planlarının Hazırlanması – Susurluk Havzası)
³“Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) 2030 yılı için nüfusumuzun 100 milyon olacağını öngörmüştür.
Bu durumda 2030 yılı için kişi başına düşen kullanılabilir su miktarının 1.000 m3/yıl civarında olacağını
söylemektedir.”
SU YÖNETİMİ
SU KALİTELERİNİN
BELİRLENMESİ
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
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İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
“Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” iki unsur üzerinde değerlendirilmektedir. Birincisi su kaynaklarının
ekosistem kabul edilerek mevcut kalitelerinin korunması; ikincisi ise, ülke ihtiyaçlarına göre su kalitesinin
geliştirilmesidir. Yüzey sularının sınıflandırılması da; “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” kanunun “Kıta
İçi Yüzeysel Suların Sınıflandırılması” maddesine göre yapılmaktadır. Bu maddeye göre 4 kalite sınıfı
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belirlenmiştir. Bu sınıflandırma; 45 parametreye (pH, oksijen, askıda ve çözünmüş katı madde, nitrat, fosfor,
amonyum, fekal, koliform ve ağır maddeler) göre değerlendirilmiştir (Arslan ve Diğ., 200).
I.sınıf sular (yüksek kaliteli su); içme ve kullanma suyu için kullanılabilen sulardır.
II. sınıf sular (az kirlenmiş su); ancak bir arıtma işlemi sonrası içme ve kullanma suyu için kullanılabilir.
III. sınıf sular (kirli su); kullanım amacının gerektirdiği şekilde arıtıldıktan sonra kullanılabilen sulardır.
IV. Sınıf sular (çok kirlenmiş su).
Türkiye’de hızlı sanayileşme, düzensiz kentleşme ve tabi kaynakların bilinçsiz tüketilmesi su kirliliğini
hızlandırmış ve arttırmıştır. Kentlerin atık suları, çöp sularının sızıntıları, tarımsal ilaçlamalardan kaynaklanan
kalıntılar gibi sebepler kullanma sularını kirletmektedir. Suyun doğru kullanımı ve suyun kalitesinin korunması
amacıyla dünyada ve ülke genelinde çalışmalar yapılmaktadır. Su kütleleri bölgesel olarak incelenebilir ve
korunabilir büyüklüklere ayrıştırılmaktadır.

Prof. Dr. Ümran SEVİL

SU POTANSİYELLERİ ve SUSURLUK
İBAD HAVZASI
Yönetim Kurulu Başkanı
Türkiye’de “su kirliliği kontrolü yönetmeliği” çalışmaları kapsamında su kütlelerinin durum tespitleri ve
önlemler alınabilmesi için bölgeler 26 havzaya ayrılmıştır (Şekil 2). Bölgelerin havzalara ayrılmasının en
önemli nedeni çalışma alanlarının küçültülerek daha verimli ve gerçek bilgilere ulaşabilmektir. Susurluk
Havzası da bu 26 havzadan biridir. “Havza, bir akarsuyun kaynağıyla-sonlandığı yer arasında kalan ve ona
su veren tüm kolları kapsayan alandır. Direktif su yönetimi açısından Nehir Havzası Bölgelerine (NHB’lere)
dayanan ve tanımlanmış nehir havzası bölgeleri içindeki tüm yüzey suları ve yeraltı sularının çevresel ve
ekolojik hedeflerin oluşturulması yoluyla buna nasıl ulaşılacağını açıklamaktadır (Akçaalan, 1999)” .

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
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Şekil 2. Türkiye Su Havzaları Haritası (TÜBİTAK MAM ÇEVRE ENSTİTÜSÜ, Havza Koruma
Eylem Planlarının Hazırlanması – Susurluk Havzası)
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Susurluk Havzası, 22.399 km² yüzeye sahiptir. Büyüklük bakımından 12. sıradadır. Susurluk Havzası, coğrafi
olarak, Bursa, Balıkesir ve Kütahya illerinin bir kısmını kapsamaktadır. Susurluk Havzasının Balıkesir ili
topraklarında bulunan Bandırma, Erdek su kütleleri ve Manyas gölü su kalitelerinin değerlendirme çalışmaları
ele alınacaktır. Erdek Marmara bölgesinde Balıkesir ilinin kuzey ilçelerinden biridir. Erdek Kapıdağ
Yarımadasını kapsayan 307 km²’lik bir alana sahiptir. Marmara denizi boyunca kıyı şeridine sahiptir. Bandırma
ise Balıkesir’in merkezden sonra en büyük ilçesidir. 150.000 üzeri nüfusa sahiptir ve sanayi, turizm, ulaşım,
tarım ve hayvancılık bakımından gelişmiştir. TÜİK verilerine göre ve son nüfus sayım sonuçlarına göre
yaklaşık 200.000 kişi Bandırma ve Erdek ilçelerinde yaşamaktadır. Susurluk Havzası, Akdeniz ile Karadeniz
iklimi arasında bir geçiş iklimi tipine sahiptir. Kışların çok sert geçmediği havzada yaz dönemlerinde de
kuraklıklar görülebilmektedir. Havzada yağış özellikleri incelendiğinde yıllık yağışların 40 mm ile 65 mm
aralığında olduğu ve yağışların kış aylarında artış gösterdiği fakat yaz aylarında ise yağış miktarı yok denecek
kadar azaldığı gözlemlenmiştir.
SUSURLUK HAVZASI BANDIRMA/ERDEK/MANYAS SU KULLANIMLARI

Prof. Dr. Ümran SEVİL

Kocaçay: Havzada yer alan önemli akarsulardandır. Madra dağının eteklerinden doğmaktadır ve 140 km
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
uzunluğa sahiptir. Manyas Gölü’nü besleyen en önemli su kaynaklarındandır.
Manyas Gölü: Tatlı su ve sığ bir göldür. Yaklaşık 3 milyona yakın göçmen kuşa ev sahipliği yapmaktadır. Gölün su
kaynakları; Kocaçay, Koca Avşar ve Mürvetler dereleridir. Manyas Gölünün deşarj suyunu Karadere taşımaktadır.
Gölün alanı yaklaşık 160 km²’dir. Su seviyesi ise en derin noktada 5,15 m’dir. Göl ve çevresi 27.07.1959 tarihinde
Milli Park ilan edilmiş ve 1996 yılında ise WWF tarafından Yaban Hayatı Koruma Sahası olarak ilan edilmiştir.
1981 yılında ise I. Derece Doğal Sit Alanı statüsü kazanmıştır (Gürlük, 2006), (Tablo 4), (Şekil 3).
Tablo 4. Susurluk Havzası Sınırları İçerisinde Yer Alan İçme Suyu Kaynakları (TÜBİTAK MAM
ÇEVRE ENSTİTÜSÜ, Havza Koruma Eylem Planlarının Hazırlanması – Susurluk Havzası)
Su
Kaynağının
Adı

Su
Kaynağının
Yeri

Kaynak
Türü

Kumköy
Bandırma
Baraj
Regülatörü
Gölü
Eğridere
Erdek
Göl
Gölü
Prof. Erdek
Dr. Bülent Akarsu
EKER
Dumanlı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
Tepe
Turluk Dere Erdek
Akarsu
Kale Dere

Erdek

Akarsu

Suyu
Kullanan
İdare
Bandırma
Bld.
Erdek Bld.
Ocaklar
Bld.
Ocaklar
Bld.
Ocaklar
Bld.

Su
Kaynağından
Alınan Su
Miktarı (m³/yıl)
7.884.000

Hangi Yerleşim
Yerine içme
suyu Sağladığı

içme ve
Kullanma Suyu
Sağlanan Nüfus

Bandırma

111.494

1.115.440

Erdek

21.660

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

14.400
Ocaklar
2.365
İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
21.600

Ocaklar

2.365

25.550

Ocaklar

2.365
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Prof. Dr. Ümran SEVİL

Şekil 3. Susurluk Havzası Baraj ve Göletler Haritası (TÜBİTAK MAM ÇEVRE ENSTİTÜSÜ, Havza
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Koruma Eylem Planlarının Hazırlanması – Susurluk Havzası)

SUSURLUK HAVZASI SU KÜTLELERİ ÜZERİNDEKİ BASKILAR
Havza sınırları içerisinde yer alan ve Marmara Denizi‘ne kıyısı bulunan yerleşim bölgeleri de ciddi bir baskı
unsurudur. Bandırma ve Erdek ilçeleri atık sularını yalnızca fiziksel arıtmadan geçirmektedir ve sonra da
derin deniz deşarjı yapmaktadır. Kapıdağ yarımadasında yalnızca Ocaklar Belediyesinin AAT‘si vardır. Bir
diğer önemli konu ise Bandırma ve Erdek ilçelerinin düzenli katı atık depolama sahalarının olmamasıdır.
Edincik Belediye Mezbahası ile Bandırma Limanı da önemli noktasal kaynaklı baskılardandır. Ancak Kapıdağ
Yarımadası‘nın en ciddi baskı unsurları BAGFAŞ ve Sülfürik Asit Tesisi ‘dir (Şekil 4). Yapılan saha çalışmaları
sırasında BAGFAŞ‘ın kükürt atığı (cips–glam) depolayarak katı atık dağları oluşturduğu gözlemlenmiştir.
Yapılan araştırmalar sonucunda tesiste kimyevi gübre (diamonyum fosfat, kompoze gübre, amonyum sülfat)
ile asit (sülfürik asit ve fosforik asit) üretimi yapıldığı anlaşılmıştır. DAP/NPK (diamonyum fosfat, kompoze
gübre) tesislerinde 1993 yılından beri ileri yıkama sistemi olarak kabul edilen kapalı devre yıkama sistemi
kullanılması sonucu, işletmeden proses kaynaklı sıvı atık deşarjı bulunmadığı ve atık su olarak yalnızca sülfürik
asit tesisi soğutma suyu ile fosforik asit tesisi vakum suyunun olduğu, bu suyun da denizden alınarak sistemde
kullanıldığı ve tekrar denize deşarj edildiği bildirilmiştir. Ayrıca Bagfaş ve Sülfürik asit fabrikaları atıklarını
Doç.
Dr.için
Pelin
KARABAŞ
dağ yamaçlarına
dökmektedir.
Bu yığıntılar hem çevre hem de su
kütleleri
ciddi AVŞAR
kirlilik oluşturmaktadır.
Prof. Dr.
Bülent EKER
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
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Şekil 4. BAGFAŞ ve Sülfürik Asit Fabrikalarının Atık Yığıntıları

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İnsanların oluşturduğu atık sular; gri, siyah ve sarı su olarak değerlendirilmektedir. Gri su miktar olarak en
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
fazla olan sudur. Gri suyun arıtımı diğer sınıflara göre daha kolay olmaktadır. Siyah su ise tuvaletlerde oluşan
kirli suyu göstermektedir (Tablo 5).
Tablo 5. Bandırma ve Erdek yerleşkelerinde Yer Alan DSI Projeleri
ADI

İL

İLÇE

AKARSU

AŞAMASI

KULLANIM
AMACI

Merinos Çiftliği Gölet’i

Balıkesir

Bandırma

Gökdere

İşletme

S

Soğuksu Gölet’i

Balıkesir

Manyas

Kanlıdere

İşletme

S

Şahinburgaz Gölet’i

Balıkesir

Erdek

Şahin Dere

İşletme

S

(TÜBİTAK MAM ÇEVRE ENSTİTÜSÜ, Havza Koruma Eylem Planlarının Hazırlanması – Susurluk
Havzası)
Türkiye’deki havzaların çoğunda hayvan yetiştiriciliği yaygın olarak yapılmaktadır. Büyükbaş, küçükbaş
hayvancılık ve tavukçuluk bölgedeki önemli yetiştiriciliklerdendir. Havzaya ait hayvan sayılarına İLEMOD
veri tabanından ulaşılabilmektedir. Bandırma ve Erdek ilçelerinde kümes hayvancılığı ( tavuk ) çok yaygındır
ve ciddi bir kirletici baskısı oluşturmaktadır. Ayrıca ilçelerin geçim kaynakları arasında bulunan zeytincilikte su
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
rezervleri için ciddi baskı oluşturmaktadır. Zeytinyağı fabrikalarının bıraktığı atıklar yüzey ve yeraltı sularını
İBAD
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
kirletmektedir. Su kirliliğinin en büyük etmeni büyüyen ve artan nüfus baskısıdır. Nüfus artışı ve gelişen
teknoloji, yaşam kalitesinin artması gibi sebeplerden dolayı tüm doğa hızlı bir şeklide kirletilmekte ve zarar
görmektedir. Su kütleleri de insan faktörü tarafından kirletilmektedir. Susurluk havzası genelinde kişi başı su
kullanım ve ihtiyaçları tabloda verilmiştir (Tablo 6).
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Tablo 6. Havzadaki Kırsal ve Kentsel Nüfusun Su ihtiyacı Tahmini
Yıllar

Kentsel Alan

Kırsal Alan

Havza Genel

Eşdeğer
Nüfus

Su ihtiyacı
(milyon
m3)

Eşdeğer
Nüfus

Su ihtiyacı
(milyon
m3)

Eşdeğer
Nüfus

Su ihtiyacı

2010

2.496.212

224,2

123.107

7,0

2.619.319

231,2

2020

3.038.643

260,5

126.516

6,8

3.165.159

267,3

2030

3.398.938

301,4

128.581

6,8

3.527.519

308,1

2040

3.531.007

307,9

129.491

6,6

3.660.498

314,5

(milyon m3)

(TÜBİTAK MAM ÇEVRE ENSTİTÜSÜ, Havza Koruma Eylem Planlarının Hazırlanması – Susurluk Havzası)

Prof. Dr. Ümran SEVİL

Havzalarda sıkça rastlanan problemler; Ötrofikasyon, sularda kalıcı ve toksik maddelerin birikimi, yüzme
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
alanlarında sağlıksız koşullar ve biyolojik çeşitliliğin azalması ve tehlikeye düşmesi olarak sayılabilir.
Ülkemizde su yönetimi ile ilgili birçok düzenleme yapılmıştır. Bunlardan “Su Çerçeve Direktifi” de 22 Kasım
2000 yılında yürürlüğe girmiştir.
SONUÇ
Susurluk Havzası sahip olduğu coğrafyası ve toprakları, su rezervleri ve nüfus değerleri yönünden büyük bir
alana sahiptir. Susurluk havzasını baskı altına alan ve su kirliliğine neden olan birçok etmeni önceki bölümlerde
belirlemiştik. Susurluk havzası çok büyük bir alana sahip olması nedeniyle küçük bir kısmı olan Manyas
gölü, Bandırma ve Erdek çevrelerindeki su kütlelerinin durumları üzerinde araştırmalar yaptık. Bu araştırmalar
sonucunda yüzey suları, yeraltı suları ve deniz sularının neredeyse tamamının kullanım için sağlıklı koşullara
sahip olmadığı ve Su Yönetmeliği Sınıflandırma kriterlerine göre kirli sınıfında oldukları görülmüştür. Havza
yönetim planlarına göre mevcut temiz suların korunması ve kirletilmiş suların da yeniden kazanılabilmesi için
birtakım önlem planları hedeflenmiştir.
Bandırma ve Erdek ilçelerinde bütün akiferlerde, yeraltı suyu kuyuları kayıt altına alınmalıdır. Aşırı su çekimi
yapılan akiferlere iyileştirme yapılmalıdır ve kullanımlarına izin verilmemelidir. Hayvan yetiştiriciliği kayıt
altında ve kontrollü yapılmalıdır. Hayvan yetiştiriciliği ve tarımda kullanılan gübreler, yemler kayıt altında
olmalıdır. Ülkemizde su yönetiminden sorumlu devlet kurumlarımız vardır ve yasalarla güvence altına
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof.
Dr.
alınmıştır
(Tablo
7).Bülent EKER
İBAD
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
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Tablo 7. Su Yönetimi ile İlgili Devlet Kurumları
KURUM

ANA GÖREVLER ve SORUMLULUKLAR
• Su kaynakları yatırımlarının planlanması
(örnek: barajlar, rezervler, su arzı ve kirlilik
kontrolü (örnek: lağım ve kanalizasyon arıtımı)

Devlet Planlama Teşkilatı

Çevre ve Orman Bakanlığı

• Çevre düzeni planlarının geliştirilmesi ve
onaylanması ile uygulanmalarının temin
edilmesi
• Su kirliliğinin önlenmesi
• Su kalitesi laboratuvarlarının oluşturulması
• Ulusal ÇED düzenlemesinin uygulanması
• Belirlenen
Prof. Dr. Ümran
SEVİL RAMSAR sahaları
• Türk
su mevzuatının AB müktesebatı ile
İBAD Yönetim Kurulu
Başkanı
uyumlu hale getirilmesinin koor.
• Su kaynakları kalitesi sınıflandırmasının
belirlenmesi
• Yüzme suyu kalitesi standartları da dahil
olmak üzere su kaynaklarına ilişkin kalite
kriterlerinin belirlenmesi
• Sanayi tesislerinin atık su arıtma tesislerine
ilişkin projelerinin onaylanması
• Nehir havzası koruma planlarının ve nehir
havzası eylem planlarının hazırlanması
• Su kaynaklarının korunması için müdahale
planlarının hazırlanması
• Su yataklarının rehabilitasyonu
• Su boşaltım izinlerinin düzenlenmesi, sanayi
ve atık su arıtma tesislerinden boşaltımların
izlenmesi

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
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Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü
(2007 yılından itibaren ÇOB bünyesinde)

• Su kaynağı değerlendirmeleri ve analizi
• Nehir havzasının geliştirilmesi
• Su ve atık su arıtma tesislerinin planlanması,
inşası ve finansmanı
• 25 Bölge Müdürlüğü ile su yönetimi
• Yerüstü ve yeraltı sularının korunması
• Yeraltı suyunun tahsisi ve kayıt altında
tutulması
• Sel kontrolü
• Sulama, evsel su arzı, hidroelektrik enerjisi ve
çevre ile ilgili tetkik, planlama, tasarım, inşa ve
işletme

Prof.
SEVİLKURUM
Türkiye‘de su temini, kanalizasyon (atık
su/ Dr. Ümran
GÖREVLİ
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
yağmursuyu) ve atık su arıtma /uzaklaştırma
hizmetleri Belediyelerin sorumluluğundadır.
Belediyeler söz konusu hizmetleri aşağıdaki gibi
yürütmektedirler: BELEDĠYELER/YERLEŞİMLER
Büyükşehir Belediyeleri (BB) Hizmet Alanlarındaki
Yerleşimler (İlçe/Belde Belediyeleri ve Köyler)
BB Hizmet Alanı Dışındaki Belediyeler
(BB hizmet alanı il sınırını kapsamayan Bel.)
Diğer il/ilçe /Belde Belediyeleri
Kırsal Yerleşimler

BB Su Kanalizasyon İdareleri (SKİ‘ler)
DSİ (Ülke ölçeğinde büyük su temini
projelerinde)
İlçe, Belde Belediyeleri‘nin Fen işleri
Müdürlükleri
İl Özel idaresi Müdürlükleri (Köylere Hizmet
Götürme Birlikleri Modeli ile)

( TÜBİTAK MAM ÇEVRE ENSTİTÜSÜ, Havza Koruma Eylem Planlarının Hazırlanması – Susurluk Havzası)
Suyun kullanımı ve Atık Su yönetiminin temel sorunları aşağıdaki gibi sırlanabilir;

•

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Dr. kontrol
Bülent
SuProf.
kütlelerinin
ve EKER
yönetimi havza esaslı olmamaktadır.
İBAD
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
Devlet kurumları arasında görev ve sorumluluk karmaşası hakimdir.

•

Devlet kurumlarının kapasiteleri yetersiz kalmaktadır (teknik, personel, altyapı).

•

Mevcut kaynaklar verimli ve ihtiyaca göre kullanılmamaktadır.

•
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•

Deşarjlarla ilgili izleme ve denetim çok yetersiz kalmaktadır.

•

Raporlama ve Sorgulama Altyapısı yetersiz kalmaktadır.

Havzada tarımsal/endüstriyel amaçlı yeraltı suyu çekimlerine sınırlama ve denetlemeler getirilmelidir. Su
tüketiminin büyük bölümünü tarımsal amaçlı su kullanımları oluşturmaktadır. Bu nedenle su dağıtım sistemleri
yapısal yönden iyileştirilmeli, basınçlı sulama sistemleri uygulanmalı ve suyun dağıtımı kontrol ve denetim
altında olmalıdır. Sonuç olarak yaşadığımız dünya hepimizin ortak yaşam alanı. Dünya üzerindeki tüm
kaynaklar hızla tükenmekte ve kirletilmektedir. Su kütleleri de sahip olduğumuz ve hızla yok edip kirlettiğimiz
temel elementlerimizdendir. Su yaşamın kaynağıdır ve su rezervlerimize sahip çıkmalıyız, sularımızı temiz
tutmalı ve geri dönüşüm sağlamalıyız. Yaşamın devamı için, temiz su temiz çevre.
KAYNAKÇA
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Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

http://www.cygm.gov.tr (E.T. 20.09.2018)
http://www.tuik.gov.tr ( E.T. 17.09.2018)
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ALTINOLUK VE AKÇAY (BALIKESİR) KENTSEL KIYI KULLANIMININ PEYZAJ MİMARLIĞI
AÇISINDAN İNCELENMESİ
Cansu ERİTİR1, Abdullah KELKİT2
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale / Türkiye
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Çanakkale / Türkiye
1

2

Öz: Kıyılar tarih boyunca uygarlıkların merkezlerini oluşturmuşlardır. Kara parçası ile deniz, göl ve akarsular
arasında tampon bölge niteliği taşırlar. Kıyı bölgeleri sahip oldukları zengin doğal kaynakları ile hassas
ekosistemlerdir. Sahip olduğu bu özellikler günümüzde kıyıların değerini arttırmıştır fakat kıyı kanununun etkili
bir biçimde uygulanmadığı görülmektedir, bu durum kıyıların tahrip olmasına neden olmaktadır. Çoğunlukla
ticaret, turizm, yerleşim ve rekreasyonel aktiviteler gibi amaçlarla bu bölgeler kullanılmaktadır. Özellikle
günümüzde turizm ve ikincil konutlar kıyı
kullanımlarının
önemli
bir kısmını oluşturmaktadır. Kentleşme ve
Prof.
Dr. Ümran
SEVİL
bunun getirdiği stresten kurtulmak, insanların
kıyıları tercih
etmesinde
etken olmuştur. Bu çalışma, Balıkesir İli
İBAD Yönetim
Kurulu
Başkanı
Edremit ilçesine bağlı Altınoluk ve Akçay kıyı kullanımlarının peyzaj mimarlığı açısından incelenmesini amaç
edinmiştir. Altınoluk ve Akçay beldeleri yaz turizmi için son yıllarda sıkça tercih edilmektedir. Her iki belde
için de kıyıların yoğun kullanım alanlarının yerleşim ve turizm olduğunu söylemek mümkündür. Çalışmanın
konusunu oluşturan kıyı alan kullanımlarının incelenmesinde izlenen yöntem; literatür toplama, yerinde
gözlem, elde edilen verilerin analizi, sorunların tespiti, değerlendirme ve öneriler oluşturulması aşamalarından
meydana gelmiştir. Çalışma kapsamında, her iki belde kıyısında yer alan mevcut kullanımlar saptanmış
ve mekânsal kullanımlardaki hatalı kullanımlar belirlenmiştir. Çalışma konusu olan kıyı kullanımlarının
incelenmesi yönünde pek çok çalışma bulunmasına rağmen Altınoluk ve Akçay kıyılarının kullanımlarına
yönelik peyzaj mimarlığı kapsamında bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle çalışmanın bu konudaki diğer
çalışmalara da katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Altınoluk, Akçay, Kıyı, Mekânsal Kullanım, Turizm

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Kıyılar geçmişten günümüze hem ekolojik hem toplumsal çeşitliliği sağlayan yerler olmuşlardır. Kara ve
suyu birleştiren önemli bir konumda olmaları sebebiyle rekreatif aktiviteler yapmak için uygun mekanlardır.
Dinlenme,
eğlenme
gibi bir çok
faaliyete olanak sağlayan kıyılar
peyzaj
ve tasarımKARABAŞ
konularında
Doç.
Dr. planlama
Pelin AVŞAR
Prof.
Dr. Bülent
EKER
önemliİBAD
bir yere
sahiptir.Kurulu
Kıyılar dünya
barındırmaktadır.
sebepler,
İBAD Yönetim
Kurulu Ekonomik
Başkan Yardımcısı
Yönetim
Üyesinüfusunun yarısından fazlasını
çok kültürlü alanlar olması, ulaşım, ticaret alanları olarak kullanılmaları kıyıların tercih edilmelerine neden
olmaktadır (Karaçuha Yılmaz, 2007:8,23). Günümüzde kıyı arazi kullanımlarının denetimsiz ve kapasiteyi
aşacak şekilde yapılması, nüfus artışı ve turizm, ekolojik sorunlar ve planlama yaklaşımlarındaki eksiklikler
kıyıların tahrip olmasına yol açan etmenlerdir (Gültürk, 2013: 18). Kıyıların sahip olduğu ekolojik zenginliğin
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gelecek nesillere aktarılabilmesi için peyzaj mimarlarına planlama ve tasarım yönünden görev düşmektedir.
Kıyı şeritlerinde tasarım unsurlarına dikkat edilmeli ve kamuya açık alanlar oluşturulmalıdır.
AMAÇ
Bu çalışma, Balıkesir ili Edremit ilçesine bağlı Altınoluk ve Akçay kentsel kıyı kullanımlarının ve tasarımının
peyzaj mimarlığı meslek disiplini dikkate alınarak incelenmesi, yapılan uygulama hatalarının tespit edilmesi
ve yeni öneriler getirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir.
KAPSAM
Yapılan bu çalışma, Balıkesir ili Edremit İlçesinde yer alan Altınoluk, Akçay kıyı şeridi ve kordon bölgesini
kapsamaktadır.
YÖNTEM
Her iki alan için de literatür toplama, yerinde
alanda yapılan
Prof. gözlem,
Dr. Ümran
SEVİLfotoğraf çekimleri, elde edilen verilerin
analizi, sorunların tespiti, değerlendirme
ve
öneriler
geliştirilmesi
çalışmanın yöntemini oluşturmaktadır.
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
BULGULAR
Altınoluk
Altınoluk’ta sahili genişleten dolgu projesi 2017 yılında gerçekleştirilmiştir. Bu proje sonucunda halkın ve
turistlerin yararlanabileceği alanın genişletildiği görülmektedir. Halk için kullanılabilir kamusal alana yaklaşık
3000 m2’ lik bir alan katılmasının olumsuz yönleri de mevcuttur. Kıyı kentlerinin en çekici özelliklerinin
başında gelen deniz manzarasının önünde bir set gibi duran ve yeni düzenlemenin bir parçası olan beton bloklar
bulunmaktadır. Bu yapılar kullanıcıların deniz ile görsel temasında aksaklıklara neden olmaktadır (Şekil 1).

Şekil 1. Alanın Genel Görüntüleri

Prof. Dr. Bülent EKER

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

Bu beton
yapılar
üzerineKurulu
ahşap kompozit
oluşturulmuştur.
Bu bölüm,
toplamda
10 adet
Yönetim Kurulu
Başkan
Yardımcısı
İBAD
Yönetim
Üyesi deckler ile bir zeminİBAD
olan yüzer iskelelere ulaşımı sağlayan, halkın kolayca denize girebileceği halk plajına hizmet etmek üzere
yapıldığı kaynaklarda belirtilmektedir. Projede aynı anda 1500 kişinin denize girebilmesi planlanmıştır (Şekil
2).
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Şekil 2. Yüzer İskeleler
2017 yılında bu işlev ile açılışı yapılan alanın zaman içinde farklı amaçlarla kullanıldığı görülmektedir. Halk
plajı amacının dışında, ticari işletmelere kiralandığı, yürüyüş yolu olarak kullanıldığı görülmektedir. Ancak
şu an bütün döşemelerin söküldüğü sadece alanın iskeletinin yerini koruduğu gözlenmektedir. Bu yapılarında
alanın hava koşullarından olumsuz etkilendiği, paslanmaya başladığı ve dayanıklılığının azaldığı görülmektedir
(Şekil 3).
Prof. Dr. Ümran SEVİL
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Şekil 3. Zarar Gören İskelet Bağlantıları
Yeni düzenleme ile kıyı şeridinin bu bölümünde yeşil alana ayırılan bölümün oldukça yetersiz olduğu tespit
edilmiştir. Alanda gözlenen bitkisel öğenin aynı zamanda bakımsız ve tasarım yönünden zayıf olduğu da
görülmektedir (Şekil 4).

Prof. Dr. Bülent EKER

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
Şekil 4. Bitkisel Tasarımın Mevcut Durumu
Zemin kaplamalarında farklı renk ve dokulardan yararlanılmasının ve bisiklet yolunun bu şekilde düzenlenmiş
olmasının alan tasarımına olumlu etkileri görülmektedir. Alan düzenlemesinin yeni yapılmış olduğu bilinmesine
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rağmen bir takım donatı elemanlarında sorunlar görülmektedir. Çöp kutularının rüzgara dayanıksız olduğu,
döşeme elemanlarında bir takım kırıklar ve işçilik hatalarının bulunduğu görülmektedir. Alanda kullanılan led
aydınlatma elemanlarının modern görüntüsünün tasarımla uyumlu olduğu gözlenmektedir (Şekil 5).

Şekil 5. Donatı Elemanlarının Mevcut Durumu
Kordon boyunca görme engelli kullanıcılar
içinDr.
hissedilebilir
Prof.
Ümranbantların
SEVİLbulunmadığı, engelli arabaları ve bebek
arabaları için ise uygun eğimli rampaların
bulunduğuKurulu
görülmektedir.
Altınoluk kıyı şeridinde düzenlemeye
İBAD Yönetim
Başkanı
tabi tutulmamış bir alan, balıkçı teknelerinin bulunduğu bir liman ve yerleşimlerden oluşan bir alan daha
bulunmaktadır. Yeni ile eski bölüm arasındaki görsel uyumsuzluk, kıyı şeridinin bütünlüğünü bozmaktadır.
Döşemelerdeki kot farkları ve kırıklar, alanlar arasındaki geçişin çok sert ve tehlike arz edebilecek durumda
olmasına sebep olmaktadır (Şekil 6, Şekil 7).

Şekil 6. Düzenlemeye Tabi Tutulmayan Alan

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Şekil 7. İki Alan Arasındaki Kot Farkı
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Birçok donatı elemanında bakım ve onarım eksikliklerinin olduğu görülmektedir. Kordonun yenilemeye tabi
tutulmamış bölümünde bitkisel peyzaj unsurlarına daha fazla yer verildiği görülmektedir. Bu durum hem alana
daha doğal bir görüntü sağlamakta hem de gölgelemeyi sağlamaktadır. Zemin kaplamasında kilit parke taşların
kullanılması aynı zamanda doğal drenajı da sağlamaktadır.
Akçay
Akçay Sarıkız Meydanı ve kordon düzenlemesi 2018 Ağustos ayında tamamlanmıştır. Tasarımda belirli akslar
oluşturulduğu görülmektedir. Döşemelerde daha net gözlemlenebilen ışınsal çizgiler, döşeme malzemelerindeki
renk ve ton farklılıkları ile tasarımı ön plana çıkarmaktadır (Şekil 8).

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Şekil 8. Akçay Sarıkız Meydanı Çevre Düzenleme Projesi36
Alanda mevcut olan ağaçların korunduğu ve yeni bitkisel öğelerin eklendiği görülmektedir. Rulo çim serimi de
gerçekleştirilen alanda aynı zamanda sulama sistemleri de gözlenmektedir.
Sistemdeki bir takım sıkıntılar bazı çim alanlarında göllenmelere yol açmaktadır. Mevcut ağaçların
korunmasında bitki toprağının ve köklerin yeterli havayı alabilmesi için uygun boşluklar bulunmaktadır.
Kullanılan çakıl taşlarıyla suyun geçiriminin sağlanmasının amaçlandığı görülmektedir (Şekil 9).

Prof. Dr. Bülent EKER

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD
Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu
Şekil 9. Üyesi
Çim Alanda Göllenme ve Ağaç
Dibi
Uygulaması

36 http://www.balikesir.bel.tr/projeler/detay/akcay-sarikiz-meydani-cevre-duzenleme-yapim-isi
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Kordon boyunda beton oturma birimleri bulunmaktadır. Rengarenk görünümüyle alana dinamik bir görüntü
katmaktadır. Beton bloklar halindeki bu oturma birimlerinin mevsimsel sıcakları yansıtacağı ve kullanıcılar
için dezavantaj oluşturacağı düşünülmektedir. Kullanılan donatı elemanlarından led aydınlatma elemanlarının
ve tercih edilen ahşap bankların alana uyumlu olduğu görülmektedir. Çöp kutularının ise rüzgarlara dayanıksız
bir yapıda olduğu görülmektedir (Şekil 10).

Dr.Birimleri
ÜmranveSEVİL
Şekil 10.Prof.
Oturma
Genel Görünüş
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Çocuk oyun grubu ve park spor aletleri rengarenk dökme kauçuk zemin ile bir arada kullanılmıştır. Hem estetik
bir görüntü hem de her iki kullanım için de kullanışlı bir zemin oluşturma hedeflenmiştir. Tasarımın genelinde
hakim olan ışınsal çizgilerin çocuk oyun alanı döşemesinde de etkili olduğu görülmektedir (Şekil 11).

Şekil 11. Çocuk Oyun Alanı Proje ve Uygulanmış Hali
Akçay’ın simgelerinden biri olan Sarıkız heykelini Atatürk büstü ile aynı aksta konumlandırılmıştır. Bu
kullanımların iki yanında yeşil bantlar oluşturulduğu görülmektedir. Bitkisel öğe bakımından çeşitliliğin
az olduğu gözlenmektedir. Bu durum hem tasarımı hem de işlevselliği olumsuz etkilemektedir. Kordonun
meydan kısmında toplanma alanı olarak kullanılabilecek boş bir alan bırakıldığı görülmektedir. Mevcut iskele
aynı şekilde
ve tasarıma
dahil edilmediği görülmektedir.
YeniDr.
düzenlenen
bölümden ticari
yapıların
Doç.
Pelin AVŞAR
KARABAŞ
Prof.bırakıldığı
Dr. Bülent
EKER
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
İBAD
Yönetim
Kurulu
Üyesi
ve halk
plajının
bulunduğu
bölüme
geçişte döşemeler arası uyum gözlenmektedir. Görsel açıdan döşemelerin
birleşim yerlerinde de herhangi bir soruna rastlanmamaktadır (Şekil 12).
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Şekil 12. Meydan ve Eski Yeni Kordon Birleşimi
Kordonun tümüne bakıldığında deniz manzarasının kullanıcılar tarafından kesintisiz görülebiliyor olması, alanı
Altınoluk sahil şeridinden daha kullanışlı kılmaktadır. Kordonun iç tarafında kontrollü geçiş sağlanan araç yolu
bulunmaktadır. Bu yolda yapılan alt yapı çalışmaları sebebiyle kaldırılan döşeme ile yeniden uygulanan döşeme
arasında kot farklılıklarının olmasının kullanıcıların güvenliğini tehdit edebileceği gözlenmektedir. Rögar
kapaklarının döşemelerle birleşim yerlerindeki
hatalar
ve kırılmalar
kullanıcılar için tehdit oluşturmaktadır.
Prof. Dr.
Ümran
SEVİL
Ayrıca var olan döşemelerde kırılmalar
ve çökmeler
mevcuttur.
Yol boyunca çoğu ağacın etrafında uygun
İBAD
YönetimdeKurulu
Başkanı
boşlukların bırakılmadığı görülmektedir. Aydınlatma birimlerinde bakım ve onarım eksiklikleri bulunmaktadır
(Şekil 13).

Şekil 13. Döşeme, Ağaç Dibi ve Rögar Kapaklarındaki Hatalar
SONUÇ
Altınoluk
Sahil şeritlerinin kullanıcıyı en çok çeken özelliği deniz manzarasıdır. Altınoluk için manzara tekrar halka
kazandırılmalıdır. Yüzer iskelelerin halk tarafından kullanımını arttırıcı bir takım uygulamalar yapılmalıdır.
Doç. Dr. Pelin
KARABAŞ
EKER
Ticari Prof.
amaçlarDr.
içinBülent
kullanılan
alanlar, kıyıların kamusal kullanımını
olumsuzAVŞAR
etkilemeyecek
şekilde
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
İBAD Yönetim
Kurulu Üyesi
düzenlenmelidir.
Kıyı kanunları
bu noktada baz alınmalıdır. Beton yoğunluklu olan bu alanın yansıyan
sıcaklığı dengeleyecek mikro-klimatik ortam yaratması, gölge alanlar oluşturması, alana estetik bir görüntü
katması, kentlerdeki kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırması gibi sebeplerden dolayı daha fazla bitkisel
öğeye yer verilmesi gerekmektedir. Özellikle geniş yapraklı ve geniş taç yapan ağaç türleri seçilmelidir.
Yapısal gölgeleme elemanları da uygun bulunduğu takdirde oturma birimleri ile birlikte kullanılabilir. Var olan
682

DERNEK
YÖNETİMİ
SÖZEL SUNUMLAR

bitkilerin bakımı yapılmalıdır. Donatı elemanlarındaki sorunlar giderilmelidir. Çöp kutuları daha dayanıklı bir
model ile değiştirilmelidir. Zemin kaplamalarında ise tüm kıyı şeridinde bakım ve düzenlenmeyen alanda ise
yenileme çalışmaları yapılmalıdır. Alan içerisinde görme engelli bireylerin rahat kullanımı için hissedilebilir
bantlar yerleştirilmelidir. Altınoluk’un kıyı tasarımında bütüncül bir yaklaşım benimsenmeli eski ve yeni farkı
ortadan kaldırılmalıdır.
Akçay
Kordonun iç tarafındaki kontrollü araç geçişinin sağlandığı bölümde zemin kaplama elemanlarındaki
kırıkların, işçilik hatalarının onarılması gerekmektedir. Var olan kot farklılıkları giderilmeli, estetik açıdan
da daha anlamlı bir bütün oluşturulmalıdır. Aydınlatma elemanlarının da bakım ve onarımları yapılmalıdır.
Alanda kurulan sulama sistemlerinin çimlerde göllenme yaptığı görülmüştür. Bu sistemin çim bitkisinin su
ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Aksi halde bitkide fungus hastalıkları ortaya çıkabilir
ve bitkinin kaybına yol açabilir. Alanın bir kısmında daha ciddi görülen ağaç köklerinin hava almaması sorunu
ağaç dibi ızgaralar ile çözülmelidir. Oturma birimi olarak kullanılan beton blokların, mevsimsel koşullarda
Prof. Dr. Ümran SEVİL
dezavantaj oluşturmaması için ahşap
latalar
ile bir arada
kullanılması
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkanı gerekmektedir. Çöp kutuları daha
dayanıklı bir model ile değiştirilmelidir. Tasarımda bitkisel öğeler arttırılmalıdır. Gölgeleme elemanlarının da
eksikliğini giderecek türde ağaçlar tercih edilmelidir.
KAYNAKÇA
Gültürk, P., (2013). Tekirdağ Kent Merkezi Kıyı Şeridinin Görsel Peyzaj Kalitesi Yönünden Değerlendirilmesi.
Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
Karaçuha, Y. E., (2007). Samsun Kenti Kıyı Dolgu Alanının Peyzaj Mimarlığı Açısından İrdelenmesi Ve
Öneriler. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans
Tezi.
İNTERNET KAYNAKLARI
http://www.balikesir.bel.tr/projeler/detay/akcay-sarikiz-meydani-cevre-duzenleme-yapim-isi (E.T.
03.10.2018

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
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ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALANI’NDA ANMA MEKÂNLARI VE
TASARIM UNSURLARI
Özge URUK1, Abdullah KELKİT2
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale / Türkiye
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Çanakkale / Türkiye
1

2

Öz: Çanakkale Muharebeleri’nde şehit düşen binlerce askerimiz zorlu şartlar altında defnedilmiştir. Canı
pahasına vatan savunması yapan binlerce askerimiz bölgelerine yakın yerlerde ve sargı yerlerinde toplu
şekilde gömülmüşlerdir. Günümüze kadar ulaşmış olan bu gerçek şehitliklerimizin bir kısmı ihya edilmiş,
anıtlar ve anma mekânları tasarlanmıştır. Çanakkale Cephesinde farklı milletlerden askerler savaşmış olup
İngiliz, Fransız, Avustralya, Yeni Zelanda askerleri de bizim topraklarımızda can vermişlerdir. Savaş esnasında
hayatını kaybeden yabancı askerler adına
da anıtlar
mezarlıklar
bulunmaktadır. Bu anıt ve mezarlıklarda da
Prof.
Dr. ve
Ümran
SEVİL
her yıl anma törenleri düzenlenmekteİBAD
ve yılın
diğer dönemlerinde
de kendi milletlerinden gelen ziyaretçileri
Yönetim
Kurulu Başkanı
ağırlamaktadır. Bu derece ulusal ve uluslararası öneme sahip olan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi
Alanı’nda bulunan savaşın mahal olduğu ve izini bıraktığı alanları yaşatmak amacıyla günümüze kadar çeşitli
uygulamalar yapılmıştır. Bu uygulamalar tarihi yapılarda restorasyon çalışmaları, şehitlerimiz adına anıtların
yapılması, şehitliklerin ihya edilmesi ve diğer bakım-onarım çalışmalarıdır. Anma mekânları düzenlemelerinin
ortak amacı bugün var olmamızı sağlayanları hatırlamak ve onurlandırmaktır. Toprak altında yatanları toprak
üstünde yaşatmak için çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Bu sebeple anma mekânlarının tasarımı büyük önem
kazanmaktadır. Bu çalışmada, yapılan bu düzenlemelerin şehitlerimize layık olma düşüncesiyle maneviyatı,
saygıyı, minneti en iyi anlatan yeni mekân düzenlemeleri yapmak amacıyla tasarım ilkeleri ve mevcut anma
mekânlarının tasarım unsurları üzerinde durulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Çanakkale Savaşları, Gelibolu, Tarihi Alan, Anma Mekânı, Şehitlik, Peyzaj Düzenleme

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Çanakkale Muharebeleri milletimizin milli ve manevi değerlerini yansıtan en önemli yerdir. Çarpışmaların
ve kahramanlıkların en üst seviyede gösterildiği Çanakkale Muharebeleri, Türk milletinin cesareti sayesinde
zaferle sonuçlanmıştır. Bu zafer ulusal kimliğimizi bulma yolunu göstermiş ve bize dahi lider Atatürk’ü
Dr.olmuş,
Pelin
AVŞAR KARABAŞ
hediye Prof.
etmiştir.Dr.
TürkBülent
milletininEKER
bu başarısı Kurtuluş Savaşı’ndaDoç.
da etkili
bağımsızlığımız
kazanılmış
1
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
İBAD Yönetim
Kurulu
Üyesi2003; Tekşüt, 2012).
(Öztürk,
ve Cumhuriyet
ilan edilmiştir
Çanakkale Cephesi; Birinci Dünya Savaşı’nın en önemli cephelerinden biri olup, dünya toplumlarının
şekillenmesinde ve Millî Mücadelenin doğuşunu başlatarak Türk Bağımsızlığının kazanılmasında büyük
1

http://www.canakkale.gov.tr
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öneme sahiptir. Çanakkale Cephesi ilk olarak 3 Kasım 1914’te İngiliz donanmasının saldırısıyla açılmış olup
Deniz Muharebeleri başlamış, ancak İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti karşısında başarı gösterememiştir.
Savaş, İtilaf Devletleri’nin 25 Nisan 1915’te Kara Harekâtı ile farklı noktalardan çıkartma yapmasıyla daha
geniş alanlara yayılmış ve kanlı mücadeleler sürmeye devam etmiştir. İtilaf Devletlerince başlatılan Gelibolu
Harekâtı kara ve denizden gelen saldırılara rağmen başarıya ulaşamamıştır. Türk Milletini yenemeyeceklerini
anlayan tüm Müttefik kuvvetlerinin askerlerinin 9 Ocak 1916’da Gelibolu Yarımadası’nı tahliye etmeleriyle
Çanakkale Cephesi kapanmıştır (Öztürk, 2003; Tekşüt, 2012).
İtilaf Devletlerine karşı büyük bir bağımsızlık mücadelesi veren Türk ordusunun, canlarına pahasına
savundukları ve uğruna şehadet mertebesine ulaştıkları bu toprakları korumak, yaşatmak ve geleceğe taşımak
her Türk vatandaşının görevlerinden biridir (Sağlık ve ark., 2012; Mütercimler, 2005). Bu sebeple şehitlerimizi
her yıl düzenlenen Anma Törenleri ile anmakla beraber, yılın diğer dönemlerinde de ziyaret etme imkânı da
sağlayabilmektedir. Bu sebeplerle askerlerin çarpıştığı, can verdiği yerleri yerinde görüp, mücadele zamanlarını
anlayabilme ve savaşın yaşandığı günlere geri dönülebilmektedir.

Prof. Dr. Ümran SEVİL

Savaş alanları turizminin gelişmesiyle
beraber
bu turizme
ilgi artmış ve Türkiye’de savaş alanları
İBAD
Yönetim
Kuruluolan
Başkanı
turizminin başlıca yapıldığı yer olan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı, şehitlerimizin kanının aktığı
bu topraklarda ecdadını anmak için gelen ziyaretçileri ağırlamaktadır. Her yıl 2 milyonun üzerinde ziyaretçinin
geldiği bu aziz topraklarda ziyaretçiler yerinde görerek savaşı anlamakta ve şehitlerimizi minnetle, dua ile
anmaktadır.
Çanakkale Cephesinde farklı milletlerden, ırklardan, dinlerden askerler savaşmış olup İngiliz, Fransız,
Avustralya ve Yeni Zelanda askerleri de bizim topraklarımızda can vermişlerdir. Savaş esnasında hayatını
kaybeden yabancı askerler adına da Gelibolu Tarihi Alanı’nda anıtlar ve mezarlıklar bulunmaktadır. Bu anıt
ve mezarlıklarda da her yıl anma törenleri düzenlenmekte ve yılın diğer dönemlerinde de kendi milletlerinden
gelen ziyaretçileri ağırlamaktadır (Özçelik, 2012; Gürler, 2016).

AMAÇ
Ulusal ve uluslararası öneme sahip olan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı’nda bulunan savaşın mahal
olduğu ve izini bıraktığı alanları yaşatmak amacıyla günümüze kadar çeşitli uygulamalar yapılmıştır. Bu
uygulamalar; tarihi yapılarda restorasyon çalışmaları, şehitlerimizi anmak adına yapılan anıtların ve şehitliklerin
çevre düzenlemelerinin yapılması, şehitliklerin ihya edilmesi ve diğer bakım-onarım çalışmalarıdır (Öztürk,
2005; Özçelik,
2012;
Bozkurt,EKER
2015).
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr.
Bülent

Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
İBAD Yönetim
Kurulu Üyesibiri de onları yaşatarakİBAD
Şehitlerimize
düşen vazifelerimizden
korumak
olduğundan
dolayı
bu alanların
hak
ettiği saygıyı göstermek amaçlanmaktadır. Toprak altında yatanları toprak üstünde yaşatmak için çeşitli
düzenlemeler yapılmıştır (Özçelik, 2012; Gürler, 2016).
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Bu sebeple anma mekânlarının tasarımı da önem arz etmektedir. Yapılan bu düzenlemelerin şehitlerimize layık
olma düşüncesiyle maneviyatı, saygıyı, minneti en iyi anlatan yeni mekân düzenlemeleri yapmak amacıyla
tasarım ilkeleri ve mevcut anma mekânlarının tasarım unsurları üzerinde durulmuştur. Bu çalışma sonucunda
Çanakkale Savaşlarındaki Anma Mekânları daha anlaşılabilir şekilde ortaya konulmaya çalışılmış ve anma
mekânlarının tasarımı için bir kılavuz örneği göstermiştir.
KAPSAM
Çalışmanın ana materyalini Gelibolu Tarihi Alanı’ndaki Anma Mekânları oluşturmaktadır (Şekil 1). Tarihi
Alan’da en çok ziyaretçi kabul eden yerli ve yabancı anma mekânları irdelenmiştir. Yerli anma mekânlarına
Conk Bayırı Atatürk Zafer Anıtı, 57. Piyade Alayı Şehitliği, Şehitler Abidesi, Şahindere Şehitliği ve Yahya
Çavuş Şehitliği; yabancı anma mekânlarına örnek olarak ise, Conk Bayırı Yeni Zelanda Anıtı, Lone Pine
Mezarlığı ve Anıtı, Anzak Tören Alanı, Fransız Anıtı ve Mezarlığı ile Cape Helles Anıtı alanlarındaki peyzaj
tasarım unsurları irdelenmiştir.

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Şekil 1. Gelibolu Tarihi Alanı Anma Mekânları Haritası
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YÖNTEM
Bu çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden yararlanılmıştır. Veri toplama sürecinden sonra betimleyici
araştırma modeli ile Tarihi Alanın sistematik bilgisi verilerek mevcut durumu ortaya konulmuştur. Verilerin
analiz ve sentezi sonucunda ortaya çıkan bilgiler sonucunda karşılaştırmalı değerlendirmeler Korrelasyonel
(İlişkisel) Araştırma modelinde değerlendirilmiştir. Çalışmadaki olguları temsil eden anma mekânları
aralarındaki ilişki dereceleri saptanmaya çalışılmış ve yorumlanmıştır.
Çalışmada kullanılan yöntem; veri toplama, inceleme, sentez ve değerlendirme aşamalarından oluşmuştur.
Buna göre; çalışmada öncelikle kuramsal temeller başlığı altında birincil aşamada; savaş alanları, anma
mekânları ve peyzaj tasarımına ilişkin tanımlar ve kavramlara yer verilmiştir. Çalışmanın ikinci aşamasında;
Çanakkale Savaşlarının süreci ile Türk ve Dünya tarihi açısından önemi, çalışma alanının tanıtımı, betimlenmesi
ve tasarım sürecinden bahsedilmiştir.
BULGULAR

Prof. Dr. Ümran SEVİL

Çanakkale Muharebeleri esnasında İBAD
dar bir Yönetim
kıyı şeridiKurulu
arasındaBaşkanı
binlerce asker hayatlarını kaybetmiş ve her
iki taraf da burada yaşanan hadiselerin unutulmaması adına Gelibolu Yarımadası’nın çeşitli noktalarında
mezarlıklarını yapmışlardır.
Tarihi Alan’da en çok ziyaretçi kabul eden yerli ve yabancı anma mekânlarından; Conk Bayırı Atatürk Zafer
Anıtı, 57. Piyade Alayı Şehitliği, Şehitler Abidesi, Şahindere Şehitliği ve Yahya Çavuş Şehitliği, Conk Bayırı
Yeni Zelanda Anıtı, Lone Pine Mezarlığı ve Anıtı, Anzak Tören Alanı, Fransız Anıtı ve Mezarlığı ile Cape
Helles Anıtı’nın tescil ve sit durumları irdelenmiştir. Yerli ve yabancı anma mekânlarının tümü sit sınırları
arasında arasında kalıp, Tarihi sit, I. Derece Arkeolojik Sit, III. Derece Doğal Sit alanlarda bulunmaktadır.
Yerli ve yabancı anma mekânlarının tümü Kültür Varlıkları Koruma Komisyonu’nca tescillenmiştir.
Yerli Anma Mekânlarının Oluşumu
Yerli anma mekânlarının oluşumuna muharebeler devam ederken başlanılmış ve savaşan askerler anısına 7
adet Türk anıtı dikilmiştir. İlk Türk anıtları savaşan komutan ve askerler tarafından savaş malzemeleri ile
yapılmış olup mütevazı karakter göstermektedirler. Yerli anma mekânlarının ihya edilmesi ve uygulanması
günümüzde de devam etmektedir (Tablo 1).
Yabancı Anma Mekânlarının Oluşumu
Mondros Mütarekesi’nin ardından İngilizler mezarlıklarının bulunduğu alanları düzenlemeye Gelibolu’ya
Doç. Dr.vePelin
AVŞAR
KARABAŞ
Prof. İngiliz
Dr. Bülent
gelmişlerdir.
Mezarlık EKER
Tescil Birimi bölgeye gelerek, mezarlıkları
buralarda
yatanların
kimliklerini
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
belirlemeye çalıştılar. Bu tarihten 1926 yılına kadar yarımadanın çeşitli yerlerinde 32 mezarlık ve 6 anıt inşa
ettiler. İngilizler 1919’dan sonra kendi mezarlıklarını tespit edip çevre düzenlemelerini yaparken, bölgede
bulunan Türk anıtlarından bazıları bu işgal sürecinde yok edilmiştir.
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Yabancı anma mekânlarından Conk Bayırı Yeni Zelanda Anıtı ve Mezarlığı, Lone Pine Mezarlığı ve Cape
Helles Anıtı Common War Graves Commission (CWGC) tarafından yaptırılmıştır. Fransız Anıt ve Mezarlığı
1930 yılında ihya edilmiştir. Anzak Tören Alanı ise 2000 yılında projelendirilip uygulanmıştır (Tablo 2).
Tablo 1. Yerli Anma Mekânlarına Ait Yapısal Ve Bitkisel Düzenlemeler

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

CWGC tarafından yaptırılmış olan anıt ve mezarlıklar aynı konsept üzerine oluşturulmuş, arazi, büyüklük vb.
durumlara göre düzenlenmişlerdir. CWGC ye ait mezarlıklar 5 ana bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler; haçlı
duvar, mezar taşları, anma taşı, haha ve hudutlardır2 (Yılmaz,2008).

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

2

https://www.cwgc.org
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Tablo 2. Yabancı Anma Mekânlarına Ait Yapısal Ve Bitkisel Düzenlemeler

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

SONUÇ
Anma mekânları; Geçmişte yaşanmış olayların kamusal alanlarda fiziksel temsiliyet ile kolektif hafızada
canlı tutulmasını sağlayan peyzajlardır. Anımsama ve hafıza kavramlarını merkezine alarak bir mekânı temsil
etmektedir. Hafızalarda yaratılan imgeler ve sonucunda oluşan hislerin fiziksel temsiliyetine dayanmaktadır
(Gürler ve Özer, 2013; Gürler ve ark. 2016).
Yerli ve yabancı anma mekânları hem Türk milleti hem de yabancı devletler için özel bir öneme sahip olup
bu alanlar 103 yıldan beri değişik koruma statülerine alınıp korunmuşlardır. Tüm yerli ve yabancı anma
mekânları sit sınırları içerisinde kalmış ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonlarınca tescil ve
koruma altına alınmıştır. Bu alanlarda yapılması planlanan değişiklikler KVTVKK’nca değerlendirilmektedir.
Yerli anma mekânları savaş döneminde yapılmaya başlanılmış ve günümüze kadar ihya çalışmaları devam
etmektedir. Savaş döneminde 7 adet Türk Anıtı yapılmış olup bu anıtlar günümüze kadar ulaşmamıştır.
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
Şehitlerimiz
ise
toplu
şekillerde
gömülmüşlerdir.
Farklı
dönem
ve Yönetim
tarihlerde Kurulu
oluşturulan
anma Yardımcısı
mekanları
İBAD
Başkan
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
birbirlerinden farklı karakterler, mimari üsluplar göstermiş ve tekdüzelikten çıkılmıştır.
Yerli anma mekânlarının tasarım unsurları incelendiğinde Yerli Anma Mekânlarının tümü somut karakter
göstermekte ve içerisinde sembolik objeleri (heykel, rölyef, savaş malzemeleri vb.) barındırmaktadır. Dini
sembollerin yer bulmadığı yerli anma mekânlarında milliyetçilik imgeleri daha ön plana çıkmıştır. Ay ve yıldız
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sembolleri; anıtlarda, gerçek ve temsili mezarlarda, sert zeminlerde, savaş objelerinde yer verilmiş olup başlıca
ana unsur ise Türk Bayrağı’dır.
Yerli anma mekânları oluşturulurken çevresinde bulunan doğal, askeri, sanatsal yapılar (siperler, tabyalar vb.)
bir arada bütüncül şekilde düşünülmüş, anma mekânlarının algılanma duygusu güçlendirilmiştir. Bu bütüncül
yaklaşımlardan dolayı anma mekânlarının keskin, net sınırlandırmaları bulunmaktadır.
Çanakkale Savaşı’nda üstün kararlılık, yetenek ve başarı gösteren kişiler adına anıtlar dikilmiş, savaştaki rolleri
heykeller ile sembolize edilmiştir. Başta M. Kemal Atatürk olmak üzere; Ezineli Yahya Çavuş, Üsteğmen
Nazif Çakmak, Gazi Hüseyin Kaçmaz ve diğer tüm askerlerimizi temsil eden anıtlar, heykeller ve rölyefler
bulunmaktadır.
Tarihin seyrini değiştiren, stratejik kararların verildiği coğrafik yerler belirtilmiştir. Savaş coğrafyası mümkün
olduğunca korunmaya çalışılmıştır.
Yerli anma mekânlarının ziyaretçi sayısının
geçen
yıl artmasından
Prof.her
Dr.
Ümran
SEVİL dolayı bazı ihtiyaçlar doğmuştur. Bu
ihtiyaçların doğmasından dolayı 57. İBAD
PiyadeYönetim
Alayı Şehitliği,
Yahya
Çavuş Şehitliği ve Şehitler Abidesi’nde
Kurulu
Başkanı
tasarımlarda değişiklikler, eklemeler olmuştur. Ziyaretçilerin ihtiyaçlarına yönelik otopark, satış birimi, oturma
alanları, WC, namazgâh, şadırvan, çeşme vb. birimler oluşturulmuştur.
Yerli anma mekânlarının ortak özellikleri incelendiğin ilk başta göze çarpan başlıca unsuru Türk Bayrağı’dır.
Milliyetçilik duygusu tüm anma mekânlarında vurgulayıcı unsur olup anıtlarda, gerçek ve temsili mezarlarda,
sert zeminlerde, savaş objelerinde yer verilmiştir. Şehitlerimizi anmak amacıyla gelen ziyaretçilerin ihtiyaçlarına
yönelik birimler oluşturulmuştur.
Yabancı anma mekânlarından Conk Bayırı Yeni Zelanda Anıtı ve Mezarlığı, Lone Pine Mezarlığı ve Anıtı,
Helles Anıtı CWGC tarafından 1919-1927 tarihleri arasında ihya edilmiştir. Tarihi Alan’da Fransızlara ait
olan tek anma mekânı olan Fransız Anıtı ve Mezarlığı ise 1930 yılında oluşturulmuş olup savaşta can veren
Cezayir, Fas ve Senegal askerlerinin kemikleri bu mezarlıkta birleştirilmiştir. Anma törenlerinin gerçekleştiği
bir diğer yer olan Anzak Tören Alanı ise 1998 yılında düzenlenen Barış Parkı Yarışması ile uygulanan ilk proje
olup 2000 yılında uygulanmıştır.
CWGC tarafından oluşturulan tüm dünyadaki anıt ve mezarlıkları aynı konsept üzerine kurulmuştur. 5 ana öge
üzerine kurulu bu tasarımlar; haçlı duvar, mezar taşları, anma taşı, haha ve hudutlardan oluşmaktadır. Soyut
ve sade tasarıma sahip olan bu alanlar sınırları nettir ve duvarlarla çevrilidir. Mezarlıkların ve anıtların etrafı
keskin Prof.
sınırlarlar
netleştirildiğinden
dolayı çevresinde bulunan diğer
savaş
materyalleri
ile bağlantı
Doç.
Dr.alanları
PelinveAVŞAR
KARABAŞ
Dr.
Bülent EKER
kurulmamıştır.
Savaş coğrafyası
dahil edilmemiştir.İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim
Kurulu tasarımlara
Üyesi
Yabancı Anma Mekânları farklı milletlere (İngiliz, Anzak ve Fransız) ait olmasına rağmen tüm mezarlık ve
anıtlarına dini sembolleri ön plana çıkmaktadır. Dini sembolleri olan “haç” imgesi; anıtlarda, anma duvarında,
mezar taşları ve başlarında yer almıştır. Savaşta bulunan önemli kişiler adına anıt, heykel vb. yapılmamış olup,
anma mekânlarını tüm askerlerine ve kendi toplumlarına adamışlardır.
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Tarihi Alan’ın yılın belirli önemli dönemlerinde yoğun, diğer dönemlerde ise az sayıda yabancı ziyaretçi
ağırlamasından dolayı ve aynı zamanda anma olgusunu bozmamak amacıyla ziyaretçilerin ihtiyaçlarını
karşılayacak birimler oluşturulmamış, çeşitli düzenlemeler yapılmamıştır. Anma olgusunun daha ön plana
çıkarıldığı bu alanlarda köklü değişiklikler yapılmamış, ana tasarım unsurları 1930 yılından beri korunmuştur
(Tablo 3).
Tablo 3. Yerli Ve Yabancı Anma Mekânlarına Ait Tasarım Unsurları
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KENTSEL MEKANIN BİÇİMLENDİRİLMESİNDE SÖZLÜ TARİHİN KULLANIMI
Tülin Selvi ÜNLÜ
Mersin Üniversitesi Akdeniz Kent Araştırmaları Merkezi, Mersin, Türkiye

Öz: Kentsel mekanı biçimlendirmeyi esas alan tüm disiplinlerin, öncelikle kentsel yaşamın gerçekleştiği mekanı tanımasına gereksinim vardır. Peki mekana ilişkin olarak, “mevcut durumu tespit”ten öte bir “anlama/
açıklama” yapılabilir mi? Söz konusu sorunun yanıtı, mekanı nasıl kavramsallaştırdığımızla yakından ilgilidir.
Mekan ve toplum arasındaki diyalektik ilişki nedeniyle toplumsal farklılıklar kaçınılmaz olarak mekansal olarak da kendine özgü gelişim ve değişimler üretir. Bu çerçeve ise bize, herhangi bir “mekan”ın, tarihsel süreç
içinde, çevresiyle ve içinde yer aldığı bağlamla kurduğu ilişkiyi, yani kendine özgü koşul ve dinamiklerini ve
böylece nasıl bir “yer” olduğunu anlamak için temel kavramları sunar. O halde, herhangi bir mekanı anlamak/
açıklamak için, o mekanı “yer”e dönüştüren,
bağlamı, çevresiyle kurduğu ilişkiyi ve görünen
Prof.içinde
Dr. bulunduğu
Ümran SEVİL
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somut, üç boyutlu gerçekliğinin ardındaki
üretim ve Kurulu
kullanımBaşkanı
biçimini oluşturan toplumsal ilişkileri anlamak gerekir. Dolayısıyla mekanın gözle gördüğümüz fiziksel düzeninin bize ne söylediğini dinlemeye ihtiyaç
vardır. Bu doğrultuda bildiride, kentsel mekanın biçimlendirilmesi eyleminde, mekanı anlamak, açıklamak
ve biçimlendirmek için sözlü tarih yönteminin ne tür olanaklar sunabileceği ve nasıl kullanılacağı sorusuna
örneklerle yanıt aranacaktır. Böylece, farklı disiplinlerce kullanılan sözlü tarih yönteminin, mekanın biçimlendirilmesiyle ilgili disiplinler tarafından kullanımına özgün bir katkı amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kentsel Mekan, Kentsel Tasarım, Sözlü Tarih

GİRİŞ: MEKAN ve ZAMANIN KAVRANIŞINDA DEĞİŞİM
Tasarım eylemi, ister sanatsal üretime konu en küçük obje olsun, isterse bir kente yönelik mekanı biçimlendirmeyi esas alsın, öncelikle “biçimlendirilecek şey”i tanımayı zorunlu kılar. O halde, beliren soru, (kentsel)
mekanı nasıl tanıyacağımızdır. Burada, “tanıma” ile işaret edilen, “mevcut durumu tespit”ten öte bir “anlama/
açıklama”dır. Bu da, mekanı nasıl kavramşallaştırdığımızla yakından ilgilidir. Bu yazıda, kentsel tasarımın
temel malzemesi olan mekan, üç boyutlu fiziksel, somut gerçekliğinin ardındaki tarihi süreç, toplumsal yapı,
üretim biçim ve ilişkileriyle bir bütün olarak ele alınmaktadır. Mekana ilişkin bu yaklaşım, haritalarla bir anlamda türdeşleştirilen ve birbirinden çok farklı olmalarına karşın aynı düzlemde bir araya getirilen ve böylece
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
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ötesinde bir ele alışı gerektirir.
Mekanın, çevresinden bağımsız bir varlık olarak ele alındığı kavramsallaştırmaya paralel olarak (Harvey,
1997: 84; Işık, 1994: 10) modernizmle birlikte, mekanın biçimlendirilmesinde kapsamlı akılcı planlama gelişmiştir. Olgucu/pozitivist geleneği izleyen ve mekanın toplumda genel kabul gören değerler temel alınarak
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kapsamlı olarak biçimlendirilebileceğini kabul eden bu planlama yaklaşımı, yirminci birinci yüzyılın başlarına
kadar etkili olmuştur (Ersoy, 2007: 117). Gerek, pozitif bilimler ve gerekse sosyal bilimlerde ele ele giden
bu paradigmanın, mekana ve mekanın biçimlendirilmesine ilişkin üç temel etkisinden söz etmek olanaklıdır.
Bunlardan birincisi, mekanın bu ele alınış biçimi ve buna paralel olarak onun biçimlendirilmesine yönelik bu
yaklaşımın kaçınılmaz biçimde, gerek mekansal ve gerekse zamansal olarak “ilişkisellik” kavramını göz ardı
etmesidir. İkincisi, eskiden kopuşu ve “yeni”yi hedefleyen ve dolayısıyla, “süreç”in kendisinden çok sonuca;
“gelecekte bir anın hedeflenen resmine” odaklı bir yaklaşım geliştirmesidir. Üçüncüsü ise genel yasa ve ilkeleri benimseyen akılcı yaklaşımla, “yukarıdan aşağıya” doğru ilerleyen bir yapıya dayanmasıdır.
Oysa mekanın, tarihsel bir süreçte şekillendiği ve bu süreçte, ne büyüklükte olursa olsun bir bütünün parçası
olduğu açıktır. Dolayısıyla, kaçınılmaz olarak “ilişkisel” olan, belli bir “süreç”te şekillenen mekan, mutlak ve
değişmez genel yasalarla sınırlarını çizemeyeceğimiz farklılıklar gösterebilir. Çünkü mekan ve toplum arasındaki diyalektik ilişki sonucunda toplumsal farklılıklar kaçınılmaz olarak mekansal olarak da kendine özgü
gelişim ve değişimler üretir. Bu da ilişkisel olarak, belli bir süreçte şekillenen mekanın, kendine özgü dinaProf.
Dr.herhangi
Ümran
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ise bize,
bir SEVİL
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ve dinamiklerini ve böylece nasıl bir “yer”
olduğunu anlamak için temel kavramları sunar.
O halde, herhangi bir mekanı anlamak/açıklamak için, o mekanı “yer”e dönüştüren, içinde bulunduğu bağlam,
çevresiyle kurduğu ilişkiyi ve görünen somut, üç boyutlu gerçekliğinin ardındaki üretim ve kullanım biçimini
oluşturan toplumsal ilişkileri anlamak gerekir. Yani mekanı, “mevcut durumu tespit”in ötesinde “anlamak/
açıklamak” için, onun gözle gördüğümüz fiziksel düzeninin bize ne söylediğini dinlemeye, dolayısıyla, “mekanın sesi”ne kulak vermeye ihtiyaç vardır. Mekana ilişkin bu kavrayış biçimi, mekanı daha derinde işleyen
toplumsal yapılarla ilişki içinde ele almayı benimseyen ve mekan-zaman ilişkiselliğine vurgu yapan bir bakış
açısı getirmiştir (Harvey, 2008: 273). Elbette, söz konusu paradigma değişikliği yalnızca mekana ilişkin olmamış, zamanın kavranışında da önemli bir değişim yaşanmıştır. Antik çağdaki, büyüme, olgunlaşma, çürüme çemberini tarif eden döngüsel tarih anlayışından, tarih ve toplumu, diyalektik yasalarla ve maddi temele
dayalı olarak açıklayan materyalist tarih yaklaşımına ve ardından Annales Okulu’nun, disiplinlerarası yeni
tarih anlayışına doğru ilerleyen bu değişim, zamanın kavranışını değiştirdiği gibi, aktörlerini ve bu aktörlerin
rollerine ilişkin kavrayışları da değiştirmiştir (Burke vd., 2007). Gerek mekanın ve gerekse zamanın (tarihin)
kavranışına ilişkin yukarıda değinilen değişimin ortak yanı, her ikisinin ardında yatan dinamikleri sorgulamaya yönelik olarak, “ne olduğu”nun ötesinde, “neden” ve “nasıl” sorularını sormaya başlamak olmuştur. Bu
da, “ne olduğu”nu bir ölçüde görebildiğimiz kentsel mekanın biçimlenişinin ardındaki zamansal ve mekansal
ilişkiselliği anlamak üzere “neden” ve nasıl” sorularını sorarak, tespit etme/tanımlama yerine anlama/açıklama
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Şekil 1. Zamanın ve Mekanın Kavranışında Değişim
Öyleyse, (kentsel) mekanı anlamak için yeni araçlara ihtiyaç vardır. Söz konusu yeni araçlar, resmi tarihin büyük
anlatı ve kahramanlıklar üzerine kurulu tarih anlayışı yerine, yerelin ve sıradan insanların yaşamlarını ele alarak,
farklı olanın da sesinin duyulabileceği, aşağıdan yukarıya kurulan yeni tarih anlayışıyla birlikte gelişmiştir. Söz
konusu yeni tarih anlayışının, yerelin kendine özgü koşullarını, kentlilerin çeşitlilik yaratan ve kentsel yaşamı
zenginleştiren farklılıklarını, toplumsal yaşamın aşağıdan yukarıya örülen dinamiklerini, sokak, mahalle, semt ve
bir bütün olarak kentsel mekanın üretim ve kullanım biçimleri ardındaki tarihi, sosyal ve kültürel gerçeklikleri
anlamak için sunduğu araçlardan biri sözlü tarih yöntemidir (İlyasoğlu ve Soytemel, 2006: 115).
KENTSEL MEKANA YÖNELİK ÇALIŞMALAR ve SÖZLÜ TARİHİN KULLANIMI
Sözlü tarih yönteminin doğrudan mekana yönelik olarak kullanıldığı çalışmaların3 ilk örnekleri ağırlıklı olarak
İngiltere’de yapılmış olsa da, sosyal tarihin genişleyen kapsamı ile günümüzde pek çok başka ülkede de yaygın
olarak kullanılmaktadır (Tosh, 1997, 195-201). Bu çalışmaların, tarihi, kültürel ve toplumsal bağlama göre farklılaşmakla birlikte, temel olarak iki amaca hizmet ettiği söylenebilir. Bunlardan biri, mekanın ve bunun bellekteki
karşılıklarının tespit edilerek kayıt altına alınması ve diğeri ise kentsel mekanın sorunlarının çözümüne yönelik
bilginin üretilmesidir. Üst ölçekteki bu sınıflandırmanın altında ise çalışmanın kendi içindeki amacı ve esas aldığı
ölçeğe Prof.
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Burada, sözlü tarih yönteminin, çalışmanın kapsamı doğrultusunda, şehircilik, mimarlık, kentsel koruma gibi disiplinler tarafından
doğrudan mekana yönelik çalışmalar kapsamında kullanımına işaret edilmektedir.
White, Londra’da bir komşuluk birimini ve ayrıca tek bir apartmanı ele aldığı çalışmalarda, sözlü tarih yönteminden yararlanmıştır.
Ayrıca, Saygı ve Yılmaz, tekil bir yapı ölçeğinden başlayarak, yapının yer aldığı sokak ve yakın çevresinin, 1960’lardan 1980’lere
kadar geçirdiği mekansal ve sosyal değişimi sözlü tarih yöntemini kullanarak araştırmışlardır.
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bütününe yönelik olduğu (Selvi Ünlü, 2017) 5 görülür. Yine amaçları açısından bu çalışmaların bazıları, (kentsel)
mekanın tasarımına yönelik, yönlendirici ilkeler ve uygulamaya yönelik rehberler üretmeyi amaçlarken (Köksoy
Karpat, 2009) bazıları da, bellekte yer etmiş yapı ya da (kentsel) alanları tespit ederek, geleceğe yönelik proje ve
uygulamalar için iyi örnekler üretmeyi hedeflemektedir. Benzer biçimde, kolektif bellek ve mekan üzerine odaklanan bu çalışmaların bazıları, kentsel yenileme projeleri için o “yer”e özgü bilgiye ulaşmak ve bu bilgiyi, kentsel
tasarım projelerinde kullanmak amacını taşımaktadır (Jahanbakhsh vd., 2015: 27).
Öte yandan son yıllarda, özellikle teknolojik olanakların da gelişimiyle birlikte, sözlü tarih yöntemi ile elde
edilen bilginin görselleştirilmesi ve mekansallaştırılmasına yönelik yeni çalışmalar da yapılmaktadır (Shaffer,
2016: 429; Köksoy Karpat, 2009; Mutlu Kılıç, 2017)6. Benzer biçimde nüfus hareketlerini ele alan ve sözlü tarih
görüşmelerinden yararlanan, başka ülke ve kültürel coğrafyalara göç eden grupların, farklı kültürel kesişmelerle
şekillenen kentsel mekanına odaklanan çalışmalar da söz konusudur (Redding, 2016: 476)7. Sözlü tarihi, insanların belleklerindeki mekansal ilişkileri ve o mekanların, fiziksel bazı değişimlere uğramış olsa da taşıdığı sembolik
anlamları ortaya koymak ve açıklamak amacıyla kullanan çalışmalar (Robbins ve Robbins, 2015) olduğu gibi, bir
kent bütünü ya da kentin bir mahallesini,Prof.
“yer” ve
“kimlik”
kavramları
ilişkisi doğrultusunda ele alan çalışmalar
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Başkanıüretildiği alanlar olarak kamusal meda bulunmaktadır (Tebeau, 2013). Yine
bu çerçevede,
kolektif belleğin
kanlara odaklanan ve “bellek mekanları”nı ele alan, bireysel ve kolektif bellekte yer alan mekanları ve bunların
anlamlarını, sözlü tarih yöntemini kullanarak araştıran çalışmalar vardır (Ludden, 2012).
Öte yandan kentsel mekanın yapısal bileşenlerinden herhangi birinin işlevi üzerinden, kenti ve kentsel yaşamın
günlük pratiklerini, söz konusu kullanımın kentlilerin belleğindeki yeri ve anlamı ile birlikte ortaya koymaya
yönelik çalışmalar bulunmaktadır (Öztürk, 2013)8. Bu tür çalışmaların bazıları, kentlilerin belleğinde yer etmiş
tekil yapılara odaklanırken (Yetgin ve Yılmaz, 2015)9, bazı çalışmalar ise kentlilerin belleğindeki kayıtların da
yardımıyla bütün bir kentin Cumhuriyet ideolojisi ile inşasını ele almaktadır (Şenol Cantek, 2016). Bunların
dışında, sözlü tarih yöntemini kullanarak mimarlık ve bellek ilişkisine odaklanan ve mekansal belleği açıkla5
6

7
8
9

Selvi Ünlü, yirminci yüzyıl başına kadar Mersin’de, kent kimliğinin fiziksel bileşenlerini kentlilerin belleklerindeki yerleri ve
anlamları ile ilişkisi çerçevesinde ele almıştır.
Örneğin, Amerika’da, San Francisco Bay bölgesinde, yerinden edilen gruplarla yapılan sözlü tarih görüşmelerinden, dijital haritalar üzerinden, mahalleleri ve değişen komşuluk ilişkilerini görselleştirmek için yararlanılmıştır (Bknz.: About the Narratives
of Displacement Oral History Project,” Anti-Eviction Mapping Project, http://www.antievictionmap.com/about-the-narratives-ofdisplacement). Yine, sözlü tarih yöntemiyle edinilen bilginin, kentlilerin belleklerindeki karşılıklarını haritalar ile mekansallaştıran özgün bir çalışma olarak, Karpat’ın (2009) “Tarihsel Alanlarda Sözlü Tarih Bilgisine Dayalı Kentsel Tasarım Kriterlerinin
Oluşturulması: Kemeraltı Anafartalar Caddesi (İzmir)” başlıklı tez çalışmasında, sözlü anlatılarda referans verilen mekansal bileşenler, üretilen “bellek haritaları” ile görselleştirilmiştir. Kentsel mekandaki değişimi, kentlilerin gündelik yaşamlarına etkileri ve
söz konusu değişimin kentlilerin belleklerindeki karşılıklarıyla görselleştirerek ortaya koyan bir başka çalışma da Kılıç’ın (2017)
“Neoliberal politikalar çerçevesinde Türkiye’de kentsel dönüşüm ve kentsel mekânı yeniden anlamlandırmada sözlü tarih bilgisi:
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr.kentsel
Bülent
İzmir-Kadifekale
yenilemeEKER
projesi örneği”dir.
İBAD
Yönetim
Kurulu
Redding,
Annika
Marlen
Hinze’nin,
sözlü
tarih
görüşmelerini
içeren,
“Turkish
Berlin:
Integration
PolicyBaşkan
and Urban Yardımcısı
Space. GloİBAD Yönetim Kurulu Üyesi
balization and Community” kitabının tanıtımını yaptığı yazısında, çeşitlilik gösteren sosyal ve kültürel yapıların, kentsel mekanın
şekillenmesi ile ilişkisini ortaya koyduğunu anlatmaktadır.
Öztürk, Türkiye’deki sinema mekanlarını, sözlü tarih yöntemi ile araştırmış ve sinema, mekan, film, kadın-erkek, geleneksel-modern ve gerçek ile hayal edilmiş dünya arasındaki ilişkiyi değerlendirmiştir.
Yetgin ve Yılmaz, Eskişehir Porsuk (Turing Klöp) Oteli’ni ele alarak, Cumhuriyet değerlerini ve bu değerlerin (kentsel) mekana ve
yaşama kattıklarını değerlendirmişlerdir.
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maya çalışan çalışmalar da bulunmaktadır (Öymen Özak, 2008)10. Ayrıca, bir yerleşim, kentin belli bir bölgesi,
bir semt ya da mahallenin geçirdiği mekana bağlı kimlik değişimini, yazılı ve görsel belgelerin yanı sıra sözlü
tarih yönteminden de yararlanarak araştıran çalışmalar da yapılmaktadır (Erdoğmuş, 2012; Eskin, 2012)11.
Kimi zaman, sözlü tarih yönteminden yararlanılarak, yerele ilişkin bilginin üretilmesi ve kentin geçmişten
gelen değerlerinin geleceğe aktarılması hedefiyle, doğrudan (kentsel) mekana yönelik olmamakla birlikte, kaçınılmaz olarak mekanla ilişkili olan kent kimliğine ve kültürüne yönelik çalışmalar da söz konusu olmaktadır
(Erhan, 2009). Türkiye özelinde ele alındığında, özellikle neoliberal politikaların kentsel mekan üzerindeki
etkilerinin yoğun olarak yaşandığı son yıllarda, derinleşen sınıfsal ayrışmanın mekanda, kentlilerin belleğinde
ve yaşamındaki somut etkilerinin, sözlü tarih yönteminden de yararlanarak, tespitine yönelik çalışmaların yapılmaya başlandığı görülmektedir (Mutlu Kılıç, 2017)12. Son yıllarda, sözlü tarih yönteminden yararlanarak,
belli bir yöreye özgü mimari biçim ve özellikleri araştıran çalışmalar da, yöntemin mekansal araştırmalar alanındaki kullanımları arasındaki yerini almaya başlamıştır (Işıksoy, 2010).
DEĞERLENDİRME ve SONUÇ
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İBAD Yönetim
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Başkanı
ilişkiyi, yani kendine özgü koşul ve dinamiklerini
ve böylece
nasıl
bir “yer” olduğunu anlamak için, söz konusu mekanla bağı olan bireylere soru sormayı sağlar. Böylece, o mekanı “yer”e dönüştüren, içinde bulunduğu
bağlamı, çevresiyle kurduğu ilişkiyi ve görünen somut, üç boyutlu gerçekliğinin ardındaki ilişkileri anlamak
olanaklı hale gelir. Mekanın fiziksel yapı ve bileşenlerinin, kentliler için taşıdığı anlamlara, gündelik yaşam
pratiği içindeki kullanım biçimlerine ve bunların nedenlerine ilişkin sözlü tarih yöntemi ile edinilecek bilgi,
kentin biçimlendirilmesinde yeni fikirler ve çözümler üretme olanağı sunacaktır. Böylece, geçmişten gelen
tarihi, kültürel ve sosyal değer ve ortaklıkları sürdürecek mekansal yapı ve kurguların tasarlanması için olanak
sağlayabileceği gibi aynı zamanda, gündelik yaşam pratiklerinin ardında yatan nedenlerin anlaşılması ve böylece kentsel mekanda yaşanan sorunlara kalıcı çözümler üreten yaklaşım, tasarım ve uygulamaların yapılması
için gerekli araçları sunabilecektir.
Burada yalnızca bazı örneklerine yer verilen çalışmalara13 bakıldığında, şehircilik, mimarlık, kentsel koruma,
restorasyon gibi mekana ilişkin disiplinler için, gerek yapılı çevrenin her türlü fiziksel bileşenini (bir ağaçtan
bir kent bütününe kadar değişen ölçeklerde), gerek bunların bireysel ve kolektif bellekteki yerlerini ve gerekse
her ikisi arasındaki gözle görülemeyen ilişkiler bütününü anlamak için, sözlü tarih yönteminden çok farklı
biçimlerde yararlanılabileceği görülmektedir.
10 Öymen Özak, ev kavramını farklı boyutları ile ele alarak bellek ve mimarlık ilişkisini ortaya koymaya çalışmıştır.
11 Bu tür çalışmalar, yalnızca akademik ve bireysel olarak değil, başta yerel yönetimler olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından da yapılabilmektedir. Örneğin, Bursa Büyükşehir Belediyesi gibi, sözlü tanıklıklardan yararlanan, kent tarihine ve doğrudan kentDoç.
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sözlü tarih görüşmelerini içeren Eskin’in “Kuşadası” kitabı gibi yerel araştırmacılar tarafından yapılan çalışmalar da vardır.
12 Mutlu Kılıç, neoliberal politikalar çerçevesinde Türkiye’de kentsel dönüşüm projelerinin, kentsel mekan ve kentlilerin belleğindeki
etkilerini, İzmir-Kadifekale kentsel yenileme projesi örneği üzerinden, sözlü tarih yöntemini kullanarak incelemiştir.
13 Bu çalışma kapsamında, yazının temel sorusu ve amacı doğrultusunda, mekana yönelik araştırmalarda, sözlü tarih yönteminin yalnızca farklı biçimlerdeki kullanımı için fikir verebilecek bazı çalışmalara yer verilmiştir. Kuşkusuz, bu yöntemi kullanan ve yazının
hacmi içinde yer verilemeyen başka pek çok çalışma bulunmaktadır.
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SWOT ANALİZİ KULLANARAK EKOTURİZM İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA
STRATEJİLERİ GELİŞTİRİLMESİ: DÜZCE HASANLAR KÖYÜ ÖRNEĞİ
Pınar GÜLTEKİN1, Yaşar Selman GÜLTEKİN2, Melek YILMAZ KAYA1
Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Düzce / Türkiye
Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Düzce / Türkiye
1

2

Öz: Ekoturizm kavramı çevresel ve kültürel değerlere koruyucu ve duyarlı bir anlayışla yaklaşan ekolojik
sürdürülebilirlik temeline dayanmaktadır. Ekoturizm etkinliğinin gerçekleştirileceği alanda, elde edilecek
gelirin bölge ekonomisine katkısının olması hedeflenmektedir. Dolayısı ile ekoturizm, ekonomik gelişme
ile koruma amaçlarının birleştirilmesine dayanır. Ekoturizmin tanımı içerisinde barındırdığı ölçütlerinin
başarıya ulaşmasında ve hedeflenen kırsal kalkınmanın ekonomik, sosyal ve kültürel olarak çok boyutlu
sağlanabilmesinde ekoturizm etkinlik alanına
güçlü-zayıf
yönlerin ortaya konulması, fırsat-tehditlerin
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değerlendirilmesi, ekoturizmin alanda
olabilirliğine
sürdürülebilirliğine
İBAD
YönetimveKurulu
Başkanı ilişkin stratejilerin geliştirilmesi
önem taşımaktadır. Çalışmada öncelikle, Düzce İli Merkez İlçesi Hasanlar köyü ve Hasanlar Barajı’nın
ekoturizme kaynak sağlayabileceği doğal ve kültürel değerleri ortaya konulmuştur. SWOT Analizi tekniğinden
yararlanılarak, alanın ekoturizm olanaklarının içsel (güçlü ve zayıf yönler) ve dışsal (fırsatlar ve tehditler)
faktörleri belirlenmeye çalışılmıştır. Hasanlar köyü ve Hasanlar Barajı çevresi için SWOT analizi yapılırken
alana ilişkin 1/25.000 ölçekli topoğrafik haritalar, jeoloji haritaları ve toprak haritalarından, amenajman planı
ve raporlarından, alana ilişkin yapılan bilimsel çalışmalardan, Düzce Doğa Turizm Master planından ve Düzce
İl gelişme planından yararlanılmıştır. Yöre halkının ekoturizme ilişkin algısının ve tutumunun belirlenebilmesi
amacı ile yöre halkı ile sözlü görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen sonuç SWOT Analizi kapsamında
değerlendirmeye alınmıştır. Çalışma sonucunda Hasanlar köyü ve Hasanlar Barajı çevresi için, alanın var
olan güçlü yönleri ve fırsatlardan en üst düzeyde yararlanacak, tehditlerin ve zayıf yanlarının etkisini en aza
indirecek sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen stratejiler geliştirilmiştir. Strateji türleri ekonomik, kültürel ve
çevresel olmak üzere üç grupta ele alınmış, gerçekleşme sürelerine göre yakın, orta ve uzun vadede olmak
üzere belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Düzce Hasanlar, Ekoturizm, Kırsal Kalkınma, Sürdürülebilirlik, SWOT Analizi
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faaliyetlerin
bağlı olduğu,
toplumsal
ve kültürel gelişme sürecinin kentlere göre daha yavaş işlediği, geleneklerin yaşam biçimini şekillendirdiği
ve kent dışında kalan yerler olarak tanımlanmaktadır (Anonim, 2011; Torun, 2013).Kırsal alanlarda nüfus
yoğunluğu düşük olmakla beraber, yöre halkı genellikle tarım ve hayvancılık, balıkçılık, ormancılık ve küçük
ölçekli sanayide hizmet verirler (Er ve Özçelik, 2012). Bu alanlarda yaşamını sürdüren yöre halkı için; yaşam
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koşullarının iyileştirilmesi, refah seviyesinin arttırılması, doğada bulunan kaynakların korunurken aynı
zamanda ekonomik olarak değerlendirilmesi, kültürel kimliğin muhafazası konularında çalışmalar oldukça
önem taşımaktadır.
Kırsal kalkınma çalışmaları, kırsal toplumların ekonomik ve sosyal çerçevelerde gelişmiş toplum statüsüne
ulaşabilmesini hedefler ve sorunlu olan ekonomik, sosyal ve kültürel yapılarını iyileştirmeye yönelik çözüm
modelleri üretir (Korkmaz ve Tolunay, 2002).Sürdürülebilir kalkınma ise ekonomik büyüme ile ilgili bir
kavramdır (Pezikoğlu, 2012). Bu kavram, zamanla dönüşerek, çevresel, sosyal ve kültürel açılardan da
önemi anlaşılmıştır (Oktay ve Maltaş, 2013). Sürdürülebilir Kalkınma kavramına ilişkin, uluslararası alanda
da en geçerli olan tanım; 1987 yılında Norveç Başbakanı Gro Harlem Brundtland’in başkanlığında Dünya
Çevre ve Kalkınma Komisyonu (WCED) tarafından yayımlanan “Ortak Geleceğimiz” (Brundtland Raporu)
isimli raporda kullanılmıştır (Akgül, 2010; Aksu,2011). Raporda belirtildiği üzere sürdürülebilir kalkınma,
“bugünün gereksinim ve beklentilerini, gelecek nesillerin kendi gereksinim ve beklentilerini karşılayabilme
olanaklarından ödün vermeksizin karşılayabilmektir” (WCED, 1987).
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Kalkınma Zirvesi” sonucunda yayımlanan deklarasyonda, ekonomik kalkınmayla çevresel sürdürülebilirliğin
eşgüdümlü gerçekleşmesinin önemi ve bu bağlamda küresel iş birlikleri üzerinde durulmaktadır (Aksu, 2011).
Ayrıca yerel, bölgesel ve küresel anlamda sürdürülebilir kalkınmanın ülkelerin ortak sorumlulukları olduğu
ifade edilmektedir (Anonim, 2018a).Türkiye Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi1 Çerçevesinde (2014-2020)
stratejik amaç ve öncelikler olarak; ekonominin geliştirilmesi ve iş imkanlarının artırılması,insan kaynaklarının,
örgütlenme düzeyinin ve yerel kalkınma kapasitesinin geliştirilmesi, kırsal alan fiziki altyapı hizmetlerinin
geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması, kırsal çevrenin korunması ve geliştirilmesi konularına vurgu
yapılmaktadır. Beer (1996)’ya göre; günümüzde kalkınma, yerel iş imkanları ortaya çıkararak istihdam
yaratmak, yöre halkını üretime yöneltmek, yerel bazda kişi başına düşen milli geliri artırmak gibi yerel bir boyut
kazanmıştır (Tutar ve Demiral, 2007).Yerel ekonominin canlandırılmasında ve kırsal alanlarda sürdürülebilir
kalkınmanın sağlanmasında “ekoturizm” önemli bir araç olarak görülmektedir(Kuter ve Ünal, 2009).Türker
(2009)’ a göre; ekoturizm kavramı, sürdürülebilirlik kavramı ile birlikte gündeme gelen bir kavramdır. Dünya
Doğayı Koruma Vakfı (WWF), ekoturizmi, doğal kaynakları koruyarak yerel halka ekonomik fayda sağlayan
turizm türü olarak görmektedir (Yücel, 2002).
Ekoturizm, Uluslararası Ekoturizm Topluluğu (TIES) tarafından “Çevrenin korunması ve yerel halkın refahını
arttırmaya yönelik olarak doğal alanlara yapılan çevreye duyarlı seyahat” olarak tanımlanmıştır (Dinç vd.,
2014). Gössling, (1999)’a göre, ekoturizm ancak; çevresel ve ekolojik anlamda sürdürülebilir, ekonomik
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planlamalarla gerçekleştirilebilir (Kuter ve Ünal, 2009).
Ekoturizm,yerel halkın faaliyetlere etkin olarak katılmasının sağlanması için fırsatlar tanımaktadır (Gültekin vd.,
2013). Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını hedefleyen ekoturizm; yerel halkın, turizm etkinliklerinin
getirilerinden yararlanırken elindeki kaynaklarını akılcı bir biçimde değerlendirmesine olanak sağlamaktadır
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(Neyişçi, 1998; Korkmaz ve Tolunay, 2002). Bu nedenle ekoturizm kavramı ele alınırken, ekonomik, kültürel
ve çevresel boyutta değerlendirilmelidir. Ekonomik açıdan ele alındığında, konaklama alanlarının işletilmesi,
hediyelik eşya satışı, taşımacılık ve seyahat hizmetleri vb. alanlarda istihdam yaratmakta, ekonomik gelir
kaynaklarının çeşitlenmesini sağlamaktadır (Akın, 2006; Demir ve Çevirgen, 2006; Khabbazi ve Yazgan,
2012).Çevresel açıdan; ekoturizm uygulamalarında doğal ve kültürel mirasın korunması önem taşımaktadır.
Mastny (2002)’ye göre; dünyanın birçok bölgesinde hükümetler değerli doğa alanlarını doğal park ya da koruma
alanı haline getirmekte, bunları tarım, kereste ticareti ya da madencilik gibi çevreye zarar veren faaliyetlere
karşı koruma altına almaktadır (Kuter ve Ünal,2009). Ekoturizm sosyo-kültürel açıdan ele alındığında ise,
farklı kültürlerden insanları bir araya getirerek yerel toplum saygısını, kültürel etkileşimi ve anlayışı arttırarak,
yerel halka kazanç sağlamaktadır (Kuter ve Ünal, 2009). Gaul (2003)’e göre ise yerel halk için yiyecek ve içme
suyu temin etmesi, sağlık hizmetlerini iyileştirmesi, geleneksel kültür elemanlarının yeniden değerlendirmeye
alınması ve konfor ve yaşam şartlarının geliştirilmesi olarak belirlenmiştir (Kuter ve Ünal, 2009).
AMAÇ

Prof. Dr. Ümran SEVİL

Avcıkurt vd. (2003) tarafından belirtildiği
bir ülkenin
alternatif
turizm politikalarının belirlenmesinde
İBADüzere;
Yönetim
Kurulu
Başkanı
de SWOT Tekniğinden yararlanılarak, turizm potansiyelinin içsel (güçlü ve zayıf yönler) ve dışsal (fırsatlar ve
tehditler) faktörleri ortaya çıkarılabilmektedir (Polat ve Önder, 2006). Bu çalışmada, Düzce İli Merkez İlçeye
bağlı Hasanlar köyü ve Yığılca İlçesinde yer alan Hasanlar Barajı’nın ekoturizme kaynak sağlayabilecek doğal
ve kültürel değerlerin ortaya konulması, ekoturizm faaliyetlerine yönelik olarak SWOT Analizi tekniği ile
içsel (güçlü ve zayıf yönler) ve dışsal (fırsatlar ve tehditler) faktörlerin belirlenmesi ve ekoturizm konusunda
sürdürülebilir kalkınma stratejilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
KAPSAM
http://www.dogaka.gov.tr/Icerik/Dosya/www.dogaka.gov.tr_488_KS1X20UZ_Ulusal-Kirsal-KalkinmaStratejisi-2014-2020.pdf

1

Çalışma alanı olarak Düzce İli Merkez İlçesi Hasanlar köyü ve Hasanlar Barajı çevresi seçilmiştir. Hasanlar
Köyü 2017 nüfus sayımına göre 236 nüfusa sahip, erkek nüfusu 117ve kadın nüfusu 119’dur (TÜİK, 2017).
Düzce Merkezine uzaklığı 12 km’dir. Rakımı 330 m’dir (Anonim, 2018b). Hasanlar köyü doğusunda Yığılca
İlçesi ile komşudur. Çalışma alanı için önemli bir ekoturizm kaynak değeri taşıyan Hasanlar Barajı ise Yığılca
İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Çalışma alanı kuzeyde Zonguldak, doğu ve güneyde Bolu, güneybatı
ve batıda Merkez ilçe, kuzeybatıda ise Akçakoca ilçesi ile çevrelenmiştir (Düzce Valiliği, 2018) (Şekil 1).

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

702

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

DERNEK
YÖNETİMİ
SÖZEL SUNUMLAR

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Şekil 1. Çalışma Alanı Konumu
Yığılca İlçesi Düzce ovasını sulayan Hasanlar barajı gölüne dökülen Melendere Çayının yukarı havzasında
yer almaktadır. (Anonim, 2018b). Çalışma alanı ekonomik yapısı ağırlıklı olarak tarıma dayalıdır. Fındık ve
arıcılık başlıca gelir kaynağıdır. Orman işçiliği ve kapalı kümes tavuğu işçiliği de yapılmaktadır. Yığılca İlçesi
eğimli bir arazi yapısına sahip olup, arazi örtüsünün çoğu kayalık ve orman alanlarıdır. Tarım arazisi dar ve
verimsizdir. İlçe akarsu yönünden oldukça zengindir. Yığılca İlçe sınırları içinde Hasanlar Baraj gölünden
başka tabii göl bulunmamaktadır (Anonim, 2018b).
YÖNTEM
Çalışmada öncelikle Hasanlar köyü yakın çevresinde ekoturizm aktiviteleri için kaynak değeri taşıyan doğal
ve kültürel değerleri ortaya konulmasına çalışılmıştır. Arazi çalışması yapılarak, Hasanlar köyü halkı ile sözlü
görüşmeler yapılmış, ekoturizm faaliyetlerine ilişkin ilgi ve algılar belirlenmeye çalışılmıştır. Ekoturizm
aktivitelerine
olarak gözlem
tekniğinden
yararlanılarak,
alanın
ekoturizm
Dr. Pelin
AVŞAR
KARABAŞ
Prof. yönelik
Dr. Bülent
EKERyapılmıştır. SWOT AnaliziDoç.

olanaklarının
içsel (güçlü
ve zayıf
yönler) ve dışsal (fırsatlar veİBAD
tehditler)
faktörleri
belirlenmeye
Yönetim
Kurulu
Başkançalışılmıştır.
Yardımcısı
İBAD Yönetim
Kurulu
Üyesi
Hasanlar köyü ve Hasanlar Barajı çevresi için SWOT analizi yapılırken alana ilişkin Harita Genel Komutanlığı
tarafından üretilen 1/25.000 ölçekli topoğrafik haritalar, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toprak ve Su
kaynakları Ulusal Bilgi Merkezi tarafından hazırlanan 1/25.000 ölçekli toprak haritaları ve raporları, MTA
tarafından üretilen jeoloji haritaları ve amenajman planı ve raporlarından, alana ilişkin yapılan bilimsel
703

DERNEK
YÖNETİMİ
SÖZEL SUNUMLAR

çalışmalardan, Düzce Doğa Turizm Master Planından14 (2013-2023) ve Düzce İl Gelişme Planı15 (2001),
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan Düzce’nin geleceği 1. çalışma toplantısı sonuç raporu16
(2011), Düzce İl Çevre Durum Raporu17 (2016), yöre halkı sözlü görüşmelerinden ve arazi gözlemlerinden
yararlanılmıştır.
Çalışma sonucunda Hasanlar köyü ve Hasanlar Barajı çevresi için, alanın var olan güçlü yönleri ve fırsatlardan
en üst düzeyde yararlanacak, tehditlerin ve zayıf yanlarının etkisini en aza indirecek ekoturizm için sürdürülebilir
kalkınmayı hedefleyen stratejiler geliştirilmiştir. Strateji türleri ekonomik, kültürel ve çevresel olmak üzere üç
grupta ele alınmış, gerçekleşme sürelerine göre yakın, orta ve uzun vadede olmak üzere belirlenmiştir.
BULGULAR
Çalışma Alanı Ekoturizm Olanakları
Çalışma alanı olarak belirlenen Hasanlar Köyü Düzce İli Merkez İlçesinde, köyün hemen yanındaki Hasanlar
Barajı ise Düzce İli Yığılca İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Çalışma alanı eğimli bir arazi yapısına
Dr. Ümran
sahiptir. Bu yapısı itibari ile sel, erozyonProf.
ve taşkınlara
duyarlıdırSEVİL
(Aksoy ve Güneş, Özkan 2009). Görecelioğlu
İBAD
Yönetim Kurulu
Başkanı
vd. (1999) tarafından belirtildiği üzere
Silurien-Devoniende
pirit,
demir gibi cevherlerle, üst kretasede gnays,
mikaşist, amfibolit gibi kayaçlara rastlanmaktadır. Genelde kireçsiz esmer orman toprakları ve sarı/kırmızı
podzolikler ve hafif podsolümsü topraklar yaygın olup, toprak derinliği orta ve derindir (Aksoy ve Güneş
Özkan 2009) (Şekil 2). Topraksu/Batı Karadeniz Havzası Toprakları Raporu (1972)’ye, ayrıca Topraksu
(1978) ve Köy Hizmetleri (1987)’ye göre, bugün fındık ve kısmen de mısır vb. tarım ile işgal edilmiş olan
tüm yamaç araziler, arazi yetenek sınıflarına göre VI. ve VII. sınıf araziler olarak tanımlanmaktadır (Aksoy ve
Güneş Özkan 2009).
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Şekil 2. Hasanlar Köyü ve Hasanlar Barajı Topografik ve Jeolojik Yapısı (Aksoy ve Güneş Özkan, 2009).
14
15
16
17

http://bolge9.ormansu.gov.tr/9bolge/Files/dogaturizm/duzce_il_doga_turizm_master_plan.pdf
https://www.duzce.edu.tr/Dokumanlar/Dosyalar/DuzceIGP_Cevre.pdf
http://www.dogumarmarabolgeplani.gov.tr/pdfs/1_calistay_20_DuzceBirinciCalistayiRaporu.pdf
http://webdosya.csb.gov.tr/db/ced/editordosya/Duzce_icdr2016.pdf
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Özyuvacı (1999) tarafından belirtildiği üzere; Hasanlar Barajı Batı Karadeniz ikliminin etkisinde bulunmaktadır.
Çalışma alanı batısında Marmara ikliminin etkileri görülmektedir. Batı Karadeniz ikliminde diğer Karadeniz
iklim tiplerine göre nispeten daha az yağış ile yaz ve kış aylarında daha düşük sıcaklıklar görülmektedir.
Marmara iklimi ise, asıl Akdeniz iklimine göre daha soğuk kış, normal kar yağışı, daha sık don, daha hafif
yaz kuraklığı ve buharlaşma, daha fazla nemlilik ve bulutluluk ile karakterize edilmektedir (Aksoy ve Güneş
Özkan, 2009).
Çalışma alanı bitki örtüsü açısından değerlendirildiğinde; Karadeniz bitki örtüsüne ait Kayın (Fagus orientalis
Lipsky), Kestane (Castanea sativa Miller), Meşe (Q. cerris L., Q. frainetto Ten), Gürgen (Carpinus betulus
L.), Ihlamur (Tilia argentea Desf. ex. DC.), Akçaağaç (Acer campestre L.), Dişbudak (Fraxinus angustifolia
Vahl.) gibi yapraklı ağaçların bulunduğu orman vejetasyonu yer almaktadır. Güney bakılarda ise lokal Akdeniz
bitki örtüsüne ait Kocayemiş (Arbutus unedo L.), Sandal (Arbutus andrachne L.), Defne (Laurus nobilis L.),
Akçakesme (Phillyrea latifolia L.), Menengiç (Pistacia terebinthus L.), Funda (Erica arborea L.) ve Laden
(Cistus creticus L.) gibi çalılardan oluşan yalancı maki vejetasyonu bulunmaktadır (Aksoy ve Güneş Özkan,
2009).
Prof. Dr. Ümran SEVİL
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Hasanlar köyü nüfus yapısı açısından değerlendirildiğinde, köyde yaşayan kadın ve erkek sayılarının eşit
dağılım gösterdiği, nüfusun özellikle 2012-2013 yılları arasında azaldığı, daha sonraki yıllarda artış gösterdiği,
ancak genel olarak 2007 yılına göre nüfusun azaldığı görülmektedir (TÜİK, 2018)(Anonim, 2018c) (Şekil 3).

Şekil 3. Düzce İli Hasanlar Köyü Nüfus Değişim Grafiği (Anonim, 2018c)
Hasanlar köyünde yapılan arazi gözlemleri ve sözlü görüşmelerde köyün yöresel mimari dokusunun kaybolmaya
başladığı, yapılaşmanın tek katlı veya iki katlı, düzensiz, betonarme yapılar halinde olduğu, köyde alt ve üst
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
yapıyaİBAD
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eksikler bulunduğu
görülmektedir
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4. Hasanlar

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Hasanlar köyüne en yakın ekoturizm kaynağı Hasanlar Barajıdır. Düzce Doğa Turizm Master Planı
(2014-2023) ‘te belirtildiği üzere; Küçük Melen Çayı Üzerinde 425 hektar alana kurulmuş bir baraj
gölü olan Hasanlar Barajı Düzce ili Yığılca İlçesi Yedigöller yolu üzerinde bulunmaktadır. Sulama ve taşkın
kontrolü amacı ile 1965 - 1972 yılları arasında inşa edilmiş bir barajdır. Sulama, enerji üretme ve taşkın kontrolü
fonksiyonlarına ek olarak, rekreasyon turizmi, fotoğrafçılık ve su sporları amacıyla da kullanılmaktadır. Düzce
iline 20 km, Yığılca ilçe merkezine 16 km uzaklıktadır (Şekil 5).
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Hasanlar Barajında sucul fauna olarak kadıncık, kızıl göz, sarı balık, turna, çapak balığı, bıyıklı balık, kızıl
kanat, yayın, aynalı sazan, kırmızı benekli alabalık gibi balık türleri bulunmaktadır. Baraj Gölünde olta
balıkçılığı ve yelkencilik yapılabilir. Haziran ayında kano ve yelken yarışları yapılmaktadır. Su sporları,
olta balıkçılığı ve foto safari yapılabileceği belirtilmektedir. Hasanlar Barajı– Sarıkaya Köyü Mevkiinde Akçakoca Kayalıklarında ve Aydınpınar Şelalelerinde kaya tırmanışı yapılmaktadır. Düzce Merkez - Hasanlar
Barajı - Yığılca – Karakaş- Mengen - Yaylatepe - Yedigöller güzergahında çoğunlukla suyu takip ederek su
yolu bisiklet turları ve ayrıca Düzce Merkez - Konuralp - Akçakoca – Ereğli güzergahında Kültür yolu bisiklet
turları gerçekleştirilmektedir (Düzce Doğa Turizm Master Planı (2014-2023).
Hasanlar köyü-Hasanlar Barajı, Düzce ili Doğa yürüyüş parkurları arasındadır. 4 Km uzunluğundadır. Düzce
Yığılca yolu üzerinde Hasanlar köyü Orhangazi Camii önünden yürüyüşe geçilir. Vadideki kayalıklardan ve
kayın ağaçları arasından geçen Hasanlar Baraj Göleti manzaralı bir yürüyüş parkurudur. Orta zorluk derecesinde
olmakla beraber su içinden geçilebilir. Boğazlı yürüyüş ayakkabısı ile dört mevsim yürünebilir (Düzce Doğa
Turizm Master Planı 2014-2023).

Prof. Dr. Ümran SEVİL
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Planında (2014-2023) belirtildiği üzere; Yığılca bal ormanları, Saklıkent Şelalesi, Sarıkaya Mağarası,
Yoğunpelit Şelaleleri, Yedigöller Milli Parkı’dır. Dağ çileği, kestane ve arıcılık gibi odundışı orman ürünleri
de yöre halkının geçim kaynakları arasında yer almaktadır.
Çalışma Alanı Ekoturizm Faaliyetlerine Yönelik S.W.O.T Analizi
Çalışma kapsamında elde edilen veriler, arazi gözlemleri ve sözlü görüşmeler sonucunda Hasanlar köyü ve
Hasanlar barajı yakın çevresi için ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel açılardan SWOT Analizi uygulanmıştır
(Çizelge 1).
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Özellik

SosyoKültürel
Açıdan

GÜÇLÜ YÖNLER

ZAYIF YÖNLER

1.Yeni insanlarla ve kültürlerle tanışma olanağının
olması

1. Kültürel anlaşmazlıkların yaşanma olasılığının
olması

2.Konukseverlik

2. Geleneksel mimarinin yokolma sınırına
ulaşması

3. Geleneksel Mimarinin varlığı
4.Yakın köylerde etnik çeşitlilik ve beraberinde
getirdiği kültürel çeşitlilik
5. Festivallerin Varlığı
6. Gastronomik Kültürün varlığı

4. Hasanlar barajı çevresinde ve doğa yürüyüş
parkurları üzerinde dinlenme alanları, çöp kutusu
vb. donatı elemanlarının bulunmaması
5.Turist sağlığı ve hijyen koşullarındaki
yetersizlik
6. Örgütlenme eksiği

İÇSEL

7. Yelken yarışları, bisiklet turları, doğa yürüyüş
parkurlarının varlığı

3.Doğa yürüyüş parkuru rotaların bazılarının pek
benimsenmemesi, uzun ve yorucu bulunması,

7. Ekoturizm bilincinin gelişmemiş olması

Prof. Dr. Ümran SEVİL

Çevresel
Açıdan

1.İklimsel konfora sahip olması
kaynak değerleri ile yeterince tanınıyor
İBAD Yönetim Kurulu 1.Doğal
Başkanı
olmaması
2.Biyolojik çeşitliliğin olması
2.Son yıllarda ekolojik yapıda oluşan
3. Hasanlar Baraj gölünün varlığı
bozulmalar,
4. Yaylaların Varlığı
3.Arazi örtüsünün olumsuz yönde değişimi
5. Akarsuların Varlığı
4. Parkurların büyük çoğunluğunun ormanlık
6. Arıcılık potansiyeli
alanlarda olması
7.Zengin tarımsal doku
8. Kısmen korunmuş alanların varlığı
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Özellik

Ekonomik
Açıdan

FIRSATLAR

TEHDİTLER

1. Farklı rekreatif ve turistik etkinliklere olanak
verecek çeşitliliğe sahip olması

1.Günübirlik ve hafta sonları yoğun kullanım

2. Üniversite Varlığı

3. Ülkemiz turizm strateji belgeleri içerisinde
ekoturizme detaylı yer verilmemesi

3. Büyüyen Dünya turizmi

2. Kamu kurumları arasında eşgüdüm eksikliği

4. Alanın yakın çevresinin turizm acentelerinin tur
programları içerisinde yer alması
5. Doğa, tarih ve kültür turizmine olan ilginin
artması
6. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızla gelişmesi
1. Ekoturizm rotaların tespiti için gönüllü
çalışmayı talep eden grupların bulunuşu,
2. Bugüne kadar yapılan çalışmalar sebebi ile
deneyimlerin bulunması, Prof. Dr. Ümran

DIŞSAL

SosyoKültürel
Açıdan

1.Kırsal kimliğin kaybolması

SEVİL

İBAD Yönetim
3. Mevcut ekoturizm deneyimlerinden
alınanKurulu Başkanı
geribildirimler
4. İnsanların kitle turizminin yarattığı kalabalıktan
kaçmak istemesi ve bu nedenle sakin yörelere
yönelmesi
5.Ekogirişimlik, yerel ve bölgesel ölçekte
kalkınma çalışmalarının önem kazanıyor olması
6. Katılımcı çalışmaların önem kazanıyor olması

Çevresel
Açıdan

1. Korunan alan statüsüne sahip alanların varlığı
2. Mevcut destinasyonlara rota eklenerek
zenginleştirme imkanı.

1. Yoğun turizm baskısı sonucu doğal ve kültürel
kimlikte bozulma olasılığı
2. Parkurların büyük çoğunluğunun ormanlık
alanlarda olması, ormanların zarar görebilirliği
3.Vandalizm
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GÜÇLÜ YÖNLER

Ekonomik
Açıdan

1. İstanbul ve Ankara gibi iki büyük metropole günübirlik mesafede bulunması
2. Düzce ili ile Yığılca ilçesi arasındaki ana
yol güzergahı üzerinde konumlanmış olması
3.Yedigöller Milli parkı yol güzergahı üzerinde bulunması
4.Düzce Valiliği, Kültür Turizm İl Müdürlüğü, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından ekoturizm faaliyetlerini desteklenmesi
5. DAGEM’in arıcılık üzerine faaliyetlerde
bulunması
6. Dağ çileği, kestane, bal gibi odundışı orman ürünlerinin gelir kaynağını çeşitlendirmesi

ZAYIF YÖNLER

1. Doğa yürüyüş Parkurlarının büyük çoğunluğunun köy yollarını ve orman ürünleri üretimi yapılan yolları kapsaması, doğal parkur olmaması
2.Ekoturizm faaliyetlerinde rehber kaynağının
zayıf olması, kalifiye eleman eksikliği
3. Reklam-tanıtım faaliyetlerinin gerektiği gibi
yapılamaması, bazı alanlar hakkında yanıltıcı
bilgi vermesi
4. Düzce Valiliği, Kültür Turizm İl Müdürlüğü,
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından ekoturizm faaliyetlerinin desteklenmesi
5. Halkın ekoturizm faaliyetlerinde çalışmak konusunda isteksiz olması
6. Finansman sorunları
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7. Ekoturizm standartlarına uygun tesislerin buİBAD Yönetim Kurulu
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lunmaması
8. Hediyelik eşya satış birimlerinin bulunmaması
9. Genç iş gücü kaynağının yetersiz olması

İÇSEL

Özellik

SONUÇ
Bu çalışmada SWOT Analizi yapılarak, Hasanlar köyü ve Hasanlar Barajı çevresi ekonomik, sosyo-kültürel
ve çevresel açılardan SWOT Analizi yapılarak değerlendirilmiş, var olan ekoturizm potansiyelinin daha
verimli olarak nasıl değerlendirilebileceği tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışma alanının ekoturizm faaliyetleri
açısından güçlü yanlarına karşılık bazı zayıf yönleri, fırsatlarına karşılıkta bazı tehdit unsurları bulunmaktadır.
Çalışma alanına ilişkin zayıf yönleri ve tehditleri azaltacak, güçlü yönleri koruyarak, fırsatlardan yararlanma
olanaklarını arttıracak sürdürülebilir ekoturizm stratejileri geliştirilmiştir.
Kısa Vadede Sürdürülebilir Ekoturizm Stratejileri;
•

Potansiyeli yüksek alanlarda yerel kalkınmada ekoturizmin güçlü bir araç olarak öne çıkarılması, yöre
halkı bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır.

•

Eko-girişimciliğe ilişkin eğitim ve fırsatlar tanıtılmalıdır.

•

Prof. Dr.
EKERoluşturulmalıdır.
Ekoturizm
özel Bülent
gelişim bölgeleri
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

•

Ekoturizm işletmelerinin teşvik ve desteklerden yararlanmaları sağlanmalıdır.

•

Ekoturizm potansiyelinin yüksek olduğu alanlarda alt ve üst yapı çalışmalarının yapılması

•

Var olan tesisler ekoturizm amaçlı düzenlenmelidir.
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•

Arıcılık, arı turizmi, bisiklet turizmi, karavan turizmi, binicilik, bitki gözlemciliği, foto safari vb. turizm
ve rekreasyon türleri ile çeşitlendirilmelidir.

•

Odundışı orman ürünlerinin pazarlanması sağlanmalıdır.

•

Festival ve etkinlikler yolu ile alana turist çekilmelidir.

•

Tanıtım ve pazarlama çalışmalarının etkisi arttırılmalıdır.

Orta Vadede Sürdürülebilir Ekoturizm Stratejileri;
•

Ekoturizm yatırım projelerini uygulanmak için özendirmelerin sağlanmalıdır.

•

Ekoturizm ürünlerinin kalkınma sürecinde yerel çevre, toplum ve yöre kültürüyle uyum içinde işlenmelidir.

•

Yöre halkı içerisinde ekoturizm faaliyetlerinde görev alacak kalifiye eleman yetiştirilmelidir.

Prof. Dr. Ümran SEVİL

Uzun Vadede Sürdürülebilir Ekoturizm
Stratejileri;
İBAD
Yönetim Kurulu Başkanı
•

Ziyaretçi memnuniyeti ölçülmelidir. Geri bildirimler dikkate alınarak çalışmalar yapılmalıdır.

•

Ziyaretçi yönetimi sağlanmalıdır.

•

Yöre için turizm-ekoturizm koordinasyonundan sorumlu bir kurul oluşturulmalıdır.

•

Sertifikasyon ve belgelendirme çalışmaları yapılmalıdır.
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EKOTURİZM GİRİŞİMCİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: DÜZCE HASANLAR KÖYÜ
ÖRNEĞİ
Pınar GÜLTEKİN1, Yaşar Selman GÜLTEKİN2, Melek YILMAZ KAYA1
Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Düzce / Türkiye
Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Düzce / Türkiye
1

2

Öz: Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından belirtildiği üzere, ekoturizm; biyolojik çeşitliliğin
korunmasına katkıda bulunması, yerel halkın refahının gözetilmesi, turistlerin ve yerel halkın doğal çevrenin
korunması konularında bilinçlendirilmesi, küçük ölçekli işletmelerce küçük turist gruplarına hizmet
verilmesi ve dolayısıyla taşıma kapasitesinin aşılmaması, katılımcı anlayışın benimsenmesi kavramları ile
ilişkilendirilmiştir. Ekoturizm faaliyetlerinin kırsal kalkınmada etkin bir araç olabilmesi için, yöre halkının
Prof.
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SEVİL
ekoturizme destek vermesi ve yapılacak
faaliyetlerden
kazanç
sağlaması beklenmektedir. Yöresel lokanta
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işletmeciliği, el sanatları ürünleri satışı, konaklama tesisi işletmeciliği, rehberlik, taşımacılık, rafting,, yelken,
orientring, paintbol, bisiklet ve atv kiralama vb. aktivite alanları işletmeciliği ekoturizm faaliyetlerinde kazanç
sağlayabilecek hizmetler olarak sıralanabilir. Yöreye gelen turistlere yöresel ürünlerin sunumu ve tanıtımının
yapılması, gelenek ve göreneklerin sonraki kuşaklara aktarılabilmesi, yerel halkın doğup büyüdüğü alanın
doğal unsurlarına saygı göstererek korumacı bir tutum sergilemesi vb. gibi ekoturizm hedeflerine ancak
ve ancak ekoturizm faaliyetlerinde elde edilecek kazançtan yerel halkın yararlanması ve yaşam koşulları
memnuniyetinin sağlanması ile ulaşılabilir. Yerel halkın ekoturizmden kazanç elde edebilmeleri ise; bireylerin
yaşadıkları çevreden bağımsız olarak, yenilikçi ve cesur olmaları, risk alabilme seviyeleri, iş kurma eğilimleri,
girişimci olma potansiyelleri, yada herhangi bir faaliyet içerisinde yer almaya gönüllü olmaları vb. kişisel
özellikleri ile sınırlıdır. Çalışmada, Düzce ili Yığılca ilçesinde yer alan, bahar ve yaz aylarında piknik,
doğa yürüyüşü, kampçılık, orientring, bitki gözlemciliği ve yelken aktivitelerinin yapıldığı Hasanlar Barajı
civarında bulunan, Düzce İli Merkez İlçeye bağlıHasanlar köyü halkının yerel liderlik yapısını belirlemek
ve ekoturizm faaliyetleri içerisinde girişimciliğe yatkınlıklarını ölçebilmek amacıyla, yöre halkına 120 adet
anket uygulanmıştır. Anket sonuçları IBM SPSS Statistics 22 programı ile analiz edilmiştir. Sonuçların
yorumlanmasında betimleyici istatistiklerden yararlanılmıştır. Çalışma sonucunda Hasanlar köyü halkının
ekoturizm faaliyetlerinde girişimci olma potansiyellerinin bulunmadığı, ancak hizmet alanlarında çalışmaya
gönüllü oldukları söylenebilmektedir.
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GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Hisrich ve Peters (2001)’a göre girişimci; “emek, hammadde ve diğer varlıkları daha büyük değer/imkân
yaratacak şekilde bir araya getiren kişi” olarak tanımlanmaktadır (Çetinkaya Bozkurt ve Alparslan, 2013).
Girişimcilik, yüksek düzeyde yaratıcılık kullanarak ortaya çıkmaktadır (Titiz 1999;Yüksel ve diğ. 2015).
Girişimci, başkalarının göremediği fırsatları görebilen ve değerlendiren, bu fırsatları iş fikrine dönüştürebilen,
risk alan, ürettiği mal ve/veya hizmetten kâr elde edebilen kişidir (Aslan ve Atabey, 2009). Girişimcilikle
toplumsal/kültürel yapılar arasında yakın bir ilişki vardır. Bazı toplumlar girişimcilik konusunda yüksek
performans gösterirken diğerler toplumlar aynı performansı sergileyememektedirler. Kültürel farklılıklar,
farklı düşünme, davranma ve kişilik yapılarının oluşmasına doğrudan etki etmektedirler (Aytaç, 2006). Bu
durum toplumların girişimcilik konusundaki eğilimlerini de yönlendirmektedir.
Dünya Girişimcilik Platformu (Global Entrepreneurship Monitor)tarafından yapılan araştırmada yüksek
girişimcilik faaliyetleri ile yüksek ekonomik gelişme arasında anlamlı ve kuvvetli bir ilişki olduğu ortaya
konulmuştur (Başol, 2010). TÜSİAD (2002) tarafından belirtildiği üzere “Küreselleşmenin arttığı ve
Prof. Dr. Ümran SEVİL
rekabetin yoğunlaştığı ekonomi ortamında,
ülkesinde
ekonomik sorunlar baş göstermektedir.
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Girişimciliğin istihdam sorununa bir çözüm olabileceği noktasında, özellikle Avrupa ülkelerinde yapılan
araştırmalar, Avrupa ülkelerinde yaratılan istihdamda girişimciliğin büyük katkısının olduğunu göstermiştir”
(Başol, 2010).
Girişimcilik pek çok farklı sektörde dikkate alınması gereken bir kavramdır. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin
gerçekleşmesinde bir araç olarak görülen ekoturizm sektörüne yönelik olarak yerel halkın girişimcilik
potansiyelinin belirlenmesi ve geliştirilmesi önem taşımaktadır. Akşit (2007)’ye göre ekoturizm; doğal,
çevresel, biyolojik ve sosyo-kültürel kaynakların korunmasında ve kullanımdan doğacak zararın minimize
edilmesinde, turizm alanındaki faaliyetlerin ve getirilerinin gelecekte de arttırılarak devam etmesinde etkili bir
turizm türüdür (Kuter ve Ünal, 2009).
Kırsal alanda yaşamını sürdüren yöre halkının ekoturizm faaliyetlerinde rehberlik, el sanatları ürünleri üretimi
ve satışı, konaklama, gıda ve malzeme temini vb. faaliyetlerde işlendirildikleri takdirde sosyal ve ekonomik
açılardan iyileşme gösterebilecekleri açıktır (Türker and Çetinkaya, 2009). Ziyaretçilerin harcamaları, hizmet
sağlayanların gelirlerini oluşturmaktadır (Kahveci et.al., 2003; Ok, 2010; Gültekin ve Gültekin, 2017).Yöresel
lokanta işletmeciliği, el sanatları ürünleri satışı, konaklama tesisi işletmeciliği, rehberlik, taşımacılık, rafting,
yelken, orientring, paintbol bisiklet ve atv kiralama vb. aktivite alanları işletmeciliği ekoturizm faaliyetlerinde
kazanç sağlayabilecek hizmetler olarak sıralanabilmektedir.
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Bu çalışmada Düzce İli Merkez İlçeye bağlı, ekoturizm kaynaklarına yakın konumda bulunan Hasanlar köyü
halkının ekoturizm algılarını ve ekoturizm konusunda bilgi düzeylerini saptamak, yerel liderlik yapısını
belirlemek ve ekoturizm faaliyetleri içerisinde girişimciliğe yatkınlıklarını ölçmek hedeflenmektedir.
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KAPSAM
Çalışma alanı olarak Düzce İli Merkez İlçesi Hasanlar köyü seçilmiştir. Hasanlar Köyü 2017 nüfus sayımına
göre 236 nüfusa sahip, erkek nüfusu 117 ve kadın nüfusu 119’dur (Tuik, 2018).Düzce Merkezine uzaklığı 12
km’dir. Rakımı 330m’dir (Anonim, 2018a)18. Hasanlar köyü doğusunda Yığılca ilçesi ile komşudur. Çalışma
alanı için önemli bir ekoturizm kaynak değeri taşıyan Hasanlar Barajı ise Yığılca ilçesi sınırları içerisinde
yer almaktadır. Çalışma alanı kuzeyde Zonguldak, doğu ve güneyde Bolu, güneybatı ve batıda Merkez ilçe,
kuzeybatıda ise Akçakoca ilçesi ile çevrelenmiştir (Anonim 2018b)19 ( Şekil 1).
Hasanlar köyü ve Hasanlar Barajı yakın çevresindeki diğer ekoturizm kaynakları Düzce Doğa Turizm Master
Planında (2013-2023)20 belirtildiği üzere; Yığılca bal ormanları, Saklıkent Şelalesi, Sarıkaya Mağarası,
Yoğunpelit Şelaleleri, Yedigöller Milli Parkı’dır. Dağ çileği, kestane ve arıcılık gibi odundışı orman ürünleri
de yöre halkının geçim kaynakları arasında yer almaktadır.
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Şekil 1. Çalışma Alanı ve Yakın Çevresi Konumu
YÖNTEM
Çalışma kapsamında, Düzce İli Hasanlar köyü halkının yerel liderlik yapısını belirlemek ve ekoturizm
faaliyetleri içerisinde girişimciliğe yatkınlıklarını ölçebilmek amacıyla, yöre halkına anket uygulanmıştır.
Doç.tamamına
Dr. Pelin
KARABAŞ
Tuik 2018
verilerinde
belirtildiği
üzere 236 kişi olan köy nüfusunun
anketAVŞAR
uygulanarak
tam sayım
Prof.
Dr. Bülent
EKER
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
İBAD
Yönetim Kurulu
yapılması
hedeflenmiştir.
Ancak Üyesi
12 yaş altı çocukların ankete dahil edilmemesi, bazı hanelerde yalnızca
1
kişinin anketi yanıtlamayı kabul etmesi, anketin uygulandığı saatlerde köyde bulunmayanların olması nedenleri
18 http://www.yigilca.gov.tr/köylerimiz
19 http://www.duzce.gov.tr/ilceler
20 http://bolge9.ormansu.gov.tr/9bolge/Files/dogaturizm/duzce_il_doga_turizm_master_plan.pdf
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ile toplamda 120 adet anket uygulanabilmiştir. Hasanlar barajı çevresinde ve Yığılca İlçesinde de Hasanlar
köyüne ilişkin anket uygulamaya gönüllü olanlar ankete dahil edilmiştir.
Anketin ön yüzünde katılımcıların sosyo-demografik özelliklerini belirlemeye yönelik sorular yöneltilmiştir.
Ekoturizm kavramına yönelik algıları, yörede yapılan aktiviteler ve önemli ekoturizm destinasyonları
belirlenmeye çalışılmıştır. Anketin arka yüzünde ise 5’li likert ölçeğinde kesinlikle katılmıyorum (1)-kesinlikle
katılıyorum (5) aralığında ekoturizm girişimciliğini ölçmeye yönelik yargılar yer almaktadır. Anket sonuçları
IBM SPSS Statistics 22 programı ile analiz edilmiştir. Sonuçların yorumlanmasında betimleyici istatistiklerden
yararlanılmıştır
BULGULAR
Yöre Halkı Sosyo-Demografik Özellikleri ve Ekoturizm Kavramına İlişkin Bilgi Düzeyleri
Düzce İli Merkez İlçe’ye bağlı Hasanlar Köyü’nde yöre halkının ekoturizm kavramına ilişkin bilgi düzeyini ve
ekoturizm girişimcisi olma potansiyellerini
amacı
ile anket uygulanmış, betimleyici istatistiki
Prof.değerlendirme
Dr. Ümran
SEVİL
analizler uygulanarak açıklanmıştır. İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Yöre halkının sosyo-demografik özellikleri ve ekoturizm kavramına ilişkin algı düzeylerinin belirlenmesi
amacı ile IBM SPSS Statistics 22 programında sıklık ve yüzde analizleri uygulanmıştır. Sonuçlar çizelge 1’de
belirtilmektedir.
Çizelge 1. Hasanlar Köyü Halkına İlişkin Sosyo-Demografik Özellikleri ve Ekoturizm Kavramına
İlişkin Bilgi Düzeyleri
DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER

SAYI

YÜZDE

Cinsiyet

Kadın

13

89,2

Erkek

107

10,8

Toplam

120

100

0-1000 TL

17

14,4

1000-2000 TL

48

40,7

2000-4000 TL

28

23,7

4000-7000TL

20

16,9

Aylık Ortalama Gelir

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

7000-10000 TL
Toplam

5
4,2
Doç. Dr.
Pelin AVŞAR
KARABAŞ

118
100 Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim
Kurulu
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Yaş

Eğitim Durumu

12-30 yaş

33

27,5

31- 45yaş

47

39,2

46-60 yaş

27

22,5

61-75 yaş

12

10,0

75 yaş üzeri

1

0,8

Toplam

120

100

İlkokul

52

43,3

Ortaokul(İlköğretim)

15

12,5

Lise

30

25,0

Ön Lisans

10

8,3

Lisans

13

10,8

Prof. Dr. Ümran SEVİL

Medeni Durum

İBAD Toplam
Yönetim Kurulu Başkanı120
Evli
95

Çocuk Sayısı

Kardeş Sayısı

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

79,2

Bekar

25

20,8

Toplam

120

100

Yok

31

26,3

1

8

6,8

2

28

23,7

3

28

23,7

4

13

11,0

5 ve üzeri

10

8,5

Toplam

118

100

Yok

0

5,1

1

6

6,0

2

7

18,8

22

27,4

3
4
5 ve üzeri
Toplam

718

100

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

32
42,7
İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
50
5,1
117

100

DERNEK
YÖNETİMİ
SÖZEL SUNUMLAR

Geçim Kaynağı

Memuriyet

24

20

Çiftlik/Tarım

36

30

Orman işi

60

50

Toplam

120

100

Çok iyi

5

4,2

İyi

35

29,2

Ortalama

59

49,2

Düşük

20

16,7

Çok düşük

1

0,8

Toplam

120

100

Turist ve Ziyaretçilerin
Mart-Mayıs
10
Prof.
Dr.
Ümran
SEVİL
yoğun geldiği dönem
Haziran-Eylül
İBAD Yönetim
Kurulu Başkanı102
Diğer
5

8,5

Ekonomik Durum

Ekoturizm bilgisi

Kendisini nasıl
tanımladığı

Prof. Dr. Bülent EKER
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87,2
4,3

Toplam

117

100

Duydum

50

41,7

Duymadım

70

58,3

Toplam

120

100

Cesur

8

6,6

Risk alan

2

1,6

Hırslı

2

1,6

Enerjik

2

1,6

Cana yakın

20

16,6

İnsanları seven

42

35

Yenilikçi

8

5,1

Mücadeleci

11

9,1

5

4,1

Hiçbiri
Toplam

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

120
100
İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
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Ankete katılanlar cinsiyet açısından değerlendirildiğinde çoğunluğunun erkek olduğu görülmektedir. Hasanlar
barajı çevresinde ve Yığılca İlçesinde de Hasanlar köyüne ilişkin anket uygulamaya gönüllü olanlar ankete
dahil edilmiştir. Gelir durumu olarak ortalama gelir düzeyinde olduklarını ifade etmişlerdir. Yöre halkının
sahip oldukları kardeş sayısı ağırlıklı olarak 5 ve üzeri olarak belirtilirken, çocuk sayısı ortalama 2 ve/veya
3 olarak belirtilmiştir. Nüfusun azalma eğiliminde olduğu söylenebilmektedir. Ekoturizm girişimciliği küçük
ölçekli aile işletmeleri olarak nitelendirilebileceği için ailede çalışabilecek fert sayısı önem taşımaktadır.
Hasanlar köyü için bu sayı yeterli görülmektedir. Yöre halkı geçim kaynağı olarak orman işçiliği ve tarım ile
uğraştıklarını belirtmişler, aylık gelirlerinin 1000-2000 TL aralığında olduğunu ifade etmişlerdir. Ekoturizm
kavramını daha önce duymadığını belirtenleri sayısı, kavramı bildiğini ifade edenlerden az olmasına karşın,
Hasanlar halkı anketin altına ekledikleri ek bilgilerde Yoğun pelit şelalesi, Saklıkent şelalesi ve Sarıkaya
mağaralarının varlığını değinmişler, Yedigöller Milli Parkı ziyaretçilerinin Hasanlar Barajına ‘da piknik,
kampçılık ve yürüyüş amaçlı geldiklerini belirtmişlerdir. Yörede yapılan ekoturizm aktivite türleri ve ekoturizm
kaynakları hakkında bilgi sahibi oldukları görülmektedir.
Kişisel özelliklerini tanımlamaları istendiğinde
ise Ümran
insanları seven,
cana yakın sıfatlarını çoğunlukla tercih
Prof. Dr.
SEVİL
İBAD Yönetim
Kurulu
Başkanıve mücadelecilik, risk alabilen vb.
etmelerine rağmen, girişimcilerin barındırması
gereken,
yenilikçilik
özellikleri tercih etmemişlerdir. İş kurmak için gerekli sermayeye sahip olmaları halinde, iş kurmayacaklarını,
bağışlamayı, borçlarını kapatmayı, ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmayı tercih edeceklerini ifade etmişlerdir.
Yöre Halkı Ekoturizm Girişimcisi Olma Potansiyellerine Yönelik Değerlendirme
Düzce ili Merkez İlçe’ye bağlı Hasanlar köyünde yöre halkının ekoturizm sektöründe girişimci olma
potansiyellerini belirlemek amacı ile ankette belirtilen yargıları, 5’li likert ölçeğinde kesinlikle katılmıyorum
(1)-kesinlikle katılıyorum (5) aralığında değerlendirmeleri istenmiştir. Analizler IBM SPSS Statistics
22 programında ortalama ve standart sapma değerleri belirlenerek uygulanmıştır. Sonuçlar Çizelge 2’de
belirtilmektedir.
Çizelge 2. Hasanlar Köyü Halkının Ekoturizm Sektöründeki Hizmetlere İlişkin Bilgi Düzeyleri ve
Ekoturizm Girişimcisi Olma Potansiyellerine İlişkin Değerlendirme
No

Yargılar

Ortalama

Standart
Sapma

1

Daha önce iş kurma deneyimim oldu.

2,97

1,550

2

İş kurmama sebebim sermaye/para olmaması

3,07

1,308

AVŞAR KARABAŞ
Bülent
EKER
3 Prof.İşDr.
kurmama
sebebim
yapabileceğime inanmamam Doç. Dr. Pelin3,47
1,443
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
4
İş kurarsam ailem yanımda bana destek verir
2,22
1,178

720

5

Bir ortak bulursam iş kurarım.

3,15

1,416

6

Tek başıma iş kurmak istiyorum

2,45

1,187
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7

Ekoturizm faaliyetleri Hasanlar’ı kalkındır.

2,63

1,256

8

Ekoturizmde çalışmak için eğitime gerek yok

3,12

1,254

9

Ekoturizm sektöründe iş kurmak kolaydır.

2,88

1,084

10

Ekoturizm faaliyetleri ile uğraşmak gelirimi arttırabilir.

2,40

1,075

11

Köyde son zamanlarda turistik mekanlar (restaurant, aktivite alanı
vb. ) açıldı

3,23

1,196

12

Ekoturizm faaliyetleri için köyümüze ulaşım olanakları
yetersizdir.

2,98

1,325

13

Ekoturizm faaliyetleri çevre kirliliğine yol açıyor.

3,12

1,339

14

Yakın çevremizde yapılan ekoturizm faaliyetlerine olumlu
bakıyoruz.

2,53

1,300

15

Ekoturizm faaliyetleri kapsamında
köyümüzde
Prof. Dr.
Ümranrehberlik
SEVİLyapanlar
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
vardır.

2,88

1,384

16

Ekoturizm faaliyetleri kapsamında köyümüzde kadınlar yemek
satışı yapmaktadır.

3,21

1,143

17

Ekoturizm faaliyetleri kapsamında köyümüzde erkekler taşımacılık
yapmaktadır.

2,82

1,225

18

Köyümüzde turistler için konaklama alanları vardır.

3,44

1,175

19

Ekoturizm faaliyetleri için teşvik ve desteklerden yararlanıyoruz.

2,94

1,179

20

Ekoturizm faaliyetleri kapsamında köyümüzde kadınlar el işlerini
satarak geçimlerini sağlamaktadırlar.

3,19

1,317

21

Turistlere bahçelerde yetiştirilen ürün satışı yapılmaktadır.

2,66

1,373

22

Ekoturizm faaliyetleri Hasanlar ve çevresinde arttırılmalıdır

2,47

1,275

23

Ekoturizm köyümüzde hayat pahalılığına yol açıyor

2,99

1,328

24

Ekoturizmin ne kadar gelir getireceği konusunda bilgimiz yoktur.

2,73

1,103

25

Hasanlar köyünde ekoturizm faaliyetleri hakkında tanıtım ve
pazarlama çalışmaları yetersiz kalıyor.

2,35

1,076

26Prof.Hasanlara
gelen turist
sayısı gelir getirecek kadar çok
değil.
1,047
Doç.
Dr. Pelin 2,43
AVŞAR KARABAŞ
Dr. Bülent
EKER
İBAD Yönetim Kurulu
Yardımcısı
Üyesi
27İBAD Yönetim
Ekoturizm Kurulu
faaliyetleri
doğal güzelliklere zarar veriyor
3,88 Başkan
1,109
28

Ekoturizm faaliyetleri köyümüzde dışarıya göçü engelledi.

2,61

1,197

29

Ekoturizm faaliyetleri ile köyümüzün genç nüfusu artabilir

2,58

1,170

721

DERNEK
YÖNETİMİ
SÖZEL SUNUMLAR

Ankete katılanların ekoturizm girişimcisi olma potansiyelleri değerlendirildiğinde, yapabileceklerine
inanmadıkları için bu sektörde iş kurmadıkları, sermayelerinin iş kurmak için yetersiz olduğunu, iş kurdukları
takdirde aile işletmesi olamayacağını, ailelerinden destek göremeyeceklerini, tek başlarına iş kurmak
konusunda istekli olmadıklarını, bir ortaklık gerçekleştirerek iş kurabileceklerini belirtmişlerdir. Yöre
halkının ekoturizm girişimcisi olma konusundaki istekleri ve girişimcilik konusunda kendilerine güvenleri
yeterli düzeyde değilken, ekoturizm hizmetlerine ilişkin oldukça bilgi sahibidirler. Yöre kadınlarının
yemek ve el işi satışı yaptıklarını, ekoturizm faaliyetleri ile köyün kalkınabileceğini, ekoturizmin dışa göçü
engelleyebileceğini, turistler için köyde konaklama alanlarının olduğunu, pansiyonculuğa gönüllü kişilerin
bulunduğunu belirtmişlerdir. Ekoturizm faaliyetlerinin doğal güzelliklere zarar verdiğini belirtmişlerdir.
Yapılan arazi gözlemlerinde ziyaretçi kullanımları sonrasında alandaki donatı elemanlarının zarar gördüğü,
çevreye bırakılan çöpler bulunduğu görülmüştür.
SONUÇ
Çalışma kapsamında Düzce İli Hasanlar
köyü
ekoturizm
Prof.
Dr.halkının
Ümran
SEVİL sektöründeki girişimcilik potansiyeli
belirlenmeye çalışılmıştır. Anket sonuçları
değerlendirildiğinde
Hasanlar halkı, gelir durumlarını “düşük ve
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
orta gelirli” olarak ifade etmelerine rağmen ekoturizm sektöründe iş kurmayı düşünmedikleri belirlenmiştir.
Genel olarak “ekoturizm” hakkında bilgi sahibi oldukları, özellikle haziran-eylül aylarında turistlerin geldiğini,
Sarıkaya Mağarası, Yedigöller, Saklıkent Şelalesi, Yoğunpelit Şelalesi’nin turistler ve günübirlik ziyaretçiler
tarafından sıklıkla tercih edildiğini belirtmişlerdir. Yörede en çok yapılan aktivitelerin ise; doğa yürüyüşü,
kampçılık ve piknik aktivitelerinin olduğunu ifade etmişlerdir.
Son yıllarda ekoturizm sektöründe yaşanan gelişmeler olarak Hasanlar köyü, Hasanlar barajı ve yakın çevresinde
konaklamaların arttığını, turistik mekanların açıldığını, kadınların yöresel yemek ve el işi satışı yaparak gelir
elde ettiklerini ve genç nüfusun ekoturizm sektöründe istihdam edilerek Hasanlar köyünde yaşamlarına
devam edebileceklerini belirtmişlerdir. Akpınar Külekçi (2016) ve Gültekin ve diğ. (2014) tarafından yapılan
çalışmalarda yerel halkın ekoturizm konusunda yeterli düzeyde bilgilerinin olmadığı, en önemli beklentilerinin
yeni iş sahalarını açılması, gelir artışı sağlanması, alt ve üst yapının gelişmesi olduğu vurgulanmıştır. Gültekin
ve Gültekin (2017) tarafından yapılan çalışmada ise Düzce Merkez ilçeye bağlı Aydınpınar, Kabalak, Muncurlu,
Samandere orman köylerinde yaşayan orman köylülerinin öncelikli geçim kaynağı olarak tarımsal faaliyetleri
tercih ettikleri, en önemli gelirlerinin tarım ve emekli maaşları olduğu, ekoturizm faaliyetlerinden gelir elde
edemediklerini belirtmişlerdir. Hasanlar köyü halkının ekoturizm konusunda yüksek bilinç düzeyine sahip
oldukları görülmektedir.

Doç.Kalkınma
Dr. Pelin
AVŞAR
KARABAŞ
Prof. Dr.
Bülent
EKERİl Müdürlüğü, Doğu Marmara
Düzce Valiliği,
Düzce
Kültür Turizm
Ajansı
(MARKA),
Dernekler,
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
İBAD
Yönetim
Kurulu
Üyesi
gönüllülüler ve Düzce Üniversitesinde yapılan çalışmalar sonucunda yöre halkının ekoturizmin gelir
getirici
hizmetleri hakkında bilgilendiğini, özellikle Yedigöller yol güzergahı üzerinde bulunması nedeni ile turist
ve ziyaretçilerin geçiş ve uğrak noktası olmasının köy halkının ekoturizm algı ve tutumlarının olumlu yönde
etkilediği düşünülmektedir. Ancak Hasanlar Köyü halkı; ekoturizm sektöründe iş kurmama sebebi olarak
yapabileceklerine dair inançları olmadığını, maddi kaynakların yetersiz olduğunu, ailelerinin kendilerine destek
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vermeyeceklerini, ekoturizm faaliyetleri ile uğraşmanın gelirlerini arttırmayacağını, yatırım yapıldığı takdirde
bu sektörde çalışan olabileceklerini belirtmişlerdir. Yöre halkı kişisel özelliklerini ifade ederken “cana yakın”
ve “insanları seven” sıfatlarını tercih etmişleridir. Ancak girişimcilerde bulunması gereken “mücadeleci” ve
“risk alan” sıfatlarını tercih etmemişlerdir.
Hasanlar halkında ekoturizme ilişkin bilinç gelişmiş olmasına rağmen girişimcilik için gereken inanç,
sosyal ve psikolojik özellikler bulunmamaktadır. Yöre halkında ekoturizm sektörü yada diğer sektörlerde
girişimciliği arttırmak, girişimcilik potansiyellerine ilişkin gizli kalmış yönleri ortaya çıkarmak, kaynakları
verimli kullanmalarını sağlamak(Çetinkaya Bozkurt ve Alparslan, 2013),yeni kaynak yaratmak,fırsatları
değerlendirmeyi öğretmek amacıyla eğitimler düzenlenmelidir. Hasanlar köyü başta olmak üzere, tüm Düzce’de
ekoturizm kaynaklarına yakın köylerde girişimcilik ve özellikle ekoturizm girişimciliğine ilişkin bilgilendirme
toplantıları yapılması, köy muhtarlarına ve gönüllülere yönelik konferans/seminerler düzenlenmesi, davranış
yönetimine yönelik eğitimler, rol modeller oluşturulması, başarılı girişimcilik örneklerinin incelenmesi,
özgüven ve karar verme yeteneklerinin
geliştirilmesine
yönelik
bilgilendirme yapılması oldukça önemlidir.
Prof.
Dr. Ümran
SEVİL
Girişimcilik eğitimleri yolu ile yöreİBAD
halkının
ekoturizm
sektöründe
iş kurmaları ve gelir elde etmeleri ile
Yönetim
Kurulu
Başkanı
sürdürülebilir ekoturizm hedeflerine ulaşılmış olacaktır.
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KENTSEL MEKANDA ESTETIK DENEYIMI ÖLÇMEK: SOKAK PARÇALARININ
ENTROPI DEĞERLERININ ÖLÇÜMÜ
Ebru ÇUBUKÇU1, Tuba Nur OLGUN2
1

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İzmir / Türkiye
2
Fırat Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Elazığ / Türkiye

Öz: Estetiğin ölçülebilir bir kavram olup olmadığı hala sorgulansa da, kabul edilmelidir ki Birkoff ve
Eysenck gibi yazarların 1930’lu 1940’lı yıllarda önerdikleri estetik kavramına matematiksel bakış açısı,
günümüzde eleştirildiğinden daha çok geliştirilmeye çalışılmaktadır. Mekanın estetik değerinin sayısal olarak
belirlenmesinde kullanılan yöntemlerden biri “entropi” yöntemidir. Bu konuda yapılan çalışmalarda entropi
hesabına temel alınan parametreler ve yöntemsel süreç farklılaşmaktadır. Ancak, bu yöntemsel farklılıkların
sonuçlar üzerindeki etkisi henüz sorgulanmamıştır.
araştırma
kapsamında temel hedef bir sokak parçasının
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Ümran
SEVİL
entropi değerinin farklı yöntemlerle ölçülmesinin
sonuçları
nasılBaşkanı
etkilediğinin incelenmesidir. İstanbul Ayazma
İBAD Yönetim
Kurulu
bölgesinde rastlantısal olarak seçilmiş üç sokak parçasının estetik değeri entropi yöntemi ile hesaplanırken; 3
farklı veri tabanı (geçmiş tarihli hava fotoğrafı-1982 yılı X güncel tarihli hava fotoğrafı-2016 yılı X üç boyutlu
fotoğraf temelli sanal gezinti-2018 yılı) kullanılmış ve değişimin ölçümünde 2 farklı birim (sıklık X mesafe)
esas alınmıştır. Sokak üzerindeki değişimler 8 başlıkta incelenmiştir; (1) giriş, (2) bir yanı açık bir yanı kapalı
alan, (3) bir yanı kapalı diğer yanı yola açılan alan, (4) her iki tarafı açık alan, (5) dar kısa koridor etkisinin
olduğu alan, (6) geniş kısa koridor etkisinin olduğu alan, (7) dar uzun koridor etkisinin olduğu alan, (8) geniş
uzun koridor etkisinin olduğu alan. Elde edilen bulgular, entropi değerinin hesaplanmasındaki farklılıkların
sonuçları etkilediği görülmektedir. Her ne kadar entropi yöntemi estetiğin nesnel bir ölçüm yöntemi olması
sebebiyle, tasarımcıların toplumun zevklerine hitap eden mekanlar yaratmalarında izleyebilecekleri bir rehbere
sahip olmalarının önünü açma potansiyeli taşısa da, bu konuda yapılacak araştırmalar ile entropi yönteminin
temel alacağı hesapların dayanaklarının belirlenmesi önemlidir. Bu çalışma böylesi çalışmaların önünü açmak
açısından önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Entropi, Mekansal Estetik, Çevre Psikolojisi, Sokak

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Doç.
Pelin
KARABAŞ
Prof. bakanın
Dr. Bülent
Güzel sadece
gözündeEKER
midir? Herkesin güzellik anlayışı
farklıDr.
mıdır?
GüzelAVŞAR
nesnelerin,
mekanların,
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
İBAD
Yönetim
Kurulu
Üyesi
canlıların ortak bir özelliği var mıdır, varsa nelerdir? İlkçağlardan beri ünlü düşünürlerin üstünde bolca
tartışma
yürüttükleri ama çağımızda hala çözülememiş sorulardır bunlar. Uygarlık tarihi kadar eski olan estetik kavramı
sosyolojiden ekonomiye, fizikten işletme yönetimine, ekolojiden tasarıma birçok disiplinde farklı açılardan
ele alınmıştır. Estetiğin ölçülebilir bir kavram olup olmadığı hala sorgulansa da, kabul edilmelidir ki Birkoff
ve Eysenck gibi yazarların 1930’lu 1940’lı yıllarda önerdikleri estetik kavramına matematiksel bakış açısı ya
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da estetik ölçütler (ya da formüller ve modeller) (Eysenck, 1941; Birkhoff, 1933; Birkhoff, 1931), günümüzde
eleştirildiğinden daha çok geliştirilmeye çalışılmaktadır (Bostancı, 2008; Bostancı & Ocakcı, 2009; 2011;
Akdağ & Bostancı, 2013; Stamps 2002a; 2002b; 2003).
Mekan tasarımı sanatla ilişkili olduğu kadar bilimle de ilişkilidir (Lang, 1987). Mimar ya da kentsel tasarımcı,
tasarım kriterlerini içgüdüsel kararlara ya da spekülatif görüşlere dayanarak belirlediği sürece başarı garanti
değil sadece rastlantısal ya da şansa bağlıdır (Lang, 1987). Estetik kavramı ölçülemediği sürece, tasarımcıyı
estetik açıdan daha kaliteli mekanlar yaratmaya yönlendirecek bilimsel kriterlerden söz edilemez (Stamps,
2002a; 2003). Bu nedenle tasarımcıyı yönlendirecek soyut kavramların (estetik gibi) ölçülebilir olması çok
önemlidir.
Ayrıca estetik kavramı ölçülemediği sürece, tasarlanan öğe ister bir mobilya, ister bir oda ister de bir sokak
olsun; tasarımın estetik değeri sadece yaratıcısının zevkini yansıtacak, kullanıcı ve genel çoğunluğunun
görüşünü yansıtmaktan uzak kalacaktır. Tasarımcı ve kullanıcıların estetik değer yargılarının farklı olduğu
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desteklendiği bilinirken (Cubukcu & Akgul 2007a; 2007b; Cubukcu & Diktaş, 2013) estetik açıdan kaliteli
mekan yaratılması hususunda tasarımcının öznel değerlerinden medet ummak pek de doğru olmasa gerek.
Özellikle, mekan tasarımında kamunun kullanacağı alanların tasarımının toplumun beklentisini karşılaması,
yaratıcısının mesleki tatmini sağlamaktan çok daha önemli olduğu kabul edilirse; estetiğin nasıl ölçülebileceğine
yönelik nesnel ölçütlerin belirlenmesi, tasarımcıların toplumun zevklerine hitap eden mekanlar yaratmalarında
izleyebilecekleri bir rehbere sahip olmalarını sağlayacaktır.
AMAÇ
Mekansal estetiğinin ölçümü genellikle öznel yöntemlere temellenmiş nadiren nesnel yöntemler geliştirilmiştir
(Bostancı, 2008). Sosyal bilimler kökenli olan “öznel yöntemlerde” genellikle belirli bir standart yoktur (Aydınlı,
1986; Nasar, 1998) ve bu yöntem kent mekânının algısına ve beğenilmesine ilişkin psikoloji ve davranış bilimi
çalışmalarında kullanılmaktadır (Bostancı, 2008). Henüz yaygın olarak kullanılmayan nesnel yöntemler ise
öznel yöntemlere göre daha teknik bir uygulamadır. Estetiğin değerlendirilmesi konusunda bilinen ilk nesnel
değerlendirme yaklaşımı, tarihi oldukça eskiye dayanan altın orandır (Bergil, 1993; Bostancı, 2008). Estetiğin
sayısal olarak ifade edilmesi konusunda önemli bir yer tutan altın oranla birlikte farklı matematiksel yaklaşımlar
da geliştirilmiştir. Bu yaklaşımlardan biri de entropi yöntemidir. Termodinamiğin ikinci yasasına göre fiziksel
olgular düzenden düzensizliğe, yani sürekli artan entropiye doğru eğilim gösterirler (Capra, 1996). Bu anlamda,
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örnek çalışmalar mevcuttur (Bostancı, 2008; Bostancı & Ocakcı, 2009; 2011; Akdağ & Bostancı, 2013; Stamps
2002a; 2002b; 2003). Söz konusu çalışmaların tamamı entropi hesaplarına dayansa da, hesaba temel alınan
parametreler ya da izlenen yöntemsel süreç farklılaşmaktadır. Ancak, bu yöntemsel farklılıkların sonuçlar
üzerindeki etkisi henüz sorgulanmamıştır. Bu araştırma literatürdeki bu boşluğu doldurmayı hedeflemektedir.
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Bu kapsamda araştırmanın temel amacı sokak parçalarının entropi değerinin farklı yöntemlerle ölçülmesiyle
estetik değere yönelik bulguların değişip değişmediğinin irdelenmesidir.
KAPSAM
Çalışma kapsamında İstanbul Ayazma bölgesinde rastlantısal olarak seçilmiş üç sokak parçasının estetik değeri
entropi yöntemi ile hesaplanmış ancak hesaplarda farklı veri setleri ve ölçüm birimleri esas alınmıştır. Böylece,
ilgili literatürde tarif edilen yöntemlerdeki farklılıkların bulgular üzerindeki etkisi sorgulanmıştır.
YÖNTEM
Entropi hesaplarında kullanılan formülde; H entropi değerini, n durum sayısı, pi durumun gerçekleşme sayısı
ve e ise ölçüm sonucunun sonsuza gitmemesi için kullanılan küçük bir değerdir (Stamps, 2004; Bostancı,
2008).
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kullanılmıştır. Stamps (2004) bir sokak üzerinde 5 farklı alan bulunabileceğini belirtmiştir; (1) giriş, (2)
koridor, (3) geçiş, (4) avlu ve (5) çıkış. Değişimlerin sokak parçası üzerindeki üç alanda yer alabileceğini
(giriş X koridor X çıkış); bir sokak üzerinde hareket halindeyken bu 5 farklı alandaki değişimin fark edildiğini
belirtmiştir. Bunu bir örnek ile açıkladığında; Şekil 1’de üst parçada verilen sokak parçasında giriş (A), koridor
(B) ve çıkış (E) alanlarının tanımlandığını dolayısıyla böylesi bir sokak parçasında entropi değerinin H=1.58
bit olarak hesaplanacağını; alt parçada verilen sokak parçasında ise giriş (A), koridor (B), geçiş (C), koridor
(B) ve çıkış (E) alanlarının tanımlandığını dolayısıyla böylesi bir sokak parçasında entropi değerinin H=1.92
bit olarak hesaplanacağını belirtmiştir (Stamps, 2004) (Şekil 1).
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Bu çalışma kapsamında Stamps’in bir sokak parçası üzerinde olabileceğini öngördüğü 5 farklı değişim 8
başlıkta incelenecek şekilde geliştirilmiştir (Şekil 2).
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Şekil 2. Sokak Parçası Üzerinde Olabilecek Değişimler
Bu çalışma kapsamında İstanbul Ayazma bölgesinde rastlantısal olarak seçilmiş üç sokak parçasının estetik
değeri entropi yöntemi ile hesaplanırken; 3 farklı veri tabanı (geçmiş tarihli hava fotoğrafı-1982 yılı X güncel
tarihli hava fotoğrafı-2016 yılı X üç boyutlu fotoğraf temelli sanal gezinti-2018 yılı) kullanılmış ve değişimin
ölçümünde 2 farklı birim (sıklık X mesafe) esas alınmıştır.
Öncelikle seçilen sokaklar uydu görüntüleri ve üzerinden incelenerek, belirlenen parametrelerin gerçekleştiği
noktalar tespit edilmiştir (Şekil 2) . Böylece aynı sokak için iki farklı yıla ait (iki farklı hava fotoğrafını esas
alan) entropi değeri hesaplanmıştır. Hesaplama yapılırken öncelikle belirlenen parametrelerin sokak üzerinde
görülme sıklığı, daha sonra da bu parametrelerin sokak üzerindeki etki alanının uzunluğu sayısal veri olarak
ele alınmıştır. Daha sonra üç boyutlu kent rehberi kullanılarak üç sokağın entropi ölçümleri sokakların
perspektif görüntüsünü içeren ve seri imajlar sağlayan üç boyutlu fotoğrafları üzerinden yapılmıştır (Şekil 3).
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Şekil 2. İstanbul Ayazma’da Yer Alan Sokaklar Üzerinden Entropi Değerlendirmesi 21
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Şekil 3. İstanbul Ayazma’da Seçilen Sokakların Seri İmajlar Sağlayan Hareket İmkanı Veren Üç
Boyutlu Fotoğraflarından Örnekler ²
BULGULAR
Tablo 1’de 1982 ve 2016 yılına ait hava fotoğrafları üzerinden yapılan değerlendirmelerde sokak üzerinde
belirlenen 8 farklı değişimin ne sıklıkla görüldüğüne yönelik değerler ve entropi hesabı verilmektedir.
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21 ¹ https://sehirharitasi.ibb.gov.tr/
² https://yandex.com.tr/harita/11508/istanbul/
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Tablo 1. Hava Fotoğrafı Esas Alınarak Sokak Üzerindeki Olası Değişimlerin Görülme Sıklığı ve
Entropi Değeri
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Tablo 2’de 1982 ve 2016 yılına ait hava fotoğrafları üzerinden yapılan değerlendirmelerde sokak üzerinde
belirlenen 8 farklı değişimin sokak üzerinde ne kadar mesafe kapladığına yönelik (uzunluk) değerler ve entropi
hesabı verilmektedir.
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Tablo 2. Hava Fotoğrafı Esas Alınarak Sokak Üzerindeki Olası Değişimlerin Uzunluğu ve Entropi
Değeri
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Tablo 3’de üç boyutlu kent rehberi üzerinden yapılan değerlendirmelerde sokak üzerinde belirlenen 8 farklı
değişimin sokak üzerinde görülme sıklığına yönelik değerler ve entropi hesabı verilmektedir.
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Tablo 3. Perspektif Görüntüler Esas Alınarak Sokak Üzerindeki Olası Değişimlerin Görülme Sıklığı ve
Entropi Değeri
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1982 ve 2016 yılına ait hava fotoğrafları üzerinden yapılan değerlendirmeler karşılaştırıldığında net bir bulgu
elde edilememiştir. Entropi değeri 2016 yılına ait hava fotoğrafına karşın 1982 tarihli hava fotoğrafında örnek
bir sokakta daha yüksek, diğerinde eşit, bir diğerinde ise daha az çıkmıştır. Üç boyutlu sanal gezinti ve
hava fotoğrafından elde edilen entropi değerleri karşılaştırıldığında da benzer şekilde tek yönlü bir ilişki elde
edilememiştir. Ancak, ölçüm birimi olarak mesafeler temel alındığında her üç sokak içinde elde edilen entropi
değeri, ölçüm birimi olarak sıklık değeri esas alındığı durumdan daha yüksek hesaplanmıştır.
SONUÇ
Entropi değerinin hesaplanmasındaki farklılıkların sonuçları etkilediği görülmektedir. Her ne kadar entropi
yöntemi estetiğin nesnel bir ölçüm yöntemi olması sebebiyle, tasarımcıların toplumun zevklerine hitap eden
mekanlar yaratmalarında izleyebilecekleri bir rehbere sahip olmalarının önünü açma potansiyeli taşısa da, bu
konuda yapılacak araştırmalar ile entropi yönteminin temel alacağı hesapların dayanaklarının belirlenmesi
Doç.önemlidir.
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yönteminin tasarımcılar için eşsiz bir araç olma potansiyeline sahiptir ancak yöntemin nasıl uygulanacağı
hususunda yeni araştırmalara ihtiyaç bulunmaktadır.
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HAYAO MİYAZAKİ ANİMELERİNDE MİMARLIK
Didem KARAMAN1, Zafer SAĞDIÇ2
1-2

Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İstanbul / Türkiye

Öz: Animeler fantastik mimari kurgularıyla çözümlenmeye değer sanal mimarlık alanlarıdır. Özellikle Japon
anime ustası Hayao Miyazaki’nin animelerinde kurduğu mimari dünyanın sınırları yoktur. Miyazaki hikaye
anlatımında mimari temsilleri oldukça etkin bir biçimde kullanır. Yönetmen animelerinde modern ve kapitalist
düzene geçişte yaşanan sancılı süreçleri, savaş temasını, yıkım ve kaosların ardından değişen ve yeniden
üretilen kent yapısını işler. Savaşın mimari yapılar ve şehirler üzerindeki etkilerini ve savaş sonrası süreci
aktarmayı amaçlar. Bunu da çoğu zaman, tasarladığı gerçeküstü bir yapı özelinde sunar. Ana karakterlerin
yanında bu fantastik yapıların öyküsünü de izleriz. Bu öykü, savaşın etkileriyle biçimsel olarak dönüşen
Prof. Dr. Ümran SEVİL
yapının öyküsüdür. Yönetmen, çoğunlukla
filmin ilk Kurulu
yarısındaBaşkanı
izleyiciye yapıyı tanıtmayı amaçlar. Yapıya
İBAD Yönetim
ait mimari özelliklerin hem fiziksel hem de zihinsel olarak algılanmasını önemli bulan Miyazaki, mimari
temsilleri cesurca kullanır. Yönetmen metafizik olay ve mekanları, geleneksel şehir dokusu içerisinde, normal
hayat akışında izleyiciye aktarır. Onun animelerinde zıt kavramlar bir aradadır. Soyut ve somut olarak izlerini
gördüğümüz bu dualite, mekan ve yapı tasarımlarında da kendisini gösterir. Zamana ve mekana dair kuramsal
tanımlamaları Hayao Miyazaki animelerinde bulmak, anime-mimarlık arasındaki etkileşimi anlamak yolunda
atılan ilk adımlardandır. Özellikle de Hayao Miyazaki animeleri bu bağlamda sanal laboratuvarlar gibidir.
Miyazaki animelerinde ütopik veya distopik mekanların nasıl sunulduğunu anlamak, zaman ve mekanla kurulan
ilişkinin mimari aracılığıyla aktarımını ortaya çıkarmak oldukça önemlidir. Seçilen animelerdeki mimari temsil
metaforlarının analizi, mimarlık-anime arasındaki ilişkiyi anlamak açısından kıymetlidir. Anime-mimarlık
arasındaki etkileşime yönelik çalışmaların sayısı oldukça azdır. Bu çalışma Miyazaki’nin animelerinde zamanmekan kavramlarını, mimari temsiller ile nasıl aktardığına dair cevapları aramayı amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Mimarlık, Hayao Miyazaki, Anime, Mekan

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Mimarlık
fiziksel
gerçekleştirilen
bir disiplin olmasının
yanında
dünyada
ve görsel
sanatlarda
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Yardımcısı
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da gerçekleştirilir.
Son dönemlerde
sinema mimarlık ilişkisi üzerine yoğunlaşan araştırmaların sayısı artmıştır.
Özellikle anime mimarlık ilişkisi pek çok açıdan incelemeye değerdir. Animelerde, dönemin toplum yapısını,
toplum kültürünü, sosyal yapılarını ve tarihin izlerini aktarma da kullanılan araçlardan biri de mimarlıktır.
Animeler mimarlar için sanal laboratuvar ortamı gibi düşünülebilirler. Animelerde gerçek ve fantastik dünyalar
iç içe aktarılabilir.
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Miyazaki önemli Japon ustasıdır. O’nun animeleri mimariyi kullanma biçimi ve daha birçok nedenle
diğerlerinden ayrılır. Kimi zaman dönemine ait kimi zaman döneminin ilerisinde ya da gerisinde izleyicide
fantastik izler bırakan mimari tasarımları, Miyazaki animelerini mimari açıdan incelemeye değer kılmıştır.
Miyazaki, mimari temsilleri, zaman ve mekan bağlamında kimi zaman bilindik haliyle kimi zaman ise yeniden
yorumlayarak izleyiciye aktarır. Mimarlık Miyazaki’nin hikaye anlatımında kullandığı temel araçlardandır.
Anime ve mimarlık arası etkileşimi anlamak mekanın fiziksel yönü ile beraber zihinsel yönünün de anlaşılmasını
gerektirir. Bu anlamlar bütününde mekan algısı ve tasarıma etkileri üzerinde durmak kıymetli olacaktır.
AMAÇ
Bu çalışmanın amacı anime ve mimarlık arasındaki etkileşimi incelemektir. Bu inceleme japon anime tarihinde
önemli isim Hayao Miyazaki animeleri yorumlanarak yapılacaktır. Mekanın yalnızca fiziksel dinamiklere bağlı
kalınmadan zihinsel olarak nasıl kurgulandığını anlamak, çalışmanın diğer hedeflerinden biridir. Mimarinin
buradaki rolünü ortaya çıkarmak oldukça
önemlidir.
Bu anlamda
animelerdeki mimari temsil metaforlarını
Prof.
Dr. Ümran
SEVİL
Yönetim
Kurulu ütopik
Başkanı
incelemek de çalışma kapsamındadır.İBAD
Miyazaki
animelerinde
veya distopik öge ve mekanların nasıl
sunulduğunu anlamak, şimdiki zaman ve mekanla kurulan ilişkinin mimari aracılığıyla aktarımını ortaya
çıkarmak önemli olacaktır.
KAPSAM
Çalışma içeriğinde; Hayao Miyazaki ve anime hakkında genel bilgilerin aktarımından sonra, Miyazaki
animelerinde genel hatları ile öne çıkan mimari imgeler ve seçili örnek film üzerinde zaman-mekan kavramına
dair çözümlemelere yer verilmiştir.
YÖNTEM
Çalışmanın yöntemi anime ve Miyazaki hakkında temel bilgilerin araştırılmasının ardından, çalışmanın sınırlı
kapsamı ve amacı doğrultusunda izlenen filmlerin gözlem yöntemi ile yorumlanmasıdır.
ANİME NEDİR?
Anime Japon animasyon sinemasına verilen isimdir. 1990’ lı yıllarda popülerlik kazanmıştır. Japonya’da çok
da gelişmemiş olan sinema sektörüne alternatif olarak görülmüştür. Japonlar önce batılı animasyon tekniklerini
kullanarak animeleri ürettiler. Dr.Osamu Tazuka Japon anime sanatını ortaya çıkaran kişidir. Batılı teknikleri
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
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daha basit bir biçimde kullanarak Japon anime sanatının temelini atmıştır. İlk filmi 1963’deki meşhur Astro
İBAD
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
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Boy anime tarihinde önemli yere sahiptir.
Animeler çoğunlukla aşk, ölüm, savaş, uzak gelecek, okul hayatı gibi konuları içerir. İzleyici kitlesi her
yaştandır. Evrensel bir dil kullanılır. Japon kültürüne dair özelliklerin yanında evrensel biçimler ve imgeler de
kullanılır. Batıda yayınlanan Akira ile anime türü tüm dünyada tanınmaya başlanmıştır.
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Ardından Miyazaki’ye ait 2001 yapımı Spirited Away Oscar ödülü ile birlikte tam otuz beş ödül alarak Japon
anime sanatını dünya animasyon sinemasında önemli bir yere getirmiştir.
HAYAO MİYAZAKİ KİMDİR?
Miyazaki 1941 yılında Tokyo da dünyaya gelmiştir. Tam da II. Dünya savaşı sırasında dünyaya geldiği
için çocukluk anıları çokça savaş uçakları ve savaş temasıyla doludur. Bu durum animelerinin ortaya çıkış
süreci için oldukça önemlidir. Babası, amcasına ait savaş uçaklarına kuyruk üreten firmada yöneticidir.
Muhtemelen Miyazaki’nin uçaklara olan merakının ikinci sebebi budur. Animelerinde neredeyse mühendislik
barındıran uçak tasarımları ile meşhurdur.
Lise yıllarında ağırlıklı olarak savaş uçakları çizdiğini gören Miyazaki üniversitede ekonomi okumaya
başlar. Animelerinde sosyolojik yapının, ekonominin ve devlet eleştirilerinin güçlü aktarımı da yönüyle ilgili
olabilir. Mezun olunca bir animasyon firmasında işe başlar. Bununla beraber Animatör kariyeri başlar.1985
de dünyaca ünlü Studıo Ghıblı’yi kurmuştur.

Prof. Dr. Ümran SEVİL

Hayao Miyazaki’nin Filmografisi İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
1.

1968 Taiyo no Oji Horus no Daiboken (The Little Norse Prince Valiant)

2.

1969 Nagagutsu wo Haita Neko (Puss in Boots)

3.

1973 Heidi tv serisi

4.

1978 Mirai Shounen Konan (Future Boy Conan) tv serisi

5.

1979 Lupin the III: The Castle of Cagliostro ilk film

6.

1984 Kaze no Tani no Nausicaa(Nausicaa of The Valley of The Wind)

7.

1986 Tenku no Shiro Laputa‘ya (Laputa: Castle In The Sky)

8.

1988 Tonari no Totoro (My Neighbor Totoro)

9.

1989 Majo no Takkyubin (Kiki’s Delivery Service)

10. 1992 Porco Rosso
11. 1997 Mononoke Hime (Princess Mononoke)
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to Chihiro
no Kamikakushi‘ye
(Spirited Away) Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
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13. 2004 Howl’s Moving Castle
14. 2009 Ponyo on the Cliff by the Sea
15. 2013 The Wind Rises
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HAYAO MİYAZAKİ’NİN ÖNEMİ
Hayao Miyazaki animelerinde, arka planı oluşturan kent tasvirleri, hayali yapı ve peyzajlar hem Japon
mimarisinin özelliklerini hem de evrensel mimari detay ve üsluplara sahiptirler. Miyazaki’nin hayalinde
kurduğu mimari dünyanın sınırları yoktur.
Toplumsal yapıya dair eleştirilerini, vermek istediği mesajları, olay örgüsünü aktarırken mimariyi etkin bir
biçimde kullanır. Yönetmen animelerinde modern ve kapitalist düzene geçişte yaşanan sancılı süreçleri, savaş
temasını, yıkım ve kaosların ardından değişen ve yeniden üretilen kent yapısını işler. Savaşın mimari yapılar
ve şehirler üzerindeki etkilerini ve savaş sonrası süreci aktarmayı amaçlar. Bunu da çoğu zaman, tasarladığı
gerçeküstü bir yapı özelinde sunar. Ana karakterlerin yanında bu fantastik yapıların, şehirlerin öyküsünü de
izleriz. Bu öykü, savaşın etkileriyle biçimsel olarak dönüşen yapının öyküsüdür.
Bu bağlamda Miyazaki animesinde, mimarinin önemli bir yere sahip olduğunu ve mimari temsilleri cesurca
kullandığı söylenebilir. Onun hikayesinde zıt kavramların bir aradalığına çokça rastlarız. Bu dualite mekanlara
Prof. Dr. Ümran SEVİL
da yansımıştır.
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Mimarlık sürekli değişmekte, gelişmekte olan kültür, sosyolojik yapı, aile yapısı ve şehir yaşantısıyla doğrudan
ilişkilidir. Miyazaki animelerinde de kurgulanan toplum, mimarlık ile doğrudan ilişkilidir.
HAYAO MİYAZAKİ ANİMELERİNDE İMGELER ve ANLAMLARI
Dekonstrüktivist Form ve İmgeler
Distopya anlatımını güçlendirmek amaçlanır, endüstri ve tüketimin şehirlere ve çevreye verdiği zararların
sonucunda oluşan mahşer senaryosunun anlatımını güçlendirir. Kaotik yapı ve şehir tasvirini güçlendirir.
Kale ve Şato
Kale ve şato imgeleri Miyazaki animelerinde şairane bir yalnızlığı, toplum yapısından kopuk, özgür yaşamı
simgeler. Bu yapılar kentten uzakta gökte veya dağda, bir başınadırlar. Miyazaki çoğunlukla hikayesini bu
türden bir yapı ölçeğinde anlatır ve vermek istediği mesajları bu yapılar üzerinden verir.
Kaotik Ve Çarpık Kent İmgesi
Çarpık, düzensiz ve kaotik kentleşme, topografya ve yerel malzeme kullanılarak yalnızca barınma ihtiyacını
gideren evler; toplumsal sınıf farklılıklarına dikkat çeker. İşçi sınıfına ait yaşam alanları çarpık bir kent tasviri
içerisinde iken, çalışma alanları da madenler ve yeraltında kurgulanan atölyelerdir.

Prof. Dr. Bülent EKER
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Miyazaki’nin hem yerel Avrupa mimarisi hem de yerel Japon mimarisi yapım sistemlerini ve biçimlerini
kullanma biçimi animelerinde ön plana çıkmaktadır. Hikayenin geçtiği dönemin kültürel, toplumsal ve siyasi
yapısını aktarımda ve arka plan dekorunda, şehir betimlemeleri oldukça güçlüdür. Çokça II. Dünya Savaşı ve
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Endüstri Devrimi sonuçlarını konu alan Miyazaki’nin tarihsel süreci anlatmakta en önemli araçlardan birisi
oluşturduğu şehir dokusudur.
Ayrıca evlerin mimari özelliklerine bakılarak toplumun ekonomik yapısına dair okumalar yapmak da mümkün
olmaktadır.
Kapı ve Geçişler
Kapı ve geçişler Miyazaki animelerinde önemli kavramlardır. Boyut ve dünya değiştirmeyi simgeler. Geçişler
ve kapı imgesi hikaye aktarımında izleyiciye hem zihinsel hem de fiziksel olarak hissettirilir. Kapı yalnızca
somut mekân değişimi için değil ‘korunma, koruma, unutma, dönüşüm, kurtulma’ gibi soyut kavramları da
sembolize eder.
Örnek Anime Üzerinden; Rüzgarlı Vadi’ de Zaman ve Mekan Kavramı
Rüzgarlı Vadi 1984 yapımı Hayao Miyazaki’ye ait uzun metraj filmlerinin ikincisidir. Endüstri’nin çöküşünden
Prof. Dr. Ümran SEVİL
bin yıl sonrasını konu alır. Bu filmde kısaca doğanın evrimini izleriz. Miyazaki bu filmde bir distopya
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
kurgulamıştır. Çok az sayıda insanın yaşadığı, insanların yaşamaları için az sayıda yerleşim alanlarının
bulunduğu bir distopyadır bu.
Zehirli diyar; zehirli gazlar yayan bu orman, doğanın insanların verdiği zararlara karşı kendini koruyabilmek
için evrimiyle oluşmuştur. Miyazaki burada sürreal imgeler kullanarak uzak gelecek tasvirini kuvvetlendirir.
Orman küf mantarlarını andıran dev ağaçlardan oluşur ve dekonstrüktif biçimlere sahiptir. Bu ormanlar da gaz
maskesiz dolaşmak imkansızdır. Ormanda da ancak Ohmu ve diğer hayvanlar yaşayabilmektedir.

Resim 2. Zehirli Orman, Kaynak: Rüzgarlı Vadi, 1984,Studio Ghibli, Hayao Miyazaki Collection
Ohmu; insan ırkına karşı yeni özellikler geliştirmiş böceklerdir. Zehirli gazları sayesinde kendisini
insanlardan korurlar. Gözleri camdan kubbeleri andırır ve formları devasa binalara benzer; bu belki de
insanoğlunun yoğun yapılaşma ve betonlaşmasına ve doğurduğu olumsuz sorunlara yapılan bir gönderme
olarak yorumlanabilmektedir.
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İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Resim 4. Ohmu, Kaynak: Rüzgarlı Vadi, 1984,Studio Ghibli, Hayao Miyazaki Collection
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Mahşer; bir yeryüzü cehennemi resmedilmiştir. Yıkık, yanmış ve mahşer gününün ardından resmedilen şehir
görüntüsü animede etkileyici sahnelerdendir. İnsanı andıran ve şehirler üzerinde devasa büyüklüğe sahip
imgeler, insanın doğaya ve yaşadığı şehirlere verdiği zararı sembolize etmektedir.

Resim 5. Mahşer Tasviri, Kaynak: Rüzgarlı Vadi, 1984,Studio Ghibli, Hayao Miyazaki Collection
Rüzgarlı Vadi; Rüzgarlı Vadi hem zamansal hem de mekânsal açıdan önemlidir. Mimari biçimler bakımından
Orta Çağ’ı andıran bu küçük köy çevresinden bağımsız mekan ve zamana aittir. Miyazaki halkın gündelik
yaşamı ve mimari yapıların özellikleri yorumlandığında distopya içerisinde bir ütopya kurgulamıştır. Doğal
malzemelerden yapılar, rüzgar gücünden
enerjiDr.
üretimi,
deve kuşları
Prof.
Ümran
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değerlendirilmesi, doğaya dönüşten başka
anımsatır niteliktedir.
Mekansal ögelerin mutlu bir yaşamı aktarmak üzere kurgulandığını görürüz. Animede ilk tasvir edilen iki
mekanın yanında, Rüzgarlı Vadi de neşe, çoşkulu bir gündelik yaşam tasvir edilmiştir. Yapılarda kapı ve
pencere açıklıkları dar ve küçüktür. Kiremit çatıları olan, az katlı, kerpiç, pişmiş tuğla veya taştan olduğunu
düşündüğümüz evlerin kapıları taş sokaklara açılmaktadır.

Resim 6. Rüzgarlı Vadi, Kaynak: Rüzgarlı Vadi, 1984,Studio Ghibli, Hayao Miyazaki Collection
Prensesin evi; prensesin evi geleneksel çadır hayatını andırır niteliktedir. Ortada bir ateş, duvarda el dokuması
efsanevi mgeler barındıran bir halı ve etnik dekoru ile geleneksel bir havası vardır. Bu anlamda anime
zamanının dışında bir tasvire sahiptir.

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
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İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

Resim 7. Prensesin Evinin İç Mekanı, Kaynak: Rüzgarlı Vadi, 1984,Studio Ghibli, Hayao Miyazaki
Collection
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Prensesin çiçek bahçesi; Miyazaki karakterlere ait özellikleri, duygu dünyalarını aktarırken mekan tasvirini
kullanır. Prensesin çiçek bahçesi, O’nun umut dolu, sevecen dünyasının dışavurumudur. Zehirli diyarda olsa
dahi yetiştirdiği bitkiler renkli çiçeklere sahiptir ve zehirli gaz salmamaktadırlar.

Resim 8. Prensesin Çiçek Bahçesi, Kaynak: Rüzgarlı Vadi, 1984,Studio Ghibli, Hayao Miyazaki
Collection
Prensesin çocukluğu ve Ohmu’nun zehirli kolları arasında kurulan ilişki; zaman kavramı açısından
önemlidir. Miyazaki burada Ohmu’nun sarı kolları ile prensesiçocukluğundan kalma bir anıya ulaştırır.
Bu sahnede prenses oldukça küçük ve
altınDr.
başaklarından
oluşan sapsarı bir tarlada çocukluk şarkısını
Prof.
Ümran SEVİL
mırıldanmaktadır. Oldukça etkileyiciİBAD
dramatik
bir sahnedir.
Hem
zaman hem de mekan kullanımı sahnenin
Yönetim
Kurulu
Başkanı
etkileyiciliğini artırmaktadır. Prenses kişisel belleğinde kısa bir yolculuk yapmıştır.

Resim 9. Prensesin Çocukluğuna Dönüş Sahnesi, Kaynak: Rüzgarlı Vadi, 1984,Studio Ghibli, Hayao
Miyazaki Collection
Yeniden canlanan doğa; anime insanların doğanın değerini anlamaları ile doğanın yeniden canlanışı ve
insanlara kucak açışı ile sonlanır. Aslında bu, farkındalıkla beraber gelen yeni bir başlangıçtır. Yıkımlar
sonrası sevgi ve doğaya duyulan saygının yeniden hatırlanması ile yeni bir şehir inşa etmenin umuduna dair
öykünün sonudur.

Prof. Dr. Bülent EKER

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

Resim
10. Yönetim
Rüzgarlı Vadi’
de Yeni
Bir Başlangıç, Kaynak:İBAD
Rüzgarlı
Vadi, 1984,Studio
Ghibli,Yardımcısı
Hayao
Yönetim
Kurulu Başkan
İBAD
Kurulu
Üyesi
Miyazaki Collection
Zaman; Rüzgarlı Vadi’de zamana dair belirleyiciler ve sınırlayıcılar yoktur. Saat ve zaman kavramı dikkat
çekmez. Yalnızca filmin geçtiği zamana başlangıçta vurgu yapılır. Zaman kavramı kendisini animenin
tamamında donmuş, uzun bir zaman dilimi olarak hissettirir.
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BULGULAR
Miyazaki animelerinde arka plandaki kent tasvirleri öne çıkmaktadır. Hem Japon kültürü hem de batı kültürüne
ait mimari yapı ve kent tasarımı, detay ve üsluplar ile evrensel dile sahiptirler. Distopya anlatımı etkileyici ve
güçlüdür. Mekanın fiziksel ve zihinsel boyutu hikaye anlatımında öne çıkar. Savaş ve endüstri’ nin şehirler ve
yapılar üzerindeki etkileri ve dönüşüm hikayelerini aktarırken mimari etkin bir araçtır. Soyut ve somut zıtlıklar,
distopya ve ütopyalar bir aradadır. Sosyolojik sorunlara, ekonomik sınıf farklılıklarına, savaş politikalarına ve
doğaya verilen zarara olan eleştirirler mekanın etkin kullanımı ile sunulmaktadır.
SONUÇ
Miyazaki animelerinde, mimari temsil metaforları, hikayesini anlatma da kullandığı önemli araçlardandır.
Çoğunlukla bir mimari mekanın önce savaş ve endüstri gibi süreçlerden aldığı zarar sonucu yıkılışını ve
sonradan umut, emek ve sevgi ile yeniden inşasını anlatır. Metafizik zaman ve mekan kullanımı, yerel kent
dokusu ve gündelik hayat akışında içerisinde verilir. Bu durum izleyiciyi de, kurguladığı zaman- mekana ait
halkı da rahatsız etmez.
Prof. Dr. Ümran SEVİL

Yönetim
Mimari üslup ve detaylara hakimdir. İBAD
Animelerinde
‘ne Kurulu
zaman?’Başkanı
, ‘nerede?’ sorularının cevaplarını kullandığı
mimari dille aktarır. Dönemindeki toplumun ekonomik, siyasi ve kültürel yapısı da mimari temsiller aracılığı
ile okunabilmektedir.
İnsanların, güzelliğin, hazzın ve insan yaşantısındaki farkındalık ve dönüşümün mevsimlerle, gökyüzüyle,
mekânlarla ve doğayla kurulan ilişkilerle sembolize edildiği görülmektedir. Karakterlere ait duygu
yoğunluklarını mekanlar yolu ile anlatır. O’nun animelerinde; ütopyaların distopyalara, distopyalarında
ütopyalara dönüştüğü sıkça görülmektedir.
Karanlık, sisli, dumanlı şehirler ile güneşli, huzurlu şehirler bir aradadır. İyi ve kötü karakterlerin ve kişisel
mekanlarının tasvirleri ile verilir ve bir aradadır. Eğlenceli panayırlar ve savaşlar aynı zamandadır. Kısaca
modernitenin, sistemin getirdiği tüm gereklilikler bir aradadır. Denilebilir ki Hayao Miyazaki animeleri,
gerçeğin eleştirisini kurguladığı fantastik dünyalar içinde yaparken, zaman-mekan kullanımı, mekan ve kent
tasarımları, mimarlık dünyası için dikkat çekicidir.
KAYNAKÇA
Alicenap, Ç.T., (2012). Japon Çizgi Film (Anime) Sanatı, Hayao Miyazaki Çözümlemesi Ve Türkiye Örneği.
Yayınlanmış Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sinema ve Televizyon
Anabilim Dalı, Eskişehir.
Telci, A.Ş.,
(2010).
Miyazaki Sinemasında
Japon Toplumunun Doç.
Yansıması.
YüksekKARABAŞ
Lisans Tezi.
Dr. Yayınlanmış
Pelin AVŞAR
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İstanbul.
DİĞER KAYNAKLAR
Studio Ghibli, Hayao Miyazaki Collection
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MEKÂNLARIN TASARIM YOLUYLA TÜKETİMİ TASARIMDA GÖRSELLİK
Gamze ŞENSOY1, Özge KANDEMİR2
Eskişehir Teknik Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Eskişehir / Türkiye

1-2

Öz: Endüstrileşme sürecinden bu yana oldukça tartışılan bir konu olan tüketim kavramı günümüzde çeşitli
açılımları bünyesinde barındırır hale gelmiştir. Tüketim, özellikle mimarlık ve sosyoloji disiplinlerinin ortak
değeri olan toplum ile ilişkisi bağlamında sorgulanmaya başlanmıştır. Baudrillard (2008)’ın tüketim toplumunun
var olmak için nesnelere ihtiyaç duyduğu söyleminden hareketle günümüzde soyut-somut varlıkların tüketime
açık birer nesne olarak algılanmaya başlandığını söylemek mümkündür. Toplumsal ilişkilerin kurgulandığı
mekânın kendisi de giderek bir tüketim nesnesine dönüşmektedir. Tüketimin, Pallasmaa (2011)’nın ifadesiyle
onunla ayak uydurabilecek tek duyu olan görmeye yönelmeyi beraberinde getirmesi mekânların görsel
olarak da tüketilebilirliğini ortaya koymaktadır.
ki küreselleşen
Prof. Dr.Öyle
Ümran
SEVİL dünyada gösterge ve imajlar giderek
önem kazanmış, mekânın insan ile etkileşimi
göz ardı edilen
birBaşkanı
durum haline gelmiştir. Baudrillard (2002)’ın
İBAD Yönetim
Kurulu
doğrudan deneyimlenen nesnelerin tüketilemeyeceği görüşü doğrultusunda yalnızca görselliğe indirgenerek
insan ile etkileşimi göz ardı edilen mekânın, üretildiği andan itibaren tükenmeye başladığını söylemek
mümkün olabilmektedir. Tasarım yolu ile meydana gelen yeni imgeler, yeni bir gerçeklik ortaya koymakta
ve mekân, insan ile yaşamsal olarak etkileşime girmeyerek ona yabancı ve onun tarafından tüketilebilen bir
tasarım nesnesine dönüşebilmektedir. Bu anlamda mekân tasarımında görselliğin egemen kılınarak diğer
duyuların bastırılmasının, mekânı ve insanı birbirine yabancılaşan iki olgu haline getirdiği görülmektedir. Ele
alınan çalışma; görsellik-tasarım-tüketim kavramının günümüzdeki ilişkilenme biçimlerinin mekân tasarımı
için doğurduğu sonuçları çeşitli disiplinlerden elde edilen veriler ışığında ortaya koymaya ve farkındalık
yaratmaya yöneliktir.
Anahtar Kelimeler: Tüketim, Görsellik, Yabancılaşma, Tasarım, Mekân Tasarımı

GİRİŞ
Mekân toplumsal ilişkileri içermekte ve bu ilişkileri somutlaştırarak görünür kılmaktadır. Ancak “günümüzde
tüketim nesnesi olma özelliği ön plana çıkan mimarlık, giderek yüzeysellik ve homojenlik içeren bir mekân
arayışına dönüşmüştür.” (Aydınlı, 2004: 41) Lefebvre (2014: 309)’ye göre mimarlık felsefenin, sanatın ve
Doç. Dr.
Pelin AVŞAR
Prof.bütün
Dr. toplumun
Bülent hareketiyle
EKER sürüklenirken; soyutlamaya,
edebiyatın,
görselleşmeye,
formel KARABAŞ
mekânsallığa
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
İBAD
Yönetim
Kurulu
Üyesi
yönelmiştir. Bu anlamda, esasında toplumsal yaşamın ürünü olarak açığa çıkan ancak günümüz
tüketim
toplumunda soyut-somut tüm değerlerin göz ardı edilip biçimsel yanıyla öne çıkarıldığı mekân tasarım
yoluyla bir tüketim nesnesi haline getirilmektedir. Böylece, tüketim toplumunun insanı pasif izleyici
konumuna indirgediği, görme ve görselliği toplumsal yaşam biçimini ve ilişkilerini belirleyen temel unsur
haline getirdiği söylenebilmektedir. Günümüzde yalnızca görsel olarak kurulan ilişki sonucu insan mekânı
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deneyimleyememekte, mekân hızla değişen dünyanın sunduğu imgeler dünyasında varlık bulan gelip geçici
bir olguya dönüşmektedir. Bu anlamda tüketme eyleminin insanın mekâna mekânın da insana yabancılaşması
ile sonuçlandığı açıktır. Çalışma kapsamında; tüketim toplumunda, genel olarak tasarım disiplininde özelde ise
mekân tasarımında görselliğin ön plana alınmasıyla mekânın giderek nasıl bir tüketim nesnesi haline getirildiği
açığa çıkarılmaya çalışılmıştır. Tasarım yaklaşımında görme ve görselliğe odaklanmanın yarattığı sonuçlar,
mekân kavramı üzerinden ortaya konularak değerlendirilmiştir.
AMAÇ
Toplumsal yaşamın ürünü olan mekân, günümüzde giderek görselliğe dayanan bir tasarım yaklaşımıyla
kurgulanır hale gelmiştir. Robins (1999: 51)’in de dikkat çektiği gibi görsel duyunun hâkimiyeti ile deneyimden
uzak durma arasında bir bağlantı mevcuttur. Görselliğin ön planda tutularak diğer duyuların reddedilmesi mekân
ve insan arasındaki iletişimi sonlandırmakta ve mekânın görsel olarak tüketimini kaçınılmaz kılmaktadır. Bu
anlamda çalışma doğrultusunda; tüketim kavramının günümüzde temelde neye karşılık geldiği ortaya konulmuş
Prof. Dr. bir
Ümran
ve tüketim toplumunun mekânı nasıl tüketilebilir
nesneyeSEVİL
dönüştürdüğü açığa çıkarılmaya çalışılmıştır.
İBAD
Yönetim
Kurulu
Görsellik yoluyla tüketimin tasarım yoluyla nasıl gerçekleştiğiBaşkanı
tartışılarak tasarımda görselliğin insana ve
mekân tasarımına yönelik etkilerinin tasarımcılar tarafından değerlendirilmesi hedeflenmiştir.
KAPSAM
Çalışma kapsamında günümüzde mekânların birer tüketim nesnesine dönüşümü ele alınmakta ve tasarım
yoluyla mekânların nasıl tüketilebilir hale getirildiği sorgulanmaktadır. Ayrıca tasarımda görselliğin öncelikli
ve ağırlıklı olarak hedeflenmesinin mekâna ve insana yönelik etkileri de incelenmektedir. Bu doğrultuda;
tüketim kavramı ve eylemi ana hatlarıyla ele alınmış, tasarım ve mekânın tüketilebilirliği ortaya konulmuş ve
görsellik yoluyla tüketimin gerçekleşme biçimi mekânlar üzerinden değerlendirilmiştir.
YÖNTEM
İnsanın yaşamsal pratikleriyle ortaya çıkan mekân sosyolojiden felsefeye, psikolojiden tarihe birçok disiplini
ilgilendiren bir kavramdır. Bu bakış açısıyla ele alınan çalışmada tüketim toplumunda mekânın tüketilebilir
bir nesneye dönüşmesine yönelik yapılan sorgulamalar farklı disiplinlere mensup alanında uzman kişilerin
söylemleri dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir. Yapılan literatür taraması sonucunda elde edilen veriler,
mekânların tüketilebilirliğine ilişkin sebep sonuç ilişkilerinin açığa çıkarılmasına yönelik olarak düzenlenmiştir.
TÜKETİM KAVRAMI VE EYLEMİ

Prof. Dr. Bülent EKER

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim
Kurulu‘com’
Başkan
Yardımcısı
İBAD Yönetim
Üyesi kavramı Latince, ‘consumere’
İngilizce’de
‘tüketmek’Kurulu
(to consume)
kelimesinin
yoğunlaştırma
takısı ile almak anlamına gelen ‘sumere’ kelimesinin bir araya gelmesi ile oluşurken; Türkçe’de “üretilen
veya yapılan şeylerin kullanılıp harcanması, yoğaltım, istihlak, üretim karşıtı” şeklinde ele alınmaktadır.
Temel anlamı var olanı azaltma onun değerinden eksiltme olan bu kavramın insan ile birlikte var olduğunu
söylemek mümkündür. İnsanın yaşam çevresi ve algısı değiştikçe eylem olarak açığa çıkış biçimi de değişen
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tüketim olgusu ekonomiden sosyolojiye, psikolojiden felsefeye farklı disiplinler altında farklı sorgulamalar
barındırmaktadır.
Sosyolog Featherstone (2013: 51) tüketme teriminin, daha çok, tahrip etmek, harcamak, israf etmek, bitirmek
anlamlarına geldiğini ve tüketim kavramı için de benzer çağrışımların geçerlilik taşıdığını ifade etmektedir.
Fransız Düşünür-Sosyolog Baudrillard (2002: 68) ise günümüzde tüketimin, mal ve hizmetler aracılığıyla
bireylerin ihtiyaçlarının tatmin edilmesinin ötesinde, birer gösterge sistemi haline geldiğini dile getirmektedir.
Bu doğrultuda Sosyolog Bocock (2009: 13) tüketimin, gösterge ve sembollerin de içinde olduğu sosyo-kültürel
bir süreç olmasının onu arzulara dayanan bir olgu haline getirdiğini belirtmektedir.
Tüketim kavramının eyleme dönüşebilmek için ise en temelde özneye ve nesneye ihtiyaç duyduğu söylenebilir.
Bu noktada Bauman (1999: 39)’ın deyimiyle tüketim kavramı ile bu kavramı eyleme dönüştüren kişi yani
tüketici arasında bu eylemin gerçekleşmesi için bir nesne olmak durumundayken, Featherstone (2013: 182)’a
göre tüketim olgusundan bahsedilebilmesi için bir tüketici yani özne, öznenin tüketebilmesi için ise ‘şey’ yani
nesne olmalıdır. Baudrillard (2008: 46)Prof.
da tüketim
var olmak için nesnelere, daha doğrusu onları
Dr. toplumunun
Ümran SEVİL
yok etmeye ihtiyaç duyduğunu dile getirmektedir.
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Odabaşı (1999: 14) tüketim toplumunda tüketim için gerekli olan nesnelerin sadece maddi nesneler olmaktan
çıktığını, soyut nesneler biçimine dönüştüğünü dile getirmektedir. Bu anlamda, tüketim toplumunda soyutsomut her türlü değer bir tüketim nesnesi olarak nitelendirilmektedir. Artık “tüketim sadece üretilen ve satılan
mallarla ilgili değildir, giderek artan bir şekilde fikirler, hizmetler ve bilgi – mekânlar, alışveriş, yemek, moda,
boş zaman ve rekreasyon, manzaralar ve sesler hep tüketilebilirdir.” (Jayne, 2006: 4-5) Günümüzde tasarım
olgusu ise tüketme eyleminin gerçekleşmesini tetikleyen temel etmenlerden biri durumuna gelmiştir.
TASARIMIN-MEKÂNIN TÜKETİLMESİ
Tasarım, somut-soyut sonuç ürünleriyle açığa çıkan bir düşün eylemi olup nesneler aracılığıyla görünür
olmakta ve somutlaşmaktadır. Tunalı’nın söylemiyle tüm batı dillerinde, tasarım karşılığı kullanılan dizayn
(design) sözcüğü, Latince biçim vermek, temsil etmek olan designare sözcüğünden gelerek, ilkin bir ide olarak
düşüncede var olan bir tasavvur olup, bir biçim (form) verme dinamiğini içermekte ve bu oluşum süreci içinde
biçim kazanmış bir ide olarak dışlaşıp, somutlaşmaktadır (Tunalı, 2012: 20-21). Ancak, insanın nesnelerle
kurduğu en temel iletişim biçimi olan tasarım günümüz tüketim toplumunda iletişimden çok bir ileti niteliği
göstermekte olup artık tüketim toplumunun ve kültürünün bir nesnesi haline gelmiştir.
İnsanın tasarım ile ilişkisi, tüketim toplumunda nesnenin algılanış ve ele alınış biçiminde yaşanan dönüşümle
Doç. Dr.
AVŞAR
Dr.uğramıştır.
BülentNesne
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birlikteProf.
değişime
ile kullanıcısı arasındaki doğrudan
ilişkiPelin
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Kurulu
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İBAD
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aracı ve göstergesine dönüşmüş, tasarım ise bu durumun tetikleyicisi haline gelmiştir. Bu Yardımcısı
bağlamda,
günümüzde soyut-somut tüm değerlerin tüketilebilir birer nesne niteliği gösterdiği düşünülürse mekânın da
günümüz tüketim toplumunda bu tüketim nesnelerinden biri durumuna geldiği çıkarımını yapmak mümkün
olmaktadır. Bu noktada Yırtıcı’nın da ifadesiyle mekân, kimi zaman tüketim eyleminin mekânı olduğu gibi
toplumsal pratikler içinde üretilen ve tüketilen bir nesne haline de gelebilmektedir. Bir toplumsal üretim pratiği
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içinde üretilen ve tüketilen bir nesne olarak mekân, toplumsal göstergeler sisteminin ve tüketim kalıplarının bir
parçası olabilmektedir. Bu anlamıyla mekân, estetik beğeniler dizisi olarak modanın sabit olmayan ve nesnel
gerekçelere hiçbir zaman dayanmayan zeminsiz alanının ilişkileri içinde varlık bulmaktadır (Yırtıcı, 2002: 9).
Böylece, günümüzde tüketim olgusu gelip geçicilik üzerine kurulu bir düzenin eylemi olarak ortaya çıkmakta
ve mekân da göstergeler sisteminin bir parçasına dönüşmektedir. Göstergelere dayalı mekân yaklaşımlarının
varlık bulması ise mekânların görsel olarak dahi tüketilebilir olması durumunu tartışılabilir kılmaktadır.
Toplumbilimci Urry, mekânların görsel açıdan tüketilebilirliğine dikkat çekerken, temelde mekânların dört
yolla tüketilebilir olduğunu öne sürmektedir. Urry (2015: 12)’nin deyişiyle yerler artan bir biçimde, malların ve
hizmetlerin karşılaştırıldığı, değerlendirildiği, satın alındığı ve kullanıldığı tüketim merkezleri olarak yeniden
yapılandırılmaktadır. İkinci olarak yerler kelimenin gerçek anlamında tüketilebilmektedir; insanların bir yere
ilişkin anlamlı buldukları şey (endüstri, tarih, binalar, yazın, çevre) zaman içinde kullanılarak azaltılmakta,
bitirilmekte veya tüketilmektedir. Üçüncü olarak, yerelliklerin bazı kimlikleri tüketmesi de olasıdır; sonuçta
böylesi yerler, gerçekten de neredeyse her şeyin tüketildiği yerlere dönüşürler. Bu tüketim ziyaretçiler veya
Prof.
Dr.
Ümran
SEVİL
yerel insanlar ya da her ikisi açısından da
geçerli
olabilir.
Bu durum,
çok yönlü yerel coşkuların, toplumsal ve
İBAD yinelenen
Yönetimseyahat
Kuruluörüntülerinin,
Başkanı gezinti hazlarının vb. oluşmasına
siyasal hareketlerin, koruma derneklerinin,
yol açabilir. Son olarak yerlerin kendileri bir anlamda, özellikle görsel açıdan tüketilmektedir. Burada önemli
olan, hem ziyaretçiler hem de yerel insanlara yönelik çeşitli tüketici hizmetlerinin sağlanmasıdır.
Mekânın tüketilebilir bir nitelik göstermesi, tüketim ne şekilde gerçekleşirse gerçekleşsin, mekânı özellikle
küreselleşen dünyada gösterge ve imajlara dayalı bir olgu haline getirmektedir. Bu anlamda çalışma, tasarım
aracılığı ile mekânın nasıl görsel olarak tüketilebilir olduğunu tartışmaya açmaktadır.
GÖRSELLİK YOLUYLA TÜKETİM-MEKÂNLARIN TÜKETİMİ
Günümüzde kapitalizmin etkisiyle şimdiye ve anlık olana odaklanan görme; insana ve mekâna ilişkin değerleri
göz ardı ederek, mekân tasarımını görselliğe odaklanan bir yaklaşıma sürüklemektedir. Yırtıcı’nın ifadesiyle
kapitalist örgütlenme ve sermaye, diğer her şey gibi “mekânı” da kârlılığını maksimize edecek bir araç olarak
görmektedir; araçsallaşan mekân, diğer tüm özellikleri göz ardı edilerek, ekonomik rasyonalitenin mantığı
çerçevesinde altyapıya indirgenip, nesnelleşmektedir. Nesnelleşen mekân ise, “büyüklük”, “hız”, “verimlilik”,
“miktar” olarak tanımlanan niceliksel değerler ile ifade edilmektedir. Böylelikle toplumsal, kültürel ve coğrafi
pek çok mekânsal değer göz ardı edilerek sadece kapitalist ekonominin kendine özgü koşulları içinde belirlenen
ve nesnelleşen bir mekân anlayışı toplumsal pratiklere hâkim olmaktadır (Yırtıcı, 2005: 11-12). Bu durum, göz
dışındaki duyuların tasarım sürecinde birer veri olarak değerlendirilmemesini beraberinde getirmekte ve insanmekân Prof.
etkileşimini
sonuçların açığa çıkmasına nedenDoç.
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oluşturan imge üretimini desteklemektedirler. Görme eyleminin mekân tasarımlarında da hedeflenen yegâne
değer haline gelmesi mekânın da bir gösteriye dönüşmesini beraberinde getirmektedir.
Bir gösteri aracı haline gelen mekânın ve onunla birlikte yaşam süren insanın görmeye odaklanan yaklaşım
biçimiyle ele alınış ve kavranışı mekân ve insanı etkileşimsiz iki ayrı olguya dönüştürmektedir. Oysaki mekân
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insan ile birlikte var olmakta ve toplumsal pratikler aracılığıyla üretilmektedir. “Mimarlığın, varoluşunda
temellenen plastik ve mekânsal deneyim yerine reklamcılık ve anında ikna stratejisini benimsemesi ise, binaların
varoluşsal derinlik ve içtenlikten kopuk imge ürünlerine dönüşmelerine neden olmaktadır.” (Pallasmaa, 2011:
39) Lefebvre (2014: 388) ise bu durumu şöyle ifade eder:
“İmgeler ve işaretler dünyası göz kamaştırır, sorunların etrafından dolaşır ve sorunları sulara gömer, ‘gerçeği’,
yani imkânı saptırır. Mekânı işaret ederek işgal eder: Mekânsal pratiğin yerine zihinsel, dolayısıyla soyut bir
mekân geçirerek, işaretlerin-imgelerin soyutlaması içinde yanıltıcı olarak birleşmiş mekânları ayrık bırakarak
yapar bunu. Farkların yerini diferansiyel işaretler almıştır ve sonuç olarak, üretilmiş farkların yerine daha
baştan neden olunmuş ve işaretlere indirgenmiş farklar geçmiştir.”
Bu anlamda, görmenin egemen olduğu ve öznenin yalnızca izleyici konumuna indirgendiği durumda deneyimden
bahsedilememekte ve mekân insanın deneyimleri ile anlamlandıramadığı yalnızca izlediği bir imge haline
gelmektedir. Burnett (2012: 92)’in deyişiyle imgeleri görme ile görüleni deneyimleme arasındaki boşluk hayli
geniştir. Görülen, içsel imgelerin hayal Prof.
gücüne Dr.
bir platform
sunmasına
Ümran
SEVİLçok benzer bir şekilde öznelliğe dönüşür
ki, bu sürecin çok az bir kısmı görmenin
ayrıntılarına
İBADgörünürde
Yönetimsomut
Kurulu
Başkanı açık seçik bağlanabilir. Bu anlamda
deneyim tüm soyut-somut verileriyle insan ve bedeninden ayrı algılanıp değerlendirilememektedir. Görmenin
nesne aracılığıyla verilen iletinin alınmasına yönelirken, diğer duyuların iletiyi iletişime çevirecek etkileşim
olanaklarına sahip olduğu, böylelikle de nesnenin algılanmasına bir diğer ifadeyle anlamlandırılmasına
olanak sağladığı söylenebilmektedir. Bu noktada Baudrillard (2002: 68)’ın gerçek bir ilişkinin ya da doğrudan
deneyimlenen bir durumun aracısı olan nesnelerin tüketilemeyeceğini öne süren görüşü de önemlidir. Yalnızca
şimdiye ait olan ilişkilerin tüketilebilir olduğu düşüncesinden hareketle insan ile hem bedensel hem de zihinsel
etkileşimin sağlandığı, yaşayan mekânların tüketilemeyeceği söylenebilir.
BULGULAR
Yalnızca görmeyi egemen kılan yaklaşımların bireyi pasif bir izleyiciye dönüştürdüğü görüşünden hareketle
mekân ve insan arasındaki etkileşimsizliğin beraberinde yabancılaşmayı getirdiği yönünde bir çıkarım yapmak
mümkündür. Günümüzde insan değişen çevre ile hem kendine hem de çevresine yabancılaşmakta Ollman’ın
söylemiyle bir soyutlama olan yabancılaşmış insan, insana özgü olan her şeyle bağını yitirir hale gelmektedir.
İnsan kendisine farksız gelen nesneler üzerinde... farklılaşmamış bir iş yapmaya indirgenmiştir (Ollman,
2012: 218). Bu bağlamda günümüzde yaşanan mekân-insan ilişkisindeki yabancılaşmaya neden olan temel
itici gücün giderek artan tüketim olgusu olduğu, tüketimin ise araç olarak görselliği kullanır duruma geldiği
söylenebilmektedir.
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edilmektedir:
“İzleyici ne kadar çok seyrederse o kadar az yaşamaktadır; kendisini egemen ihtiyaç imajlarında bulmayı
ne kadar kabul ederse kendi varoluşunu ve kendi arzularını o kadar az anlamaktadır. Gösterinin etkin insan
karşısındaki dışsallığı, kendi davranışlarının artık bu insana değil, bu davranışları ona sunan bir başkasına ait
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olması gerçeğinde ortaya çıkar. İşte bu yüzden izleyici hiçbir yerde kendini evinde hissetmez, çünkü gösteri
her yerdedir.”
Gösteri biçime odaklanırken, gerçekte biçimin içerikten bağımsız ele alınamayacağı unutulmuş durumdadır.
Oysaki mimari yapıtın Özer’in ifadesiyle göze görünen yönünün, yani biçiminin arkasında, onun öyle değil de
böyle olmasını gerekçelendiren öz yattığının ve öz’ün kabaca fonksiyon, biçimlendirme kuralları, yöntemleri,
strüktür olanakları, malzeme hacim ve mekân oluşumunu etkileyen sanat anlayışı gibi bileşenlerden meydana
geldiğinin hatırlanması önemlidir (Özer, 1993: 336). Bu çerçevede günümüzde yabancılaşmaya neden olan
görselliğin aynılaşan mekânlar, ilişkiler ve deneyimler ürettiği bunun da temelde tasarım yoluyla mekânların
tüketilmesiyle sonuçlandığı söylenebilmektedir. Burada ifade edilen tüketimin ise, mekânın sadece fiziksel
olarak yok edilişine karşılık gelmeyip, sahip olduğu soyut-somut tüm değerlerin de tüketilmesini içerdiği
görülmektedir.
SONUÇ
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indirgenmekte ve bu nedenle iletişimden
çok ileti
haline gelerek
toplumunun ve kültürünün bir nesnesine
dönüşmektedir. Tasarım artık bir düşün eylemi olmanın ötesinde tüketim nesnesine dönüşen ürünlerin açığa
çıkmasına aracılık eden bir olgu haline gelmiştir. Günümüzde, mekânların tasarlanmasında görme ve görselliğe
odaklanma tasarım yaklaşımı olarak benimsenirken, insan bedeni ve deneyimi göz ardı edilmektedir. Yalnızca
izleyici konumuna indirgenen insanın mekânla etkileşime girememesi, insanı mekâna, mekânı da insana
yabancılaştırmaktadır. Bu anlamda, ele alınan çalışma tasarımda görselliğe yönelmenin yarattığı sonuçları
ortaya koyarak tasarım alanında teoriye ve-veya uygulamaya yönelik çalışmalar yapan kişilerde farkındalık
yaratılmasını hedeflemiştir. Bu doğrultuda, doğrudan deneyimlenen mekânların tüketilemediği bilinciyle,
mekân tasarımında salt görme yerine birbiriyle etkileşen ve kaynaşan birçok duyunun insan bedeniyle birlikte
değerlendirmeye alınması gerekliliğine dikkat çekilmiştir.
KAYNAKÇA
Aydınlı, S., (2004). Epistemolojik Açıdan Mekân Yorumu. İçinde A.Şentürer, Ş.Ural, A.Atasoy (Ed.), Mimarlık
ve Felsefe, İstanbul, Türkiye: YEM Yayınları, ss.40-52.
Baudrillard, J., (2002). Tüketimin Tanımına Doğru. İçinde Mimarlık ve Tüketim, İstanbul, Türkiye: Boyut
Yayın Grubu, ss.67-72.
Baudrillard, J., (2008). Tüketim Toplumu. İstanbul, Türkiye: Ayrıntı Yayınları, Çeviren: Hazal Deliceçaylı ve
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof.
Dr. Bülent EKER
Ferda
Keskin.
İBAD
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
Bauman, Z., (1999). Çalışma, Tüketicilik ve Yeni Yoksullar. İstanbul, Türkiye: Sarmal Yayınevi. Çeviren:
Ümit Öktem.
Bocock, R., (2009). Tüketim. Ankara, Türkiye: Dost Kitabevi, Çeviren: İrem Kutluk.

748

DERNEK
YÖNETİMİ
SÖZEL SUNUMLAR

Burnett, R., (2012). İmgeler Nasıl Düşünür?. İstanbul, Türkiye: Metis Yayınları, Çeviren: Güçsal Pusar.
Debord, G., (2017). Gösteri Toplumu. İstanbul, Türkiye: Ayrıntı Yayınları, Çeviren: Ayşen Ekmekçi ve Okşan
Taşkent.
Featherstone, M., (2013). Postmodernizm ve Tüketim Toplumu. İstanbul, Türkiye: Ayrıntı Yayınları, Çeviren:
Mehmet Küçük.
Jayne, M., (2006). Cities and Consumption. New York, United States: Routledge.
Lefebvre, H., (2014). Mekânın Üretimi. İstanbul, Türkiye: Sel Yayıncılık, Çeviren: Işık Ergüden.
Odabaşı, Y., (1999). Tüketim Kültürü, İstanbul, Türkiye: Sistem Yayıncılık.
Ollman, B., (2012). Yabancılaşma – Marx’ın Kapitalist Toplumdaki İnsan Anlayışı, İstanbul, Türkiye: Yordam
Kitap, Çeviren: Ayşegül Kars.

Prof.
Dr. Ümran
SEVİLYapı-Endüstri Merkezi Yayınları.
Özer, B., (1993). Yorumlar Kültür Sanat
Mimarlık.
İstanbul, Türkiye:
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Pallasmaa, J., (2011). Tenin Gözleri. İstanbul, Türkiye: YEM Yayınları, Çeviren: Aziz Ufuk Kılıç.
Robins, K., (1999). İmaj. İstanbul, Türkiye: Ayrıntı Yayınları, Çeviren: Nurçay Türkoğlu.
Tunalı, İ., (2012). Tasarım Felsefesi, Tasarım Modelleri ve Endüstri Tasarımı, İstanbul, Türkiye: YEM Yayınları.
Urry, J., (2015). Mekânları Tüketmek. İstanbul, Türkiye: Ayrıntı Yayınları, Çeviren: Rahmi G. Öğdül.
Yırtıcı, H., (2002). Tüketimin Mekânsal Örgütlenmesinin İdeolojisi. İçinde Mimarlık ve Tüketim içinde,
İstanbul, Türkiye: Boyut Yayın Grubu, ss.9-38
Yırtıcı, H. (2005). Çağdaş Kapitalizmin Mekânsal Örgütlenmesi. İstanbul, Türkiye: İstanbul Bilgi Üniversitesi
Yayınları.

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

749

DERNEK
YÖNETİMİ
SÖZEL SUNUMLAR

ÇİZME EYLEMİNİN BİLİNCİ VE MEKÂN TASARIMCISI İÇİN SERBEST EL ÇİZİMİ
Özge KANDEMİR1, Fırat KÜÇÜKERSEN2
1

Eskişehir Teknik Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü, Eskişehir / Türkiye
2
İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü, İstanbul / Türkiye

Öz: Ching (2016)’in ifadesiyle “doğal ve çoğunlukla içten gelen insani bir tepki” olan çizme eylemi;
düşünme, söz söyleme, arayışta bulunma, keşfetme vb. itkilerle gerçekleştirilirken, bir sürecin parçası ya da
sonuç ürünün dışavurumu olabilmektedir. Çalışmada çizme eylemi, tasarım disiplini ve mekân tasarımı için
bir düşünce ortamı-aracı olarak değerlendirilmektedir. Burada çizme eyleminin doğası ortaya konulurken;
kâğıttan bilgisayara, kalemden yazılımlara çeşitlenen araç ve ortamlarda bunun ne derece korunabildiği
sorgulanmaktadır. Teknolojinin gelişmesiyle çeşitlenen çizim ortam ve araçları, tasarımın pek çok aşamasında
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tabanlı çizim programlarının, fikirlerin gelişimi ve özgürce ifade edilmesinde yetersiz kaldığı görülmektedir.
Murcutt (2017)’un ifadesiyle “el çiziminin, keşfin ayrılmaz bir parçası olduğu” gerçeği, günümüz tasarım
eylemlerinde giderek atlanır hale gelmiştir. Bu çerçevede tasarlama ve serbest el çiziminin ilişkisi ortaya
konulurken, tasarımcıların bakış açılarına yer verilecektir. Berger (2017b)’in benzetimiyle kâğıt yüzeyi uzay
boşluğundan farksızdır. Bu alanı 3 boyutlu boşluk olarak algılayabilmek, tasarımcının düşünsel yetisine bağlıdır.
Çalışmada, mekân tasarımcısı için yaratıcı, dinamik ve sınırsız olan bu alanının, yaratım eylemine katkıları
konu edilecektir. Pallasmaa (2011)’ya göre bilgisayar yaratıcı ile nesne arasında bir uzaklık yaratmaktadır,
oysa el ile çizmek, maket yapmak gibi tasarımcıyı nesneyle ya da mekânla dokunsal temasa geçirmektedir.
Burada serbest el çizimi, diğer çizim yöntemlerinden farklı olarak insan bedenini ve duyularını harekete
geçiren yapısıyla ortaya konulacaktır. El çiziminin; duyusallık, özgürlük, pratiklik, doğallık, gerçeklik gibi
özellikleri tasarımcının insan doğasına yakın bir ortamda düşünebilmesine olanak tanımaktadır. Çalışmada,
bir düşünme aracı ve ortamı olarak kâğıt yüzey üzerinde serbest el çiziminin doğasının hatırlatılması, tasarım
eyleminin doğasının da hatırlanmasında önemli görülerek değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Çizme Eylemi, Çizme Ortam ve Araçları, Serbest El Çizimi, Mekân Tasarımı
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bir eylemdir.
Farklı
amaçlara hizmet eden, bilişsel ve fiziksel ihtiyaçlara cevap niteliği taşıyan bu eylemin, doğuş nedenleri ve
ortaya koyduğu durumlar farklı anlamlara karşılık gelebilmektedir. İnsanlar sorunları tespit etme, ortaya
koyma, çözüm yolları arama ediminde düşünme eylemini gerçekleştirip düşüncelerini dışa vurmaya-aktarmaya
yönelik çizmektedir.
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Ele alınan çalışmanın kuramsal çerçevesi, çizme eyleminin doğasının ne olduğunun ve insanlar, tasarımcılar için
ne ifade ettiğinin açığa çıkartılarak, mekân tasarımcıları için çizme eyleminin bilincinin yeniden yaratılmasına
yöneliktir. Bu bağlamda ele alınan çalışmanın birinci bölümünde “çizme eyleminin bilinci”, “insan neden
çizer?” ve “tasarımcı-mekân tasarımcısı neden çizer?” başlıkları altında ele alınmıştır. Çalışmanın ikinci
bölümünde çizme eyleminin açığa çıkış biçimleri-araçları-ortamları genel olarak ortaya konularak, tasarım
eyleminde kullanılan çizim ortam ve araçlarının tasarım sürecinde barındırdığı sorunlara dikkat çekilmiş,
farklı disiplinlerden tasarımcıların çizme eylemine yönelik deneyimlerine, farkındalık uyandıran mesajlarına,
öğütler ve uyarılar halinde yer verilmiştir. Bu bağlamda çalışmanın üçüncü bölümünde ise serbest el çiziminin
sahip olduğu özgün değerler ortaya konulmaya çalışılmıştır.
ÇİZME EYLEMİNİN BİLİNCİ
Her bir bilinçli durumun kendisine ait belli bir niteliksel karakteri vardır. Bilinçli durumlar daima insan ya da
hayvan, bir özne tarafından tecrübe edilmeleri nedeniyle özneldirler. Dolayısıyla, bilinçli durumlar ‘birincişahıs ontolojisi’ne, bir birinci şahıs varoluş kipine sahiptir (Searle, 2006: 50-53.) Bu çerçevede ele alınan
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bir kişi tarafından içsel, niteliksel ve öznel olarak yeni-yeniden oluşturulmasına yöneliktir. Bu noktada çizginin
ve çizme eyleminin özünün temelde ne olduğunun farkına varılması gerekli görülmektedir. Konuyla ilişkili
olarak Berger, çizme eylemini ve çizimleri bilinç kavramıyla ilişkili olarak ele almaktadır. Berger (2016: 98)’in
ifadesiyle;
Çizim bir çeviridir. Yani kâğıt üzerindeki her işaret, yalnızca gerçek ya da hayali “model”le değil, kâğıtta
baştan beri bulunan işaret ve uzamla da bilinçli olarak bağlantılıdır. Bu nedenle çizilmiş ya da boyanmış imge
sayısız yargının enerjisiyle (ya da eğer çizim kötüyse, bitkinliğiyle) örülmüştür. Bir çizimde ne zaman bir
figürasyon yapılsa, ona ilişkin herşeye, sezgisel ya da sitematik olarak, bilinç aracılık etmiştir.

Prof. Dr. Bülent EKER

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
Şekil 1. Selçuk Demirel’in Kaleminden (Demirel, 2013)
Bu noktada soyut ya da somut her bir çizimin, çizerin elinden ziyade, zihninden çıkan bir söylem olma özelliği
taşıdığı gözlenmektedir. Çizimler, görsel gücünden önce, barındırdığı anlamlar ile var olan, düşüncenin form
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bulmuş halleri haline gelmektedir. Bu yönüyle çizimin, toplumsal yaşamda ve farklı uzmanlık alanlarında
işlevlendirilen bir kavram olarak çok çeşitli biçimlerde varlık gösterdiği dikkat çekmektedir.
İnsan Neden Çizer?
Berger, insanın neden çizdiğine dair temel bir soruyu çalışmalarında sıkça dile getirmektedir; “bu ilk dürtü her
ne olursa olsun, bizi aniden belirli bir nesneyi çizmeye sevk eden nedir? Her gittiğiniz yere yanımızda bir eskiz
defteri götürürüz. Onu haftalarca açmadığımız olur; çizme isteği duymadan etrafımızdaki şeyleri gözlemleriz.
Derken birdenbire bu istek uyanır. Çizmemiz gerekir bunu”. Berger, çizme eylemi üzerine sorduğu bu soruyu
yine deneyimlerine dayanarak cevaplandırmaktadır. Ona göre “çizme dürtüsü hayal gücünün benzer bir
deviniminden kaynaklanmaktadır” (Berger, 2013: 159). Berger, çizme güdüsüne ait duyumsadığı halleri bir
kriz anı (Berger, 2017b, s. 46) olarak betimlerken, her çizimin kendine ait bir varoluş nedeni ve benzersiz olma
umudunun olduğunu (Berger, 2013: 159) ifade etmektedir.
Çizgisel ifadelerin, herhangi bir desteğe ve formüle ihtiyaç duymaksızın insanlar arasında iletişimi sağlayan,
Dr. Ümran
SEVİL Bilinçli ya da bilinç dışı açığa çıkan
derin bir tarihe ve kültüre sahip, köklü Prof.
bir dil oluşturduğu
görülmektedir.
İBADyer
Yönetim
Kurulu
Başkanıve düşüncelerin temsili olarak açığa
her çizimin temelde bilincin derinliklerde
alan bilgilerin,
duyguların
çıktığı dikkat çekmektedir. Ele alınan çalışma tasarımcı-mekân tasarımcılarını çizmeye yönlendiren itkileri ve
nedenleri ortaya koymayı hedeflemektedir.
Tasarımcı Neden Çizer?
Tasarımcılar için çizme eylemi, üzerinde çok yönlü düşünülmesi gereken bir konu olarak açığa çıkmaktadır.
Çizilen her çizginin öncelikli muhatabının çizer olduğu; aslolanın ise çizginin değil, düşüncenin doğumu
olduğu görülmektedir. Atılan ilk çizgi ile tasarımcı, zihnindeki potansiyel söyleminin peşine düşmekte,
ardından yüzeyde keşiflere kapı aralayan bir fikir üretme hali, yani çizme eylemi gerçekleşmektedir. Doğan
fikirler, çizimler sayesinde tasarımcı zihninde dönüşüme uğrayıp gelişmektedir. Nicel ve nitel pek çok amacı ve
içeriği barındıran bu eylem, genelde tasarım sürecine ve sonuç ürüne yönelik içeriğiyle değerlendirilmektedir.
Düşünme, söz söyleme, arayışta bulunma, keşfetme vb. pek çok itkiyle gerçekleştirilen bu eylem, bazen bir
sürecin parçası iken bazen de sonuç ürünün dışavurumu haline gelebilmektedir. Çizme eylemine ilişkin bu
genel çerçeveye rağmen Ching (2016: 6), “her türlü yaratıcı çabayla ortak bazı ayırt edici özellikler taşıyan ve
gerçek bir tasarım süreci olan çizim yapma eyleminin, bir kurgulama olarak görülebileceğini dile getirmektedir.

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
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Şekil 2. Selçuk Demirel’in Kaleminden (May, 2018: Ön Kapak)

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD
Yönetimçalışma
Kurulualanı
Başkanı
Bu noktada Belardi, çizme eyleminin
tasarımcının
için barındırdığı önemli unsurları mekân
tasarımı örneklemiyle şu sözlerle dile getirmiştir:
Bu anlamda eğilimlerin doğru ve gerçek bildirgesi olan (öte yandan, eğilimleri aynı potada eriten) çizim, eserin
fiziksel niteliklerini tamamlayarak işin içine girmekle kalmaz, tamamlanacak şeye ilişkin taahhütte bulunarak
beklenti de yaratır, gerçek ve doğru bir kavramsal program olan çizim, kuramsal bir yazı gibi, projeye inşai
gerçekliğe ilişkin, başka türlü aktarılması çok güç olan anlamlar yükler; daha da ötesi, bir ilk ihtiyaçtan çok
öte ileride ortaya çıkacak bir potansiyel olan fiili gerçekleştirmeye ilişkin bir nevi kavramsal yol harçlığı verir.
O zaman çizim, tasarımcının yaptığına katkı sunan bir işlem aracı olmaktan daha çok şey temsil eder; çizim
düşüncenin daha etkin olmasını sağlayan bir tür zihinsel protezdir. Bir tarafta, disiplinin somutluğu “mimari
çizimi, mekânın kendisini değil de, (mimari mekânın) ‘öteki’sini temsil eden bir araç haline sokuyorsa ve “fikri
doğuran tek başına çizim değilse”, bu da “zihnin, şeyleri yeniden bir araya getiren gözlem ve yönteminden”
türüyorsa, o zaman projenin genetik kodu sayılan eskiz ve yaratım sürecinde kullanılan her türlü gösterim
tekniği “fikrin alamet-i farikası, hatta uygun ve gerçek, biricik fikir’in biçimlenmesi” olduğu da doğrudur
(Belardi, 2018: 39-41).
ÇİZME EYLEMİNİN ARAÇLARI-ORTAMLARI-SORUNLARI
Çizme eylemi günümüzde farklı amaçlar doğrultusunda, farklı ortamlarda (media-environment), farklı araçlarla
Doç. var
Dr.olan
Pelin
AVŞAR
KARABAŞ
Dr. Bülent
EKER
(tools) Prof.
gerçekleştirilen
bir eylem
haline gelmiştir. Toplumsal yaşamda
teknolojik
gelişmelerin
çizime
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
Kurulu
Üyesi
ilişkinİBAD
temsil Yönetim
biçimlerinin
de çeşitlenmesine
neden olduğu görülmektedir. Söz konusu bu çeşitliliğin; Yardımcısı
geleneksel
tasarım süreçlerinin kimi zaman değişmesine, kimi zaman çeşitlenerek zenginleşmesine, kimi zaman da göz
ardı edilmesine neden olabildiği dikkat çekmektedir. Bu nedenle ele alınan çalışma çizme eyleminin doğasının
kâğıttan bilgisayara; kalemden, yazılımlara çeşitlenen araç ve ortamlarda açığa çıkan temsil biçimleriyle ne
derece korunabildiğinin sorgulanmasına yöneliktir.
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Bu çerçevede bilgisayar destekli tasarım programları aracılığıyla form, malzeme, ışık, gölge, ton, parlaklık,
gibi pek çok verinin gerçekçi biçimde temsil edilmesi bir amaç haline dönüşmüştür. Tasarımcı bu aşamada
tüm detaylara karar verebilen bir görselleştirme uzmanı gibi çalışarak, hava şartları, çevresel koşullar, alan
atmosferi, ışık değerleri gibi pek çok verinin kararlarını dijital sahada verebilmektedir. Bu yaratım süreci,
tasarım alanı için farklı bakış açıları ve çeşitlilikler sunan bir alan olarak kabul edilmesine karşın, insan algı
ve ölçeğinden şaşan, yanıltıcı görsel müdahaleler açığa çıkarırken, tasarım eylemini görselleştirme, reklam,
pazarlama gibi alanlara sürükler hale gelmiştir. Fakat bu durum sıklıkla eleştirel bir şekilde karşılanır olmuştur.
Bu noktada Pallasma zamanımızda görmenin hegomanyasının çok çeşitli teknolojik icatlar ve sonu gelmeyen
görüntü çoğaltımı ve üretimiyle pekiştiğini dile getirmiş; Heidegger’ın bu konudaki görüşünü ise şöyle
aktarmıştır: “Modern çağın temel olayı dünyanın resim olarak feshedilmesidir.” Pallasma’ya göre ise,
görüntünün kurgulandığı, kitlesel olarak üretildiği ve manipüle edildiği çağımızda, filozofun spekülasyonunun
gerçekleşmiş olduğu su götürmemektedir (Pallasmaa, 2011: 27).
Çizme Eylemine Yönelik Mesajlar, Uyarılar, Öğütler

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim
Başkanı
Dijital çizim araçlarının etkin kullanımıyla,
gerçekçiKurulu
görüntüler
kurgulamak için oluşturulan fotografik
anlatımların varlığı göz ardı edilemeyen bir gelişme haline gelmiştir. Fakat Belardi’nin dile getirdiği üzere,
bilgisayar kullanarak uygun şekilde çizebilmek için bile geleneksel şekilde çizebiliyor olmak gerekmektedir
(Belardi, 2016: 57). Bu noktada tasarımcı bireyin geleneksel çizimleri kucaklayabilme ya da bu yöntemlere
meydan okuyabilme olasılığı olsa da bu yöntemleri asla görmezlikten gelemeyeceği açığa çıkmaktadır.
Bilgisayarla görüntü üretimine eleştirel bir biçimde yaklaşan Pallasmaa (2011: 15-16) da, dijital araçların
tasarımın bütün aşamalarında bu denli etkin olmasını kaygı verici bularak, uyarı niteliğindeki düşüncelerini şu
sözlerle dile getirmiştir:
Bilgisayar genellikle yalnızca insanın hayal gücünü serbest kılan ve etkili tasarım yapmayı kolaylaştıran
yararlı bir buluş kabul ediliyor. Bu bakımdan bilgisayarın, en azından günümüzde, tasarım sürecinde oynadığı
rolü göz önüne aldığımda, ciddi kaygılarım olduğunu ifade etmek isterim. Bilgisayarlı görüntü üretimi tasarım
sürecini edilgen bir görsel manipülasyona, retinal bir yolculuğa dönüştürerek, çok duyulu, eşzamanlı ve
eşgüdümlü imgelemdeki muhteşem yeteneğimizi köreltme eğilimindedir. Bilgisayar yaratıcı ile nesne arasında
bir uzaklık yaratır, oysa elle çizmek ve maket yapmak tasarımcıyı nesneyle ya da mekânla dokunsal temasa
geçirir. İmgelememizde hem nesne eşzamanlı olarak elde tutulur, hem de kafanın içinde ve imgelenen ve
yansıtılan fiziksel imge bedenimiz tarafından modellenir. Nesnenin hem içindeyizdir hem de dışında. Yaratıcı
emek, bedensel ve zihinsel özdeşleşme gerektirir, duygudaşlık ve sevecenlik gerektirir.

Prof. Dr. Bülent EKER
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İBADEL
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Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Berger (2017b: 42)’in benzetimiyle “kâğıt yüzeyi” uzay boşluğundan farksızdır. Bu alanı 3 boyutlu bir boşluk
olarak algılayabilmek, tasarımcının düşünsel yetisine bağlıdır. Dünyayı boş bir kâğıt olarak hayal etmek
gerekmektedir ve bir yaratıcının eli bir şeyler çizmekte, henüz var olmayan nesneleri denemektedir. İzler
sadece geçip gidenden geriye kalan şeyler değildir, gelecekteki bir projenin işaretleri de olabilmektedir (Berger,
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2017a: 108). Bu çerçevede ele alınan çalışmada mekân tasarımcısı için yaratıcı, dinamik ve sınırsız olan bu
çalışma alanının el çizimiyle birlikte yaratım eylemine katkıları önemli bulunmaktadır.
Ele alınan çalışma kapsamında esnek, basit, yalın bir şekilde gerçekleştirilen serbest el çizimleri herhangi bir
kısıtlayıcı faktör olmaksızın özgürce ortaya çıkan, tasarımcının kendi iç sesini oluşturup onu duyabilmesine
olanak sağlayan bir ifade biçimi olarak görülmektedir. El çizimlerinin, her ne kadar fiziksel açıdan iki boyutta
gerçekleşen bir işlem olsa da, anlam ve deneyim açısından farklı boyutlara sahip olduğu dikkat çekmektedir.
Bir tasarım aracı olan serbest el çizimi, tasarım eyleminin girift yapısı için net bir reçete oluşturmayıp,
farklı çözüm yolları yakalama arayışında çeşitlilikler sağlamaktadır. Çizgilerin bütünleşik yapısından
açığa çıkan bu etkin dil, Balık’ın da ifade belirttiği üzere “düşleri ve kurgusal anlatıları yansıtan bir ortam”
olarak kavranmaktadır (Balık, 2016: 32). El çizimi, zihnin derinliklerindeki keşiflere kapı aralayan, yaratıcı
düşünceyi tetikleyen, Berger’in benzetimiyle adeta “bir sondajdır” (Berger, 2013: 158). Rastlantılara-yeni
ilişkilere fırsat tanıma, eleştirel düşünme ve çeşitlilik sağlayabilme gibi pek çok tasarım yaklaşımına fırsatlar
oluşturarak, yaratıcılığı ve yaratma cesaretini arttırmaktadır. Kâğıt üzerindeki el hareketleri, zihinde uçuşan
pek çok alternatifin yakalanmasına, gelişimine
ve aktarımına
tanımaktadır. Hızlı biçimde gerçekleşen
Prof. Dr.
Ümran olanak
SEVİL
İBAD yavaşlamasına
Yönetim Kurulu
Başkanı
bu türdeki denemeler, özünde tasarımcının
olanak
sağlayarak, hangi konumda olduğuna, neler
düşlediğine ve hissettiğine dair sorgulamaların özgür ortamını oluşturmaktadır.
Serbest el çizimiyle düşünen tasarımcı, Doğan’a göre soyut ve zihinsel olanla, somut ya da bedensel ve
fiziksel olan arasında diyalektik bir bağ kurar hale gelmektedir (Doğan, 2009: 26). Kurulan bu güçlü bağda
Yatkın’ın ifadesiyle “eskizler hiçbir zaman “eski” hale gelmemekte, her an geri dönülüp tartışmaya devam
etmesi beklenen çalışmalar” (Yatkın, 2012: 35) olarak tasarımcının zihninde yer edinebilmektedir. Böylelikle
diyakronik ve senkronik yaklaşımlarla farklı fikirlerin ve ilişkilerin üretilebilmesi de mümkün hale gelmektedir.
AMAÇ
Günümüzde dijital çizim yöntemlerinin, el çiziminin neredeyse kullanım dışı bırakılmasıyla, özellikle
tasarımın düşün sürecinde de ön plana alındığı-çıkarıldığı görülmektedir. Dijitalleşen tasarım süreçlerinin ise,
düşünce üretiminde ve gelişiminde tasarıma yönelik farklı değerleri ön plana çıkarttığı dikkat çekmektedir.
Bu durumun tasarım disiplininin ve tasarlama eyleminin özünün algılanış biçiminin değişmesine; tasarımın,
düşünce üretiminden ürün açığa çıkarmaya yönelen bir eyleme dönüştürülmesine katkıda bulunduğu dikkat
çekmektedir. Ele alınan çalışma bu dönüşümün tasarımcılar, özellikle de mekân tasarımcıları için neden
olabileceği sonuçlara dikkat çekerken, serbest el çizimin sahip olduğu değerleri yeniden hatırlatmayı
amaçlamaktadır.

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
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İBAD
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
Çizme eyleminin günümüzde farklı amaçlar doğrultusunda, farklı ortamlarda (media-environment), farklı
araçlarla (tool) gerçekleştirilen bir eylem haline geldiği görülmektedir. Ele alınan çalışma kapsamında çizme
eyleminin bilinci ortaya konulurken, kâğıttan bilgisayara; kalemden, yazılımlara kadar çeşitlenen araç ve
ortamlarda bu eylemin özünün ne derece korunabildiği sorgulanmaktadır.
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YÖNTEM
Tasarım disiplini içerisinde yer alan farklı alanlardan elde edilen veriler, yapılan literatür taramaları
sonucunda ortaya konulmuştur. Burada teoriye ve uygulamaya yönelik yayınlardan ve de tasarım disiplininde
çalışmalarıyla ön plana çıkan tasarımcıların nitel (röportajlar vb.) ve nicel araştırma yöntemleriyle elde edilen,
konuyla ilgili söylemlerinden yararlanılmıştır. Farklı söylemlerden elde edilen bakış açılarının birbirleriyle
ilişkili olarak ele alındığı çalışmada, bütünleşik ve eleştirel bir ortamın yaratılması hedeflenmiştir. Günümüzde
gerçekleştiren tasarım eylemlerinde öne çıkan çizim ortam ve araçlarının eleştirel olarak değerlendirilmesine
olanak sağlanmıştır.
BULGULAR
Tasarım sürecinin de tasarımcı için birer deneyim ortamı ve aracı yarattığı düşünülmektedir. Bu deneyimin
olası mekânsal deneyimin de yönünü ve yapısını da belirleyeceği açıkça görülmektedir. Tasarım sürecinin
duyuları aktive eden ve onları etkileşime sokarak kaynaştıran ortam ve araçlara ihtiyaç duyduğu, bu ihtiyaca
Prof.
Dr. yüzey
Ümran
SEVİL
karşılık verebilecek en güçlü oluşumun
ise kâğıt
üzerine
çizilen serbest el çiziminin olabileceği ön
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
görülmektedir.
SONUÇ
Bu kapsamda çizme eyleminin bilincinden edinilen veriler ışığında serbest el çizimine ilişkin olarak:
•

Çizimlerin mağara duvarlarından kâğıda, doğal pek çok yüzeyden dijital ekranlara, çok farklı ortamlarda
ve farklı biçimlerde bilinçli ya da bilinç dışı olarak açığa çıktığı,

•

Çizgilerin yalnızca maddeyi değil, maddeyi biçimlendiren kavramsal ve sezgisel verileri oluşturup temsil
ettiği,

•

Çizeri ve anlatmak istediklerini söyleme dönüştüren çizgilerin düşünme eylemi ile ayrıştırılamaz bağlarının
olduğu,

•

Çizimlerin, tasarımcı birey için bilgiyi edinme ve yeni olanı yaratmada önemli bir araç olma özelliği
taşıdığı,

•

Duygu, düşünce ve bilgilerin çizgi aracılığıyla hızlı ve öz bir biçimde aktarılmasının tasarım disiplininde
temel bir iletişim yöntemi olarak ortaya çıktığı,

•

Çizimlerin iletişim sürecinde başka herhangi bir araca ihtiyaç duymayan özgün, özgür ama aynı zamanda
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
evrensel ortak bir dil oluşturduğu,
İBAD
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

•

Çizme eyleminin yüzey üzerine izler bırakmanın ötesinde, düşünme, arayışta bulunma ve açığa çıkanı
görünür kılma çabasına karşılık geldiği,
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•

Çizimlerin statik bir yapının aksine; keşiflerin, yorumların, süprizlerin ve rastlantıların ortaya çıktığı
dinamik bir yapıya sahip olduğu görülmüştür.

KAYNAKÇA
Belardi, P., (2016). Mimarlar Neden Hâlâ Çiziyor?. (Erol A. Çev.) İstanbul, Türkiye: Janus Yayıncılık, ss.57.
Belardi, P., (2018). Ölçmek Çizmek Bilmek. (Dalay N. U. Çev.) İstanbul, Türkiye: Janus Yayıncılık, ss.39-41.
Berger, J., (2013). Bento’nun Eskiz Defteri. (Eyüboğlu B. Çev.) İstanbul, Türkiye: Metis Yayınları, ss.158-159.
Berger J., (2016). O Ana Adanmış. (Sökmen M. G. Çev.) İstanbul, Türkiye: Metis Yayıncılık, ss.98.
Berger, J., (2017a). Sanatla Direniş. (Biçen A. Çev.) İstanbul, Türkiye: Metis Yayıncılık, ss.108.
Berger, J., (2017b). Görünüre Dair Küçük Bir Teoriye Doğru Adımlar. (Somay B. Çev.). İstanbul, Türkiye:
Metis Yayınları, ss. 42-46.

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkanı
Ching, F., (2016). Mimarlık ve Sanatta
Yaratıcı
Bir Süreç
Çizim.
(Birkan Ç. Çev.) İstanbul, Türkiye: Yem
Yayınları, ss.6.
Demirel, S., (2013). Başka Bir Yerde. İstanbul, Türkiye. Yapı Kredi Yayınları.
Doğan, F., (2009). Eskizlerin Kurgulanması ve Algılanması Üzerinden Mekân İmgelemi. TMMOM Mimarlar
Odası Ankara Şubesi ss.26.
May, R., (2018). Yaratma Cesareti. (Oysal A. Çev.) İstanbul, Türkiye: Metis Yayınları ss.ön kapak.
Murcutt, G., (2017, Ekim 26). Glenn Murcutt: Spirit Of Place. (C. Hunter, Röportaj Yapan) ABC Arts.
Pallasmaa, J., (2011). Tenin Gözleri. (Kılıç A. U. Çev.) İstanbul, Türkiye: Yem Yayıncılık ss.15-27.
Searle, J.R., (2006). Zihin Dil Toplum. (Tual A. U. Çev.) İstanbul, Türkiye Litera Yayıncılık ss.50-53.
Yatkın, B., (2012). Tasarım Sürecinde Görsel Düşünce ve Görsel Anlatım İlişkisine Analitik Bir Yaklaşım.
Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Ankara, Türkiye: Hacettepe Üniversitesi, ss.35.

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

757

DERNEK
YÖNETİMİ
SÖZEL SUNUMLAR

KÜÇÜK SÜT SIĞIRI BARINAKLARININ MODERNİZASYONU VE BİGA ÖRNEĞİ22
Görkem YILMAZ1, Ünal KIZIL2
1

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale / Türkiye
2
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Çanakkale / Türkiye

Öz: Ülkemizdeki küçük aile işletmelerinde hayvan refahı, verimi, iş gücünün etkin kullanımı ve hatta çevresel
konularda oldukça büyük problemler ve verim kayıpları yaşanmaktadır. Bu yapısal sorunların giderilmesi
eğer işletme henüz kurulmamışsa projeleme kriterlerine uygun barınakların tasarımıyla giderilebilmektedir.
Ancak mevcut işletmelerin problemlerinin çözülmesi daha zor olmaktadır. Diğer taraftan tarımsal yapıların
tasarımında mühendislik yaklaşımı olarak mümkün olan en düşük maliyetli barınak sisteminin uygulanması esas
alınmaktadır. Bu bağlamda mevcut işletmelerin verimliliklerinin artırılması amacıyla modernizasyon yapılması
ve alternatif ekonomik yapı sistemlerinin
hayvan
kullanılma potansiyellerinin araştırılması
Prof.
Dr. barınağı
Ümranolarak
SEVİL
Yönetim
Kuruluen
Başkanı
gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı,İBAD
ülkemizde
hayvancılığın
yoğun olarak yapıldığı bölgelerden biri olan
Çanakkale İli, Biga İlçesindeki küçük bir süt sığırı işletmesinde barınaklardaki yapısal sorunları dikkate alarak
modernizasyon olanaklarını ortaya koymaktır. Bu çalışmada, mevcut barınağın modernizasyonu aşamasında
dikkate alınan konular değerlendirilecek, modernize edilmiş hali görsellerle ortaya konacaktır.
Anahtar Kelimeler: Hayvan Barınakları, Süt Sığırı Ahırı, Barınak Tasarımı, Modernizasyon

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Ülkemizde özellikle Güney Marmara Bölgesi süt sığırı yetiştiriciliği ve süt üretiminde önemli bir yere sahiptir.
Ülkemizin nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölgenin de bu bölge olduğu düşünülürse süt sığırcılığının
önemi bölge için daha da artmaktadır. 2014 yılı TÜİK verilerine Marmara Bölgesi için ticari süt sığırı
işletmelerindeki süt sığırı sayısı 702.055 baş, elde edilen süt miktarı ise 2.481.472 tondur. Ülkemiz için aynı
rakamlar ise yine 2014 yılı için sırasıyla 5.567.176 baş ve 16.867.419 tondur23. Marmara bölgesi illere göre süt
sığırı sayısı ve süt üretimi Şekil 1’de gösterilmiştir.
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22 Yazar Notu: Bu çalışma Görkem YILMAZ’ın Yüksek Lisans tez çalışmasının bir kısmından üretilmiştir.
23 https://biruni.tuik.gov.tr/hayvancilikapp/hayvancilik.zul
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Şekil 1. Marmara Bölgesinde İllere Göre Süt Üretimi ve Süt Sığırı Sayıları
Şekilden de görüleceği üzere, süt üretiminin ve süt sığırcılığının en yoğun olarak yapıldığı il Balıkesir iken
Prof.
Dr. Ümran
SEVİL
bunu her iki kategoride de Çanakkale takip
etmektedir.
Çanakkale
ilinde ise büyükbaş hayvancılığın en yoğun
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkanı
yapıldığı ilçe Biga’dır. Biga ilçesi Çanakkale’deki süt sığırı varlığının %32,6’sına süt üretimin ise %31,5’ine
sahiptir. Çanakkale’de toplam üretim değeri içerisinde hayvancılığın payı %25, toplam hayvansal üretim
değeri içerisinde sütün payı ise %79’dur. Biga ilçesi toplam hayvansal üretim değerinin %37’sini, toplam süt
üretim değerinin ise 30’unu alarak Çanakkale’nin ilçeleri arasında birinci sırada yer almaktadır. Toplam süt
sığırı varlığı açısından kültür hayvan oranı Türkiye’de %39, Çanakkale’de %83, iken Biga’da bu oran %99
dur. Kültür hayvan varlığının giderek artması sektörde verim, kalite ve rekabet üstünlüğü sağlama açısından
önem taşmaktadır. Bütün bu bilgiler dikkate alındığında, Biga ilçesi hayvan barınaklarının yapısal yönden
geliştirilmesi, yeni yapılacak projelerin hayvan refahı, iş gücünün etkin kullanımı ve yapım maliyetlerinin göz
önünde bulundurularak hazırlanması oldukça önemlidir.
Tüm canlılarda olduğu gibi süt sığırlarında da çevre koşullarının etkisi çeşitli ve karmaşık bir yapı göstermektedir.
Çevre koşulları, en basit anlamda bakım, besleme ve iklim elemanları olarak sıralanabilir. İklim elemanları
içinde ise sıcaklık, nem, hava hareketi ve havanın temizliği öne çıkan unsurlardır (Mutaf ve Sönmez, 1984).
Kocaman ve ark. (2007), hayvan barınaklarının projelenmesinde iklimsel, mikrobiyolojik, fiziksel, kimyasal,
sosyal vb. çevresel etmenlerin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini ve çevre koşullarının hayvan sağlığı ve
verimlerinin yanı sıra, barınakların yapısal özellikleri ve maliyeti üzerinde de etkili olduğunu belirtmişlerdir.
Özellikle iklimsel çevre koşulları, hayvanların fizyolojisi üzerinde etkili olup vücut sıcaklığını, solunum oranı
ve diğer yaşamsal göstergelerini etkilemektedir. Bu özelliklerin değişimi ise yem ve su tüketim miktarını
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Dr. Pelin
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EKERdeğişmeye neden olmaktadır
etkileyerek
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performansında
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Genetik kapasitenin yanı sıra verim ve hayvan refahı açısından sıcaklık, nem ve hava kalitesi gibi çevresel
isteklerin karşılanması noktalarında özellikle küçük aile işletmelerindeki barınaklarda büyük sorunlar
yaşanmaktadır. Ülkemizdeki hayvancılık faaliyetlerinin yapıldığı işletmelerin çok büyük bir kısmı küçük aile
işletmeleri şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Örneğin sığırcılık işletmelerinin yaklaşık %99’u 1-49 baş hayvana
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sahip işletmelerden oluşmaktadır (Uzundumlu, 2012). Dolayısıyla özellikle küçük aile işletmelerinde kullanılan
barınak sistemlerinin hayvan refahına ve ideal barınak koşullarına göre tasarlanması oldukça önemlidir.
Literatürde belirtildiği üzere Ortabatı ABD’de, genellikle alternatif 3 barınak sistemi yaygın olarak
kullanılmaktadır. Bunlar; etrafı çitlerle çevrili ve rüzgar bariyerlerine sahip doğal zeminli barınaklar (feedlot),
yine benzer çit sistemine sahip ancak hayvanlara kapalı bir alan sağlayan barınaklar ya da geleneksel çatılı
sisteme sahip beton zeminli barınaklar şeklindedir (Lawrence ve ark., 2006; Honeyman ve ark., 2010). Bununla
birlikte tarımsal amaçlı yapılarda kullanılabilecek alternatif sistemlerle ilgili arayışlar devam etmektedir. Bu
amaçla kullanılan bir sistem de yay çatılı tonoz (hoop, quonset) yapı sistemidir (Woodbury ve ark., 2002;
Shouse ve ark., 2004; Moody ve ark., 2006). Bu yapı sistemi süt sığırları için de iyi bir alternatif oluşturmaktadır
(Kammel, 2004).
Buraya kadar ifade edilen bilgilerin ışında gerek Biga ilçesinin hayvancılıkta ve özellikle de süt sığırcılığındaki
yeri, gerekse barınak tasarımının önemi dikkate alındığında bölgeye özgü barınaklarla ilgili çalışmaların
yapılmasının kaçınılmaz olduğu ortayaProf.
çıkmaktadır.
Dr. Ümran SEVİL
AMAÇ

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Hayvan barınaklarında ve özellikle de süt sığırı ahırlarında görülen en önemli problem barınakların ve
diğer tesislerin inşaatlarının gelişigüzel yapılması, bir projeye dayanmaması ve genelde taklit şeklinde inşa
edilmeleridir. Bu ise, hem yapının yukarda açıklanan çevre denetimiyle ilgili koşulları sağlamamasına, hem
işletmeciliği zor hale getirecek başarısız sistemlerin ortaya çıkmasına hem de çoğu zaman inşaat maliyetlerinin
gereğinden fazla olmasına neden olmaktadır. Tarımsal yapılardan beklenen en önemli fonksiyonların başında,
işlevselliğinden tavizde bulunmadan mümkün olduğu kadar düşük maliyetli sistemlerin projelendirilmesidir.
Ancak yukarda da açıklandığı üzere hiç projelendirilmemiş ya da taklit projelerle bunu sağlamak mümkün
değildir. Bu bağlamda ülkemizde özellikle büyükbaş hayvancılığın en yaygın olarak yapıldığı yerlerden
biri olan Çanakkale İli, Biga İlçesinde bölge koşullarını temsil edebilecek kapasitede bir süt sığırı işletmesi
materyal olarak ele alınmıştır. Söz konusu işletme mevcut haliyle betonarme yapı sistemi şeklinde inşa
edilmiştir. Ancak, kapasitesini artırmak istemektedir. Bu bağlamda, kendisine ait olan arazi üzerinde yeni ve
modern bir barınak oluşturmak ve mevcut olan yapıları da modernize ederek sağım ünitesi, genç hayvan ahırı
ve depolama üniteleri olacak şekilde kullanmak istemektedir.
KAPSAM
Hayvanların verimini etkileyen faktörler genetik ve çevresel koşullar olmak üzere 2 başlık altında incelenmektedir.
Dr. Pelin
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faktörler deyince akla fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve sosyal faktörler gelmektedir. Bu çevresel faktörlerin
en uygun şekilde sağlanmasının ilk ve en önemli aşaması barınakların yapısal tasarımlarının hayvanların çevre
isteklerini karşılayacak şekilde yapılmasıyla olmaktadır. Bu kapsamda, bu çalışmada Çanakkale İli Biga İlçesi,
Çeşmealtı Köyünde bulunan küçük aile işletmesi şeklinde faaliyetlerine devam eden bir işletme ele alınmıştır
(Şekil 2).
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Şekil 2. Çalışma Alanı ve İşletme
Bu işletmenin seçilme nedenleri; bölgeyi temsil edebilecek bir kapasiteye ve mevcut barınak sistemine sahip
olması, işletme sahibinin gönüllü olması, Biga merkeze yakınlığından dolayı projenin uygulanması aşamasından
sonra örnek bir çalışma olarak diğer üreticilere gösterilebilme olanağının olması ve modernizasyon ile birlikte
yeni bir sağmal barınağa ihtiyaç duyulmasıdır.
İşletmede günümüz itibariyle toplam 33 hayvan bulunmaktadır. Bunun 10 tanesi sağmal ve diğerleri de buzağı
ve genç hayvanlardan oluşmaktadır. Mevcut barınağın hemen yanında bulunan yaklaşık 1600 m2’lik arazi de
işletme sahibine ait olup etrafı elektrikli çitle çevrilidir ve hayvanların gezinme alanı olarak kullanılmaktadır.
Bu alanın %30’unu (imar izini) geçmeyecek şekilde işletmeci yapılmasını istediği yeni sağmal ahır ile
kapasitesini artırmak istemektedir. İşletme gerek Biga merkeze yakın bir köyde bulunması gerekse köy
içindeki konumundan da dolayı yola ve diğer bağlantı yollarına yakın konumdadır. Su ve elektrik teminiyle
ilgili herhangi bir problem bulunmamakta ve proje alanının topografyası eğimli olmayıp düze yakındır. Proje
alanını etkileyen hakim rüzgar poyrazdır. Ayrıca mevcut arazi varlığı ve komşu arazilerin mülkiyet durumundan
dolayı işletmenin ileride genişleme imkanı ve planı bulunmamaktadır. Mevcut barınak ve yardımcı yapıların
hayvanların çevresel isteklerine karşılık verecek ve işletmeciliği kolaylaştıracak şekilde modernize edilmesine
çalışılmıştır. Bu bağlamda havalandırma sistemleri, pencereler, durak boyutları, trafik akışını sağlayan geçiş ve
yollar, çit sistemleri gibi yapısal unsurların problemleri belirlenerek ve yeniden projelenmiştir. Modernizasyon
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
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bir sağmal ahır projelendirilmiştir.
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YÖNTEM
İşletmenin modernizasyon projesinin ve yeni yapılacak sağmal ahır projesinin hazırlanabilmesi için öncelikle
mevcut durumdaki bütün yapı ve tesislerin boyutlandırılması yapılmıştır. Bu amaçla ilk önce Tarım ve Orman
İlçe Müdürlüğü tarafından verilen işletme arazi sınırlarını gösteren CAD dosyası, arazide yapılan nivelman,
lazer metre ve şerit metre ölçümleriyle mevcut durum bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Dolayısıyla ilk iş
olarak arazi çalışmaları tamamlanmıştır. Bunun yanı sıra uydu fotoğrafları, CAD çizimleri ve işletmeye ait
diğer sayısallaştırılabilecek veriler Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)’nde işlenebilir hale getirilmiştir. Arazi
çalışmaları, CAD ve CBS’de sayısal verilerin hazırlanmasını takiben eş zamanlı olarak hem modernizasyon
projesi hazırlanmış, hem de proje alanı olan 1600 m2’lik alanda yeni sağmal ahır ve bununla ilgili çit ve geçiş
sistemleri projelenmiştir.
BULGULAR
Mevcut işletmenin modernize edilmesi amacıyla ilk aşamada bu amaçla kullanılacak arazide 20 sağmal hayvan
Prof.projelenmiştir.
Dr. ÜmranYeni
SEVİL
kapasitesine sahip serbest sistem bir barınak
sağmal ahırla aynı çatı altında kuru hayvan
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Başkanı
bölmesi ve genç hayvan bölmesi de tasarlanmıştır
(Şekil
3).

Şekil 3. Yeni Sağmal, Kuru Hayvan ve Genç Hayvan Barınağı
İşletmede halihazırda sağmal ahır olarak kullanılan bölüm sağımhane olarak tasarlanmıştır. Taban alanının
1/15’i kadar aydınlatma pencereleri hesaplanmış ve hayvan sırt seviyesinin üzerinde projelendirilmiştir. Ayrıca,
mahyada 15 cm genişliğinde sürekli havalandırma açıklığı bırakılmıştır. Sağımda hijyeni sağlamak amacıyla
duvarlar beyaz fayans olacak şekilde modernize edilmiştir. İşletmenin mevcut halinde bulunmayan süt odası
hemen yan tarafta bulunan mevcut genç hayvan ahırının bir kısmı kullanılarak oluşturulmuştur (Şekil 4). Süt
odası da yine hijyen amaçlı beyaz fayansla kaplanmıştır.
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Şekil 4. Modernize Edilmiş Sağımhane ve Süt Odası
Mevcut halinde buzağıların hijyenik olmayan, havalandırmasız ve aydınlatması yetersiz olan bölümü, yan
tarafında bulunan deponun bir kısmı dahil edilerek büyütülmüştür. Yeni halinde 0-2 aylık buzağılar bireysel
bölmelerde, 2-3 aylık buzağılar ise grup bölmesinde barındırılmıştır. Yine havalandırma ve aydınlatma
gereksinimi giderilerek buzağıların barındırılma koşulları iyileştirilmiştir (Şekil 5).
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Şekil 5. Buzağı Ahırı Bireysel Bölmeleri ve Grup Bölmesi
Bir kısmı süt odasına dönüştürülmüş olan eski genç hayvan ahırının kalan kısmı doğumhane olarak ayrılımış
ve yine hijyen havalandırma ve aydınlatma gereksinimleri sağlanmıştır (Şekil 5). Yeni yapılacak sağmal
barınağından hasta hayvanların hasta hayvan bölmesine alınırken sağımhaneden ve buzağılardan mümkün
olduğunca irtibatını kesmek için kesif yem deposunun bir kısmından geçiş sağlanmıştır (Şekil 6). İşletmenin
yeni hali ise Şekil 7’da modellenmiştir.
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Şekil 6. Modernize Edilmiş Mevcut Üniteler
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Modernize edilmiş ve sağmal kapasitesi artırılmış işletmede her bir ünite için kullanılmış alanlar Çizelge 1’de
sunulmuştur.
Çizelge 1. Modernize Edilmiş İşletmede Ünitelerin Alanları
Sağmal ahır:

Sağımhane:

Dinlenme alanı:

112

m2

Alan:

Gezinme alanı:

112

m2

Süt odası:

Yemleme alanı:

41,3

m2

Alan

Kuru hayvan ahırı:

84

m2

26,4

m2

22,4

m2

Doğumhane:

Dinlenme alanı:

25,5

m2

Alan:

Gezinme alanı:

25,5

m2

Kesif yem deposu:

Yemleme alanı:

9,5
m2Ümran
Alan:
30,8
Prof. Dr.
SEVİL
İBAD Yönetim Kurulu
Başkanı
6-24 ay genç hayvan ahırı:
Hasta
hayvan barınağı:

m2

Dinlenme alanı:

30,8

m2

Alan:

21,2

m2

Gezinme alanı:

30,8

m2

Atölye:

Yemleme alanı:

11,8

m2

Alan:

22,5

m2

3-6 ay genç hayvan ahırı:

Kaba yem deposu:

Dinlenme alanı:

27,3

m2

Alan:

Gezinme alanı:

27,3

m2

Buzağı ahırı:

Yemleme alanı:

10,4

m2

Alan:

129,4

m2

57,5

m2

SONUÇ
Toplamda 10 tanesi sağmal olmak üzere 33 hayvana sahip küçük bir süt sığırcılığı işletmesinin sağmal
kapasitesi 20’ye, toplam hayvan kapasitesi ise 53’e çıkartılmıştır. Mevcut halinde bütün ünitelerinde hijyen,
havalandırma ve aydınlatma ile ilgili problemleri olan işletme binaları hayvan gereksinimleri ve bölgenin
iklim koşulları da dikkate alınarak modernize edilmiştir. İşletme içerisinde trafik akışının düzenli ve zaman
kaybına yol açmayacak şekilde sağlanması için gerekli önlemler tasarıma ve modernizasyon çalışmalarına
yansıtılmıştır. Çalışma neticesinde hem işletmenin kapasitesi arttırılarak karlılığının artması hedeflenmiş,
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planlanan sağmal ahır bölge iklim koşullarına uygun, inşaat maliyeti düşük, inşası kolay serbest (soğuk)
barınak sistemine uygundur. Bölgede yeni kurulacak işletmeler için bir alternatif sunması açısından önemli
olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, mevcut işletmelerin modernize edilmesini sağlamak açısından da örnek bir
proje ortaya konmuştur.
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CREATING BRIDGES WITH VIDEOS
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Abstract: Architecture is an adventure that can be explored by the challenge of doing it. At the level of
architectural education, one way of doing it, besides formal architectural education, is informal studies such
as workshops which have a growing importance in the academia. Workshops are held frequently between two
or more number of architectural schools from different countries resulting in outstanding success and sharing.
They help the students design thinking skills, learning by doing skills, creating motivation for creativity and
most important of all self-confidence in international environments. In the recent years, videos have played
an important role in education. VideosProf.
help increase
student engagement
Dr. Ümran
SEVİL and facilitate learning. Nowadays
they can be made with low budgets,İBAD
whichYönetim
is one of Kurulu
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challenges to universities. There seems
Başkanı
to be no doubt that the number of higher education institutions of design will aim at making and using more
videos. From now on, the pedagogical problem should be stated as the optimum length of videos and their
dependence upon subjects. This paper is about an international workshop titled “Bridges” held in İstanbul
on 22-26 January 2018. It was held between Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona and BAU
Faculty of Architecture and Design. As the assignment of the workshop, students were given a challenge of
creating bridges in all senses through a stop motion video. Spanish and Turkish students passed over all the
bridges that exist and encountered both sides of the city. In spite of the short time they searched for the best
learning experience and voiced bilateral cultural bridges.
Key Words: Informal Education, Workshops, Videos, Bridges
INTRODUCTION
This paper is about a workshop titled “Bridges” held in İstanbul, on 22-26 January 2018 (Image 1). It was
held between BAU Faculty of Architecture and Design and UPC Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de
Barcelona.
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Image
1. Poster
The Workshop
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Schools are rapidly changing course from traditional teaching methods to more technologically based options.
Higher education is not immune to those changes. Developments in digital technology have opened new
visions for education, which offer the students the flexibility to learn at any time and any place. As formal
learning no longer comprises most of the education, architectural design education has adapted quickly to this
reality.
Architecture is an adventure that can be explored by the challenge of doing it. At the level of architectural
education, one way of doing it besides formal architectural education is informal studies such as workshops
which have a growing importance. Workshops are held frequently between two or more number of architectural
schools from different countries resulting in outstanding success and sharing (Image 2). They help the students
design thinking skills, learning by doing skills, creating motivation for creativity and most important of all
self-confidence in international environments.
Architectural education is inherently multidisciplinary and celebrates cultural diversity. We are presented with
a great opportunity to embrace a phenomenon that is essentially human. Incorporating a variety of dimensions
into architectural education programs honors the many ways in which locales, communities and cultures texture
our life stories. Celebrating a multidimensional sense of place encourages recognition of the uniqueness of
each individual’s connections with the places that create the rich and meaningful context of our lives.
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Image 2. Drawing Representing The Skyline of The Two Cities: Barcelona and Istanbul
In this workshop, fifty-two students from both faculties worked in joint groups of six or seven members. As the
assignment of the workshop, students were asked to create a stop motion video of their experiences through
Istanbul. Participants both local and international encountered the city with all their senses and emotions. In
spite of the short time, the students searched for a best learning experience (Image 3). Videos help increase
student engagement and facilitate learning. What is more, it is a demanding process. It requires selecting
Prof. Dr. Ümran SEVİL
appropriate words and images, arranging
into coherent
verbal and pictorial ways. This arrangement
İBAD them
Yönetim
Kurulu Başkanı
needs prior knowledge [1]. Videos have an advantage of, when done objectively, explaining in a few seconds
something that needs several pages when written. This, together with the fact that students may see them
whenever they can and play as many times as they need it, makes them a very powerful tool for enhancing
learning efficiency [2].

Image 3. Covers of Some of The Videos
The technological development seems to be fast but still little is known how to produce and effectively use
them for educational purposes. The manner in which students select an approach for a learning situation has
many effects on performance and the learning outcomes [3].
Video has become an important element in the learning process as visual demonstration of something can
lead to successful results. Yet, many teachers and learners hesitate
to use
thisPelin
powerful
tool. What
is meant by
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either be a handy tool, a disasterous distraction or even a waste of time and effort.
As said by many, videos are appealing. Nowadays they can be made with low budgets, which is one of the
important challenges to universities. Videos provide a vivid and entertaining way to stimulate the learner’s
interest and convey the intended message (Image 4). A good video is vital and highly influence the way the
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viewer receives the message. Nature of the target audience should also be considered. One very important
factor is age. In younger learners video is the sine qua non of the learning procedure. Video is an option for
the delivery of the content, but not the only option. It is a great way to keep a learner engaged, but it is not the
media itself that affects learning, it is the learning methods and strategies. Interest level of the content, duration,
quality - quantity and format of the content seems to be factors acting upon the value of the video.
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Video is different from other learning technologies because it offers the benefit of using the visual perception,
the most powerful of all our senses. An image in motion helps the viewer to see a process and find out how
things work, move and perform (Image 5). According to Goodyear and Steeples [4] videos can present a clear
and striking manner descriptions to articulate tacit information and knowledge hard to describe through text.
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Presenting information is an important part of learning. Some presenters are verbalizers while some are
imagers. Verbalizers are better in presenting the information in words and imagers in pictorial form [5]. So,
if information is presented in both formats, the students can choose between the formats, the best for their
learning. Learning preference is a function of learner’s capability of information intake [6]. Here, intake means
what the learner finds important or worth learning in the information provided.
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Image 6. Different Frames Explaining The City and The Tradition of Turkish Tea Glass
Videos are effective means to use the auditory and the visual perception for learning. When the video presents
more information than the learner can “intake”, there might be a perceptual overload (Image 6). We, human
beings are so good at processing the appropriate amount of information at a time. The overload in watching
a video can be interpreted based on two theories: cognitive load theory and cognitive theory of multimedia
learning [7]. These two theories both state that human memory has a certain cognitive capacity and if it is
overloaded, learning may not be optimized. According to this, in order to learn more effectively, the cognitive
load should be kept optimal. Since, people’s perception capacity varies from one to the other, the editorial
decision for the optimal amount of information in videos for education is difficult. Sometimes it is the pace and
the rhythms of the video that make the overload rather than the information.
METHODOLOGY
As for the assignment of the workshop students were asked to create a stop motion video of their İstanbul
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
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students that participated in the workshop didn’t know each other before, because they were from two different
universities, from different levels of architectural education and also from various parts of the world (Image 7).
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Image 7. Frame of a Video Mixing Faces of Students of BAU and ETSAB
So they were all asked to present themselves to the class. After this, they were given fifteen minutes for forming
different groups of six or seven students. In our opinion, it was important that the students should themselves
decide in which group they were going to take part. When all the groups were formed, they were asked to
think about a name for their groups. The student groups produced 8 videos. The duration of the video was
Ümran
SEVİL “Da Vincis”, “Archirats”, “Könte”,
defined around five minutes. The titlesProf.
of the Dr.
videos
were: “ETSBAU”,
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
“Polibridges”, “the Sinanian Cats”, “Sleepwalkers” and “the Owls”.

Image 8. Sketches Using Watercolors and Ink
They have to define a story related to the topic of the workshop “Bridges” and explained in a video format. The
students also use different graphic representation tools. The idea is to practice with: pencils, pens, watercolors,
collage and photography to represent their ideas (Image 8 & 9).
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Also, they experiment with other materials and mix different techniques (Image 10 & 11). They have to start
preparing a storyboard and think about the characters, the spaces, the movements and also the sound, the music
that will take part of the video.

Image 10. Different Ways of Representing The Map of The City From The Videos of The Students
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Image 11. The Skyline of Barcelona and Istanbul
Because they were working against time, in the final presentation the students found themselves in a position
of “saying the most in 10-15 minutes using appropriate amount of verbal and visual information”. The oral
presentation of the final stop motion video took place on the last day of the workshop. It was a challenge for
the students to work with a different tool of graphic representation of spaces, namely the stop motion videos
(Image 12). They were all successful. All the groups enjoyed thinking and imagining the best possible ways to
express their ideas through a stop motion video of a short duration.
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CONCLUSIONS
Over the last decades, technology has been reorganizing our ways of learning. With the advent of globalization,
one of the aims of architectural design education has been contribution to the society at an international level.
International workshops are held frequently between architectural schools resulting in outstanding success and
sharing. Potential benefits and challenges associated with making videos in the teaching and learning process
at higher education level has been a good experience both for the students and the faculty alike.
Within the last ten years or so, video technology has been a very powerful tool in motivating, engaging and
instructing within the educational arena. It has opened new horizons of teaching and learning. Video can
enhance the learning experience by showing places and phenomena that otherwise could not be seen, which
adds “experiential value” [8] in students understanding. Moreover video allows demonstration of procedure
activities in detail when used for instruction and allows personal improvement as it can be a valuable tool
for self-reflection. It has become possible for anyone with a mobile phone to make a video recording. In the
Prof.with
Dr.specific
Ümran
SEVİL
past, this process required expert technicians
knowledge
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Yönetim
equipment, processing and streamingİBAD
files. Now,
mobileKurulu
devicesBaşkanı
from smart phones, digital device, iPads and
digital cameras have the standard option of recording video at an ever-increasing quality. Recorded video files
can be instantly uploaded via Wi-Fi to social media and to servers in the cloud (Image 13).

Image 13. Different Frames Using The Collage Technique
By using the stop motion video techniques, all the groups of students have studied İstanbul in different ways,
so as not just looking through a camera. People do not process information about the environment the way
cameras or computers do. Our processing is full of errors and our perceptions differ from one to the next. Our
imperfect images are quite useful to us. The stop motion videos produced by the workshop students were
a perfect indication of this. Thinking and reflecting on the buildings and places they visited, students had a
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
chanceİBAD
of experimenting
lived
space
by
using
all
their
senses
and
through
theirKurulu
sketchesBaşkan
and mixed
images
İBAD
Yönetim
Yardımcısı
Yönetim Kurulu Üyesi
shown in their stop motion videos. It was a challenge because the conditions were not the best. Budget was
zero and there was not much support neither in terms of producing, designing and technology.
There seems to be no doubt that the number of higher education institutions of design will aim at making and
using more videos. From now on, the pedagogical problem should be stated as: the optimum length of videos
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and their dependence upon subjects (Image 14). Last but not least, student benefits from videos both in formal
and informal settings can be stated as:
1.

Videos establish a dialogue and exchange of ideas between students, educators and experts who have
different viewpoints, experiences and strengths

2.

Videos extend educational resources into locations where few exist due to location or funding

3.

Videos prepare students for a future as global citizens, proficient in emerging technologies

4.

Videos address multiple learning styles when distance learning is combined with traditional methods of
instruction

5.

Videos enable homebound or off-campus students to remain included and engaged

6.

Videos enable students to collaborate with peers from many other cultures and communities

Ümran
SEVİLmore fun and conjures dreams of future
Students are inspired by video making.Prof.
It makesDr.
design
studio learning
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
careers. With the power of mobile devices, much of the equipment needed to incorporate video making into
the workshop program seems to be ready in the studio.
Thinking and reflecting on the bridges and places they visited, students had a chance of experimenting the lived
space by using all of their senses and through their sketches and mixed images in their stop motion videos. So,
as Pallasmaa [9] says “Architectural space is lived space rather than physical space, and lived space always
transcends geometry and measurability”. He also says “Place and event, space and mind, mutually define each
other and fuse inevitably into a singular experience. The mind perceives the world and the world exists through
experience. Experiencing a space or a building is a dialogue, a kind of exchange: I place myself in the space
and the space settles me in” [10]. The student groups were challenged for trying to find the lived spaces through
their personal feelings while moving around in İstanbul.
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MEKAN TASARLAMA EYLEMİ VE EĞİTİMİNE KARMAŞIKLIK TEORİSİ ÜZERİNDEN
ÇAĞDAŞ BİR YAKLAŞIM
Özge KANDEMİR
Eskişehir Teknik Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Eskişehir / Türkiye

Öz:Yaşanan toplumsal değişimler ele alınan konuların doğasını değiştirerek, tasarımcıların bu konularla
başa çıkmasında yeni yollar aramasına neden olmaktadır. Karmaşık, bulanık, öngörülemeyen ve değerleri
çoğulcu olan konularla uğraşan tasarımcılar, rasyonel tasarım metotları yaratma ya da kullanma çabasından
uzaklaşarak yeni sorgulama ortamları-araçları yakalama arayışı göstermektedir. Bu noktada ilkin tasarımın
doğasının farkına varılması önemli hale gelmektedir. Burada Karmaşıklık Teorisi, kesinlik içermeyen, doğrusal
olarak ilerlemeyen, esnek, açık sonlu, belirsizlikler taşıyan ve yaratıcı yeni yollar ortaya koyan düşünce
Dr. Ümran
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değerlendirilecektir. Her edimsel cogito (düşünce)’nun özünün onun her zaman birşeyin bilinci olması” olduğu
bilinmektedir. Mekân tasarlama eyleminin özünün ya da altında yatan bilincin ise ilişkiler ağına dayalı olduğu
görülmektedir. Bu öz görünmez ilişkilere olanak tanıyacak ve bu ilişkileri anlayacak bir sistem teorisi içermekte
olup, tasarım eğitiminin, daha önce olduğundan farklı olarak daha karmaşık ve anti-rasyonel hale getirecek
bir yaklaşım barindirmaktadir. Bu doğrultuda Karmaşıklık Teorisi üzerinden tasarlama eylemi için eleştirel bir
sorgulama ortamın yaratılması, özü gereği karmaşık bir yapıya sahip olan mekân tasarlama eylemi için çağdaş
bir yaklaşım biçimi yakalanmasında önemli bulunmaktadır. Bu doğrultuda çalışmada, tasarım eğitiminin
yükümlülüklerinin sorgulanarak mekân tasarımı eğitimde yeni-yeniden açığa çıkan temel değerlerin ortaya
konulması hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Tasarım, Mekan Tasarımı, Mekan Tasarımı Eğitimi, Karmaşıklık Teorisi

GİRİŞ
Ele alınan çalışma genel olarak tasarımcı için gerçekte tasarım eyleminin karmaşıklığını farklı yönleriyle
ortaya koyarken, mekân tasarımı için var olan karmaşıklığı, karmaşıklık teorisi üzerinden ortaya çıkarmaya
yönelmiştir. Fen bilimlerinden, sosyal bilimlere farklı bilim dalları ve alanlarda farklı yönleriyle ele alınan
Doç.dâhil
Dr. olduğu
Pelin sorunların
AVŞAR belirlenmesine
KARABAŞ
Prof.teorisi
Dr. Bülent
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Yönetimtasarım
Kurulueğitimine
Üyesi ilişkin çağdaş bir yaklaşım biçimi geliştirilmesine yönelik
ve deİBAD
bu doğrultuda
olarak
değerlendirilmiştir. Mekânın, toplumsal bir ürün olarak açığa çıktığı fakat bu ürünün temelde bir şey ya da bir
nesne olmayıp, soyut-somut şeyler arasındaki ilişkiler bütününden oluştuğu bilinmektedir. Lefebvre (1991:
25)’nin ifadesiyle mekân kavramı, zihinsel olanla kültürel olanı, toplumsal olanla tarihsel olanı birbirine
bağlayan karmaşık bir süreç oluşturmaktadır. Bu noktada tasarımın ve de mekân tasarımının temelde sürece
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yönelen bir yaklaşım biçimine ihtiyaç duyduğu fark edilerek, karmaşıklık teorisi bu yaklaşım biçiminin
yapısının belirlenmesinde yol gösterici olmuştur.
KURAMSAL ÇERÇEVE
Karmaşık ifadesi, içinde aynı cinsten birçok öge bulunan, birbirine az çok aykırı birçok şeyi içeren oluşumlara
(TDK) yönelik bir sıfat olarak kullanılırken, Ruelle’nin deyimiyle, bir varlık eğer kolaylıkla elde edilemeyen
bilgiler içeriyorsa karmaşık olarak nitelendirilmektedir (Ruelle, 2014: 181). Karmaşık-lık ifadesinin ise, XX.
yüzyılın son çeyreğinden buyana pozitivist bilimlerden sosyal bilimlere, bilişimden sanat-tasarım disiplinlerine
geniş bir alanda konu edilerek farklı şekillerde tanımlanan bir terim haline geldiği dikkat çekmektedir. Allen
(2001) genel olarak karmaşıklığı, çevresine sadece bir yönden değil, çok farklı yönlerden tepki gösterebilme
kapasitesine sahip bir sistem olarak tanımlarken bu tanım, karmaşıklığın tek yönlü mekanik bir sistem olmadığı
anlamına gelmektedir. Bu yönde Luhmann karmaşıklığı, bir sistemde gerçekleşme ihtimali olan çok sayıda
olasılık olarak ele almaktadır (Luhmann, 1985: 25).
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Şekil 1. Basit-Karmaşık ilişkisi24
Bir sözcük olarak tasarım da , birçok uyuşmazlığa konudur; sayısız belirtisi bulunurken, açıklık ile kesinlik
sağlayan sınır çizgileri taşımamaktadır. Tasarım o kadar çok anlam basamağına sahiptir ki bu bile tek başına
bir karmaşa kaynağı yaratmaktadır. Karışıklığın derinleşmesi ise tasarım pratiğinin ve terminolojisinin
geniş bir alana yayılmasından kaynaklanmaktadır (Heskett, 2002: 10-13). Bu noktada karmaşıklık, tasarım
düşüncesinin gerçekte sahip olduğu değerleri tasarımcının yeni-yeniden farkına varmasını sağlayabilecek bir
yaklaşım
biçimiDr.
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görülmektedir.
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Tasarımın yükümlülükleri ise, neredeyse mesleki konulardan, eski yaklaşımların artık tatmin edici görülmediği
tanımlanmamış problemlere dönüşmüştür. Bu durum, 90’larda tasarımda ihtiyaçların kamçılanması yoluyla
ihtiyaçların karşılanmasından, ihtiyaçların tatmin edilmesi / kamçılanması / müzakere etmesinin karmaşık
24
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karışımına doğru yönelen fonksiyonel değişimden kaynaklanmaktadır (Jonas, 1996: 242). Webber (1973:
160)’in ifadesiyle bu noktada tasarımcıların ilişkili olduğu problem türleri olan toplumsal problemler tabiatı
gereği bilim adamlarının ve de bazı mühendislerin ilgili oldukları problemlerden farklıdır. Bu noktada
Niederhelman (2001)’nın deyimiyle tasarımın ne olduğu ve ona nasıl katkı verebileceğinin ifade edilmesine
duyulan ihtiyaç her zamankinden daha kritik hale gelmiştir. Tasarım disiplinin daha katı bir tanımı olmaksızın
tasarımı; araştırmayı, işbirliğini ve dünyayı öğrenmeyi içeren daha büyük bir resmin içinde konumlandırmak
daha zorlayıcı bir eylemi gerektirmektedir (Wang, 2010: 174).
Bu noktada Karmaşık ve çelişkili mimarlığın modern yaşantının ve sanatsal uygulamaların özünde var olan
zenginliği ve anlam belirsizliğini kendine temel aldığını belirten Venturi (1991: 17), anlam açıklığından çok
anlam zenginliğinden yana olduğunu dile getirmiştir. Venturi, eğer mimarlık birçok düzeyde değişik anlamlar
yaratabiliyor ve birçok yoruma yol açabiliyorsa, mekânı ve öğeleri aynı anda çeşitli biçimlerde okunuyor
ve kullanılabiliyorsa, onun geçerli bir mimarlık olduğunu savunmuştur. Bu çerçevede mekân tasarımının
sahip olduğu karmaşık yapıyı ortaya koymaya çalışan Venturi, işlev (fonksiyon) sorunlarının giderek artan
Prof. Dr. Ümran SEVİL
karmaşıklığına dikkat çekmiştir. Venturi’nin
sözleriyleKurulu
kendisinin
kuşkusuz olarak burada sözünü ettiği şey,
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çağımıza özgü etkinliklerin niteliğinden ötürü karmaşık olan araştırma laboratuvarlarına, hastanelere ve
özellikle kent veya bölge ölçeğindeki planlamalara ilişkin dev projelerin programlarıdır. Fakat boyutları sınırlı
bir konut bile, eğer çağdaş yaşamın belirsizliklerinin anlatılması söz konusu olursa, son derece karmaşıktır
(Venturi, 1991: 21).
Lefebvre’nin deyimiyle toplumsal mekânın karmaşıklığı, farklılıkları serbest bırakarak ve ortaya sererek
analize kendini sunmaktadır; basit gözüken şey kendi karmaşalarını ortaya koymaktadır. Bunlar ne geometrik
olarak nesnelleştirilmiş (kare, dikdörtgen, daire, eğri, burgu), mekanın içinde, ne de zihinsel mekanın
(mantıksal ayrılmazlık ve tutarlılıklar, yüklemlerin adlarla bağı vb.) içinde yer alırlar. Özellikle algının,
temsilin ve mekânsal pratiğin birbirlerini gerektiren, öneren, üst üste binen düzeyleri, tabaka ve tortuları
söz konusudur (Lefebvre, 1991: 238). Bu noktada Mimarlık Salingaros’un da deyimiyle, kendi karmaşıklığı
aracılığıyla gözlemci / kullanıcı ile görsel, duygusal ve içsel bir biçimde bağlantı kurarak başarılı olmaktadır.
Bu nedenle, karmaşıklık üretken bir araçtır. Bütün geleneksel toplumlar, karmaşık mimari tasarım ve sanat
diline geçiş yaparak bireysel bir mimari biçim dili geliştirmiştir. 20. yüzyılın başlarındaki uluslararasılaşma,
tüm bu gelenekleri, tasarım karmaşıklığında büyük bir düşüşle silmiştir. Karmaşıklığı mimari biçime, mekana
ve yüzeye nasıl yeniden dâhil ederiz? Sorgulamasını yapan Salingoros (2014: 18), organize karmaşıklığın,
rastgelelik olarak algılanan dağınık karmaşaya karşı bir yanıt ortaya çıkardığını belirtmektedir. Bir mimarın
Doç.
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Kurulu
ÜyesiWang tasarım eğitimini bu yönde değiştirme olasılığının, disiplin
bilmesi
gerekmektedir.
doğrultuda
için
önerilen şu anki baskın pozitivist paradigmanın yerine geçen ve karmaşa teorisinin son zamanlardaki gelişimine
dayanan yeni paradigma ile, paradigma değişimi doğrultusunda mümkün olabileceğini dile getirmiştir. Bu,
tasarım teorisinin ve uygulamasının Alain Findeli (2001)’den ödünç bir ifadeyle pedagojik ve sosyokültürel
olarak “karmaşıklaştırılması” anlamına gelecektir. Bu tür değişiklikler, tasarım epistemolojisini yeniden
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düşünmeyi, sistematik tasarım süreçlerinin daha fazla farkına varılmasını, projeleri ve etkinlikleri tasarlamak
için çok disiplinli yaklaşımların benimsenmesini içermektedir (Wang, 2010: 174).
AMAÇ
Temelde yaşanan toplumsal değişimler ve teknolojik gelişmeler, ele alınan konuların doğasını değiştirerek,
tasarımcıların bu konularla başa çıkmada yeni yollar aramasına neden olmaktadır. Karmaşık, bulanık,
öngörülemeyen ve değerleri çoğulcu olan konularla uğraşan tasarımcılar, rasyonel tasarım metodları yaratma
ya da kullanma çabasından çoktan uzaklaşarak yeni sorgulama alanları, ortamları ve araçları yakalama arayışı
göstermektedir. Bu çalışma kapsamında ilkin tasarımın, nesnel olduğu kadar öznel, rasyonel olduğu kadar
irrasyonel, öngörülemez, esrarengiz ve de betimlenemez doğasının farkına varılması; daha büyük ve tutarlı
bir eylemi kapsadığının keşfedilmesi hedeflenmektedir. Bu süreçte başta “karmaşıklık kavramı” ve ardından
“karmaşıklık teorisi”; insana ve insan ürünü olan tasarıma, toplumsal yaşama ve toplumsal yaşamın ürünü olan
mekana dair barındırdığı sorgulamalar ve açılımlarla yol gösterici görülmektedir. Bu yaklaşımla ele alınan
çalışmada karmaşıklık kavramı ve teorisi
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KAPSAM
Ele alınan çalışma, öncelikli olarak tasarım eyleminin doğasının sahip olduğu karmaşıklığı açığa çıkarmaya
yöneliktir. Bu çerçevede ortaya konulan açılımlar mekan tasarlama eyleminin ve de eğitiminin sorgulanması
ve bu doğrultuda mekan tasarımı eğitimi için çağdaş bir yaklaşımın açığa çıkarılmasında önemli görülüp
değerlendirilmiştir. Bu bağlamda elde edilen veriler, kuramsal çerçeve altında dört başlık altında incelenerek
ortaya konulmuştur. İlkin karmaşık-lık kavramı incelenmiş daha sonra karmaşık-lık kavramının tasarım
eylemi için ne anlama geldiği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Elde edilen bakış açısıyla mekan ve tasarımının
karmaşıklığı ve temelde bu karmaşıklığın barındırdığı öz üzerinde durularak, mekan tasarımı eğitimi için
karmaşıklık teorisinin açığa çıkardığı veriler değerlendirmeye alınmıştır.
YÖNTEM
Öz” kavramının temelde, bir şeyi diğerlerinden ayırt edici kılan özellik olduğu bilinmektedir. Bu noktada
“her edimsel cogito (düşünce)’nun özü-nün onun her zaman birşeyin bilinci olması” olduğu bilinmektedir.
Bu çerçevede ele alınan çalışmada mekan tasarlama eyleminin özünün, bir diğer ifadeyle de mekan tasarlama
eyleminin altında yatan bilincin açığa çıkarılması amaçlanmıştır. Mekânın temelde soyut-somut şeyler
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elde edilip, mekan tasarımı ve eğitimi için değerlendirilip ortaya konulmuştur.
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BULGULAR
Venturi’nin ifadesiyle karmaşıklığa ve uzlaşmaya dayanan bir mimarlığın “bütün”den vazgeçmediği
görülmüştür. Bu dışlamaya başvurarak elde edilen kolay bir bütünlük değil, içerme yoluyla erişilen zor bir
bütünlüktür (Venturi, 1991: 142). Bu bağlamda Deleuze da, hayatı bir bütün olarak düşünme gücüne en iyi
karşılık gelen kavramın farklılık olduğunu belirtmiştir. Hayat farklılıktır; farklı düşünme, farklı olma ve
farklılıklar yaratma gücüdür (Colebrook, 1998: 24). Deleuze’a göre de başlıca üç ana düşünme tarzı olan;
sanat, bilim ve felsefe hayatı dönüştüren güçlerdir. Sanat duyu-verileri ve duyguların, bilim işlevlerin, felsefe
ise bir düşünme yönelimi veya yönü üreten kavramların yaratılmasına yöneliktir (Colebrook, 1998: 22-35).
Bu noktada tasarım ve eğitiminin çapraz disiplinli bir tasarım yaklaşımla ele alınması gerekliliği giderek
artmaktadır. Bu noktada Papanek (1973: 284)’in ifadesiyle de daha stabil bir tasarım düşüncesi ürünü (ya
da aracı, ya da ulaşım cihazlarını, ya da yapıyı ya da şehri) insan ve çevresi arasındaki lineer bağ olarak
görmektedir. Dolayısıyla da gerçekte insanı, araçlarını, ortamını, düşünme biçimini, planlama şekli, kendini
ve çevresini manipüle etmesini doğrusal olmayan, simultane, bütünleşik, kapsamlı bir bütün olarak görme
zorunluluğu doğmaktadır.
Prof. Dr. Ümran SEVİL
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
SONUÇ
Tasarım kavramının, tarihi süreçte etkinliklerini ve sonuçlarını belirleyen pek çok tanım, açıklama ve yaklaşım
biçimi içerdiği görülmektedir. Fakat günümüzde tasarım araştırmaları (design research) kapsamında yapılan
sorgulamalarda tasarımın ürün açığa çıkarmaya yönelik bir eylem olmasından öte, bir düşünce üretim ortamı
ve aracı olarak algılanır hale geldiği dikkat çekmektedir. Tasarım problemlerinin duruma özel, genellenemez,
ön görülemez ve indirgenemez yapısının kabulü, tasarımcının çok yönlü düşünmesini, problemlere kendi
karmaşıklık seviyesi içinde yaklaşmasını gerektirir hale gelmiştir. Burada karmaşık-lık; bileşenlerin sabit
sayılara, sabit ilişkilere, sabit davranışlara sahip olmadığı bir oluşuma karşılık gelirken tasarlama eyleminin
bir düşün eylemi olduğunu tasarımcıya yeni-yeniden hatırlatan bir kavram haline gelmiştir.
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TEKİRDAĞ MERKEZ KENT KİMLİĞİNİN MEKÂNA YANSIMASI
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İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, İzmir / Türkiye
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1

Öz: Her insanın kendine ait bir karakteri ve özelliği olduğu gibi kentlerinde kendilerine ait özellikleri vardır.
Kent kimlikleri, kentlerin bulundukları coğrafya, sosyo-kültürel yapı, tarihsel süreçler, kentsel gelişim
ve yönelimleri ile şekil alırlar. Bu çalışmanın temel amacı; Tekirdağ merkez kent kimliğinin mekâna nasıl
yansıdığını, fiziksel ve sosyo-kültürel çevrenin birbirleri ile nasıl bir etkileşim içinde olduğunu açıklamak
ve bu etkileşim sonucu kentsel kimliğin zamansal süreç içerisinde nasıl değiştiğinin ortaya çıkartılmasıdır.
Araştırma alanı olarak seçilen, Trakya’nın kıyı kesiminde bulunan Tekirdağ ili, gelişimi sırasında kimliğini
yitirmekte olan bir kent olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Yapılan
gözlemsel analizlere göre, gerek yerleşimin
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kimliğin mekâna yansıması, kent-mekân
ve insan ilişkileri açısından önemli bir sorundur. Bu çalışmada, algılanan kent kimliğini ortaya koymak için
gözlem ve anket yöntemlerinden faydalanılmış ve kent kimlik ögelerinin değişimi incelenmiştir. Tarihsel
süreç; karşımıza çıkan mekân ve sosyal doku kentsel imge ve algının mekândaki iz düşümlerini incelemek
için referanslar sağlamıştır. Mekânsal nitelikler, gözlem ve anket çalışmaları, insanın sosyo-kültürel hayatının
mekânı nasıl değiştirdiğini ve algıladığını, bu süreçlerden geçen kentsel mekânın, kentsel kimliğe olan etkisi
ortaya çıkartılmak amacıyla yapılmıştır. Sonuç bulgulara göre; kentte oluşturulan yeni fonksiyonlar ile
kullanıcı algısının değişmiş ve kentin sınırlarının genişlemiş olduğu, bununla birlikte kent kullanıcısının, ilk
yerleşim yeri olan tarihi merkezi, kent merkezi olarak kullanmaya devam etmekte olduğu görülmüştür. Ayrıca
kent içinde deneyim ve tecrübesi olmayan aktif nüfusun kenti algılamasının yetersiz olduğu, aynı alanlarda
ikamet eden, aktif ve pasif nüfusun bakış açılarının da, kent içindeki deneyimlerinde farklılaşma gösterdiği ve
mekânla kurulan ilişkilerin birbirinden farklı olduğu ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kent, Kimlik, Mekan, Sosyo-Kültürel Yapı, Kimlik Ögeleri, Tekirdağ

GİRİŞ
İnsanoğlu geçmişte yerleşik hayata geçerek ilk yerleşim alanlarını oluşturmaya başlamışlardır. Bu oluşum insanın
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uyum, düzen ve kültürel çevre içerisinde gelişmesi ile kentler tarihsel süreç içerisinde birer kimlik kazanmaya
başlamışlardır. Bu kimlik oluşumu “Yerel Kimlik” olarak adlandırılmıştır (Ayyıldız, Ertürk, 2017).
Bu küçük yerleşimler krallıkların veya liderlerin sahip oldukları güç ve ihtişam ile kırsalda dağınık yerleşimleri
bir araya toplaması, nüfusun ve yerleşim alanlarının artışı ile genişleyerek birer kent halini almışlardır. Bu
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kentler dönemin kültürünün, yaşayış tarzının, önemli anıtsal yapı ve odak noktalarının kentin dokusuna ve
mimarisine yansıdığı, bu yansımanın ise kentsel kimliğin yapıtaşlarını oluşturduğunu görmekteyiz. Sanayi
devrimine kadar yerel ve kentsel kimlikleri olan, kent imajının güçlü, okunabilir ve yönlendirici noktalarıyla
tanınan kentler, sanayi devrimi ile hızlı bir kentleşme yarışına girmiş ve kentsel kimlikleri bozulmaya
başlamıştır.
Sanayi devrimi sonrası kentsel gelişim hızlanmış, nüfus dengesiz bir şekilde yükselmiş ve kırsal alanlardan
kentlere göçler başlamıştır. Geçmişte oluşturulan geleneksel yaşam tarzı ile gelişen kentler yerine, teknolojik
gelişmeler, yeni iş ve yeni konut alanları doğrultusunda gelişen kentler ortaya çıkmıştır. Bu gelişim kent
içerisindeki sosyal ve fiziki bütün ağları değiştirmiş ve kentleri kimliksizleştirmeye başlamıştır. Kentleri
kimliksizleştiren hızlı gelişim günümüze kadar süregelmiştir (Turan, 2010).
Bu hızlı gelişim artarak devam etmiş ve çarpık kentleşme kavramını oluşturmuştur. Çarpık kentleşme, kent
içerisinde kültürel mirasların korunamadığı, zaman ve mekân ilişkisinin kurulamadığı, kent kimliği ve dokusunu
kaybeden bir gelişim sürdürmüş ve bunun sonucunda birbirine benzer, kendine özgü niteliği olmayan kentler
Prof. Dr. Ümran SEVİL
ortaya çıkarmıştır (Sağsöz, Al, 2013).İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Kent içinde yer etmiş bütün kültür, imge, kimlik, fiziki çevre vb. kavramların en kapsamlısı “kimlik”tir. Kent
kimliği kavramı, kent içinde bulunan bütün kavramları etkileyen ve kapsayan bir niteliğe sahiptir. Sosyo-kültürel
ağlar, mekân insan ilişkileri, tarihsel süreçler, kentsel gelişim ve yönelimler, yine kent kimliği ile bütünleşir ve
kendilerini bulurlar. Kentlerin tanımlanmasında ve küresel gelişimin etkisindeki standartlaşmış kent algısını
kırmak için en etkili yol kentsel kimlik olgusudur (Ulu, Karakoç, 2004). Kancıoğlu (2005) kent kimliğinin,
ait olduğu yer veya varlığa bakılarak algılanmasından çok, o yerin veya varlığın dengi ile kıyaslanarak tarif
edilebilen algısal bir kavram olduğunu söylemektedir. Buna göre kimliği oluşturan öğelerin ve niteliklerin,
soyut veya öze ait bile olsa da, algılanabilir olması gerekmektedir. Fiziksel mekâna yansımayan kentsel kimlik
öğeleri, algıyı böldüğü gibi kentsel kimlik bilincini zayıflatır ve kentsel kimliğin kalıcılığını ortadan kaldırır
(Oğurlu, 2014). Lynch’in (1960) bir kentin karakterini vurgulamak için kullandığı bu üç başlık; kimlik, profil,
imaj kavramlarına dönüşmüştür. Bu kavramlardan kimlik uzun tarihsel süreç içerisinde şekillenirken kentlerin
coğrafi koşulları, sosyo-kültürel değerleri, özgün mimarisi ve yaşam biçimi ile birleşerek öne çıkan bir kavram
olmuştur. Kentin imajını ele alırken kent kimliği ve kentsel profil elemanlarının birleşimi, kentin yansımasını
ortaya koymaktadır. Lynch yaptığı kent imgesi konusundaki çalışmada kenti 5 öğe ile tanımlamıştır. Bu öğeler:
nirengiler, odaklar, yollar, bölgeler ve sınırlar olarak belirlenmiştir. Her kentlinin, yaşadığı yerle ilgili kendine
ait kentsel imgesi, anlamı ve anıları vardır. Ilgar (2008); bu yüzden kentin, fiziki çevresi bir süre değişmese
bile kentin ayrıntılarında, kullanımında, yaşayışında, kişisel deneyim ve tercihlerinde sürekli değişime
uğradığını
ifade
etmiştir.
Kent,
içinde yaşayan insanlar için Doç.
sadece Dr.
gereksinimlerini
karşılayacak,
yaşam
Pelin AVŞAR
KARABAŞ
Prof.
Dr.
Bülent
EKER
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
İBAD Yönetim
Kurulu
Üyesi
standartlarını
yükseltmek
amacıyla
oluşturulan araçsal niteliklerin haricinde bir bütünlük ifade etmiyorsa,
o kentin kimliğinden bahsedilemez. Çünkü kentte yaşayan insanların yaşam alanlarına değer vermedikleri
sürece insan mekân etkileşimi devam edemez, kent kendini devam ettirip geliştiremez, kentte yaşayan insanlar,
mekânları ve kenti sahiplenemez ve kentin anlamlı bir kimliği oluşamaz (Turan, 2010). Bu etkileşim Şekil 1’de
görülmektedir.
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Şekil 1. Kent Öğeleri Etkileşimi
Bu bağlamda kent kimliğini oluşturan yapı taşı olarak insan ve mekân ele alınmalıdır ve kent kimliğinin
anlaşılmasında; kentin sahip olduğu fiziki çevre ile sosyo-kültürel çevre etkileşimleri incelenmelidir. Bireyler;
mekânları şekillendirirken, ortak bir bilinç ve kentsel kimlikle ortak bir algı oluşturmakta ve bütünleşmeye
Prof. Dr. Ümran SEVİL
başlamaktadır. Kimliğin temelini fiziksel
oluştursa
da, işlevselliği
İBADçevre
Yönetim
Kurulu
Başkanı ve kente karakteristik özelliklerini
katan insan davranışları, kültürü, kurduğu ilişkileri, sosyo-ekonomik yapısı ve mekâna gösterdiği uyumdur
(Şendil, 2017).
Bireyler ve bireylerin oluşturduğu topluluklar kentsel mekânı şekillendirirken, modern kentler dünyanın ürettiği
birikimi kent kullanıcısına yansıtır. Bu etkileşim modern kenti ve bireyi ayrılamaz bir bütün haline getirmiştir.
Bu bağlamda birey mekâna kendinden bazı değerler aktardığında ve mekânla bir ilişki kurduğunda kentsel
kimlik de şekillenmektedir. Günümüz kentlerinin en büyük problemlerinden biri kimliksizleşmedir. Kentlerin
çoğu kendine ait kimliği koruyamamakta ya da kendilerine özgü kimlik üretememektedir. Bunun sonucunda
kentlerde fiziksel çevre sistemlerinde, ekonomik yapıda, sosyal ağlar ve kültürel dokularda bozulmalar
yaşanmaktadır. Bunlar kent kullanıcılarında, kente yabancılaşma ve kente ait olmama hissi yaratmaktadır
(Ilgar, 2008).
Kimliği oluşturan iki öğe insan ve mekân dengesinin bozulması, kentte bir kimlik sorunsalı doğurmaktadır.
Türkiye’de şehirsel nüfus ve dengesiz büyüme özelliği ile kentler kimliksel bunalıma girmişlerdir. Kentlerin
hızla dönüşüm sürecine girmesi, kentsel yığılmalara yol açmış ve mekân-insan etkileşiminde dengesizlik
oluşturmuştur. Her gün biraz daha büyüyen ve yoğunlaşan kentlerde doğal-kültürel değerlerin korunamaması
bir yana kentsel mekân ve yaşam kalitesi yönünden de çöküşler oluşmuştur. Ülkemizde birçok kentte görülen
çarpık kentleşme ve sağlıksız gelişme; kentsel kimliğin kalıcılığını etkilemiş, kentin algılanabilirliğini
kaybettirmiş,
aidiyet hissinin
ruhsuzDr.
mekânların
ortaya çıkmasına
neden
Pelin AVŞAR
KARABAŞ
Prof. kentte
Dr. Bülent
EKERazalmasına, niteliksiz veDoç.
olmuştur
(Turan,
2010).Kurulu Üyesi
İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD
Yönetim
Günümüzde kentlerde kentsel kimliğin korunamaması ve/veya oluşturulamaması; kentlerin diğerlerinden
ayrılması ve kentsel kimliklerin sürekliliğini sağlayarak kentsel belleğin ileriki nesillere aktarılmasını
engelleyen faktörlerdir. Bu kapsamda kentsel kimlik sorunsalı, kentlerin başlıca sorunlarından biri olarak
karşımıza çıkmaktadır.
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AMAÇ
Tekirdağ’ın tarihsel süreçte mekânsal, sosyal ve kültürel değişimi ile oluşan kent merkezi olarak ele aldığımız
çalışma alanında, insanların kenti nasıl algıladığı, Tekirdağ’da kent kullanıcıları için kentsel bir kimliğin oluşup
oluşmadığı, kentsel imgelerin mekâna etkisi ve bu etki sonucu kentsel kimliğin tarihsel süreç içerisindeki
değişimini kent kullanıcıları aracılığı ile sorgulayarak, kent kimliğini ortaya çıkarmak, korumak ve daha
algılanabilir hale getirmek için neler yapılabilir tartışmasını gündeme getirmektir.
Çalışmada hedeflenen; Mekânsal nitelikler ve değerlendirmeler sonucu insanın sosyo-kültürel hayatının
mekânı nasıl değiştirdiğini ve nasıl algıladığını, bu süreçlerden geçen kentin mekânsal kimliğe olan etkisini
ortaya çıkarmak için analizler ve inceleme yöntemleri kullanarak çıkarımlar yapmaktır.
KAPSAM
Çalışmada öncelikle kent kimliği üzerine yapılan bilimsel çalışmalar incelenmiştir. Kuramsal çerçeve ile kent,
kent kimliği, kimlik sorunsalı kavramları
ele Dr.
alınmış,
akabinde
kent kimliğine etki eden, fiziksel çevre ve
Prof.
Ümran
SEVİL
sosyo-kültürel çevre özelliklerinin ortaya
çıkartılmasında
kullanılan
gözlem ve anket yöntemleri, bulgular ve
İBAD
Yönetim Kurulu
Başkanı
analiz sonuçlarının değerlendirilmesine geçilmiştir. Sonuç olarak, tarihsel süreç içerisinde toplanan verilerle,
gözlem ve anket çalışmalarından elde edilen veriler değerlendirilmiştir.
YÖNTEM
Çalışma, Bilgi Tarama Yöntemi, Belgesel Tarama Yöntemi, Gözlem Yöntemi ve Anket Yöntemi ile ele
alınmıştır.
-Gözlem yöntemi; Yapılan araştırmanın, fiziki analiz ile doğrulanmasında, çalışma alanının algılanmasında,
kentsel imge ve kimlik öğelerinin ortaya koyulmasında ve bu doğrultuda çıkarımlar yapmak amacıyla
kullanılmıştır. Fiziki çevre gözlemi için kullanılan; odaklar, sınırlar, yollar, nirengiler ve bölgeler kriterleri
Lynch’in kentsel kimlik öğeleri ile oluşturulmuş, kente, kullanıcıya ve mekânın tarihsel gelişimine uygun;
simgesel, öznel ve farklılık yaratacak nitelikleri ortaya koyacak şekilde belirlenmiştir. Kent kimliğinin
araştırılmasına “Kent kimliğini yansıtan kent öğelerinin özellikleri nasıl olmalıdır?” sorusuyla başlanmıştır.
Gözlem çalışmalarının yapılması için, Tekirdağ ili, Süleymanpaşa İlçesi içerisinde Tekirdağ Kültür Varlıkları
Haritası ve Tekirdağ Kentsel Sit Alanı Sınırları Haritası çakıştırılarak çalışma alanı olarak, kentsel kimliği ortaya
koyacak Mimar Sinan ve devamında Hükümet Caddeleri ve çevresi belirlenmiştir. Bu caddeler, üzerinde yer
alan dört meydan ve çevresi ele alınarak, Lynch’in kent imgesini oluşturmak için kullandığı beş öğe (sınırlar,
odaklar, nirengiler, yollar, bölgeler) ile değerlendirilmiştir. Gözlem çalışması için belirlenen 5 öğe, Tekirdağ’ın
Doç.
Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Dr.
Bülent
EKER
kentselProf.
kimliğini
ortaya
koyacak
şekilde düzenlenmiş alt kriterlere
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İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
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Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

-Anket yöntemi; kent kimliği için en önemli kriter olan kent kullanıcısının, kent algısının ve insan-mekân
ilişkisinin analiz edilmesi için kullanılmıştır. Anket soruları hazırlanırken kent kullanıcılarının; kent bilgilerini,
mevcut fiziksel çevre algılarını ve tarihsel süreç içerisindeki değişim algılarını ölçecek şekilde oluşturulmasına
dikkat edilmiştir. Anket örneklemi; kenti farklı algılayacak ve farklı bakış açısı ile aktarım yapabilecek kitleler
yaş gruplarına göre ele alınmıştır. Aktif nüfus (18-64 yaş) grubu ve pasif (65- 65+ yaş) grubu olmak üzere 2
grup belirlenmiştir. Anket çalışmaları kullanıcı anket sayısı oransal örnek hacmi formülünden yararlanarak
hesaplanmıştır. (Newbold, 1995). Hesaplamada 2017 yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre Tekirdağ merkez ilçe
Süleymanpaşa’nın nüfusu 196.031 (TUİK, 2018) “Ana Kitledeki Hane Halkı Sayısı (N)” olarak kullanılmış ve
hesaplama sonucunda anket uygulanacak kullanıcı sayısı 100 kişi olarak belirlenmiştir.

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent
EKER
Şekil 1. Kullanıcı Anket Sayısı Oransal Örnek Hacim Formülü
İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

Anket soruları hazırlanırken başlıklar belirlenmiştir. Bu başlıklarla kent kullanıcısının anket sorularını daha
iyi anlaması, yönlendirilmesi ve anket ile kentsel kimlikle ilgili çıkarımların yapılmasında daha kesin sonuçlar
almak hedeflenmiştir. Bunlar sırasıyla; Kullanıcı Bilgileri, Kişinin İkamet Bilgileri, Kullanıcı Kent Bilgisi,
Kullanıcı Deneyim ve Tercihleri, Kullanıcının Fiziksel Mekan Algısı, Kullanıcının Tarihsel Süreçte Mekan
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Algısı’dır. Anketler, Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesinde belirlenen meydanlarda, 50 kişi aktif nüfus ve 50
kişi pasif nüfustan seçilerek yapılmıştır. Anket soruları her kent kullanıcısı için aynı şekilde hazırlanmış, 2018
yılının Nisan ayı içinde araştırmacı tarafından kent kullanıcılarına uygulanmıştır. Anket öncesi anket yapılacak
kent kullanıcılarına sorular hakkında ve yapılan çalışma hakkında bilgi verilmiştir. Anket çalışmasındaki kapalı
uçlu sorular bilgisayar ortamına geçilmiş ve SPSS istatistik programı kullanılarak analizler yapılmıştır.
BULGULAR
Gözlem sonuçlarına göre; Tekirdağ kent merkezi, birden fazla işlevin iç içe geçtiği, yaya odaklı ve organik
dokuda gelişen bir kenttir. Kent, tarihi bölge ve çevresinde kurularak, özellikle ilk yerleşim alanı olan Orta
Cami, Turgut, Ertuğrul ve Eski Cami Mahallerinin kesişim noktalarında, gelişmiştir. Kent içinde birçok
yönlendirici ve dikkat çekici nirengiler bulunmaktadır. Bu nirengiler Tekirdağ’ın geçmişini yansıtacak şekilde
düzenlenmiş ve referanslar verilmiştir. Tekirdağ için önemli insanların (Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Namık
Kemal, Rüstem Paşa ve Hüseyin Pehlivan gibi) heykelleri, kent içindeki kentsel belleği canlı tutarken kent
kullanıcısına da referans olmaktadır. Kent içinde birden fazla işleve ait bölgeler oluşmuştur. Kent kullanıcısını
Prof. Dr. Ümran SEVİL
yönlendiren mekânı tanımasını ve mekânsal
öğelerin anlamlandırılmasında
İBAD Yönetim
Kurulu Başkanı yardımcı olan bu bölgeler, keskin
sınırlar ile ayrılmamış fakat birbiri içinde ise kaybolmamıştır. Tekirdağ birinci derece ulaşım hatları ticari akslar
üzerinde belirlenmiş ve yoğunluğa karşılık verebilecek şekilde yönlendirilmiş ve genişlikleri düzenlenmiştir.
Kent içinde ikinci ve üçüncü derece yol hatları ise düzensiz, kent kullanıcısının ihtiyacına karşılık veremeyen
atıl yollar mevcuttur. Odak noktaları kent içinde önemli noktalardır. Tekirdağ kenti içindeki odak noktaları
tarihi ve kültürel açıdan önemli alanlarda yer almaktadırlar. Belirlenen meydanlar incelemeler yapılmıştır.
Her meydanın kendine özgü ve çevresindeki yapılarla kurduğu ilişki üzerinden sağladığı özellikler ortaya
konmuştur. Zafer Meydanı ticaret hattı üzerinde bir geçiş alanı olarak nitelendirilirken, Cumhuriyet Meydanı
tarihi ve idari bölgenin merkezinde pasif nüfus için bir odak noktasıyken genç nüfus için ise bir geçiş olanıdır.
Rüstem Paşa Bedesteni ve Meydanı çevresindeki tarihi yapılara (Rüstem Paşa Cami, Orta Cami, Eski Cami
ve sivil mimarlık örnekleri) yakınlığı ve Cumhuriyet Meydanı bağlantısı ile tarihi bir odak noktasıdır. Kirazlı
Kavşağı kent merkezinin girişinde bir toplanma dağılma noktasıdır. Bu kavşak aynı zamanda bir nirengi
noktası olarak kabul edilmektedir.
Anket çalışması sonuçlarına göre; kentin ilk yerleşim alanı olan Orta Cami Mahallesinde ikamet eden
insanların % 18’i pasif nüfustan %14’ü ise aktif nüfustandır ve pasif nüfusun %46’sı 30 yılı aşkın süredir
Tekirdağ da ikamet etmektedirler. Tekirdağ denildiğinde ilk akla gelen Tekirdağ Kirazı olmuştur. Kiraz kent
kullanıcıları için sadece simgesel bir anlam niteliği taşımamakta aynı zamanda kültürlerinin de bir parçası
haline gelmiştir. Aynı zamanda yine Tekirdağ sembolü olarak belirtilende kiraz olmuştur. Kent içinde en çok
kullanılan
buluşma
meydanlar Valilik ve çevresi çıkmıştır.
yaş grubunun
da bu
meydanları
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Üyesi ve herkese hitap edebilen özellik gösterdiğini ortaya koymaktadır.
kullanması
anlamda
Fiziksel gözlemde mekânın merkezi bir konumda olması yol akslar ile bağlantısı yüksek, birden fazla bölge
içinde kalan odak noktasıdır. Kent merkezi ve yönlendirici ana noktalar sorularının da cevabı yine Valilik
ve çevresi, Valilik Konağı olarak belirtilmiştir. Eski kent merkezinin günümüzde de merkez olarak kalması,
insanların algılarında kalıcı bir etki bırakmıştır. Tekirdağ kenti kolayca yol buluna bilir bir kenttir cevabını veren
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kent kullanıcıları aynı zamanda küçük bir kent olduğunu ve plansız ve düzenli olmasa da çok rahat bir şekilde
yollarını bulabilecekleri bir kent olarak değerlendirmişlerdir. Kent nereden başlıyor sorusuna aktif nüfus 100.
Yıl Mahallesi ve Değirmenaltı Mahallelerini sınır olarak alırken pasif nüfus ise Değirmenaltı Mahallesinden
merkeze daha yakın olan Hürriyet Mahalleri ve 100. Yıl Mahallesi olarak sınırlarını belirtmişlerdir. Tekirdağ
iline bağlayıcı etmenlerde iki nüfus aralığı içinde aile çıkmıştır. Ancak pasif nüfusun ikinci tercih nedeni ise
sessiz ve sakin bir yerleşim alanı olması olarak belirtilmiştir. Aktif nüfusun Tekirdağ kenti içindeki fiziksel
mekân algısı incelendiğinde yönlendirici ve dikkat çekici noktaları eksik ve az, Tekirdağ kentini plansız ve
düzensiz ve kentsel mekânı etkin kullanılmamış olarak nitelendirmektedir. Pasif nüfusun Tekirdağ kenti
içindeki fiziksel mekân algısı incelendiğinde dikkat çekici noktaları var olduğu, kentin planlı ve düzenli
olduğunu, Tekirdağ kentinin okunaklı ve anlaşılabilir olduğunu, kentsel alanların ve kamusal alanların etkin
kullanıldığını düşündükleri çıkmaktadır. Günümüz Tekirdağ’ın kentsel kimliğini iki nüfusta, birinci derece
tarihi kent olarak belirtmişlerdir. İkinci derece belirtilen kent kimliği ise aktif nüfus için ticaret kenti pasif
nüfus için ise kırsal kent olarak karşımıza çıkmaktadır. Kent kullanıcıları, Tekirdağ kentinin eskiden en çok
tarım kenti kimliği olduğunu belirmişlerdir.
Prof. Bu
Dr.bağlamda
Ümrankırsal-tarım
SEVİL kentinden tarihi bir kent anlayışına
İBAD
Kurulu
geçildiğini görmekteyiz. Kent içindeki
tarihiYönetim
dokunun önemi
ve Başkanı
değeri günümüzde anlaşılmış ve kent içindeki
algıda bu yönde gelişmiştir. Pasif nüfus Tekirdağ kentinin sahip olduğu özelliklerin tamamının değiştiğini
belirtmişlerdir. Bu değişim kent içindeki yollar, ticaret akslarının büyümesi, alt yapı (doğal gaz, kanalizasyon
vb.), sokak ve caddesi isimlerinin değişmesi, sahil ve kıyı şeridinin dolgu yapılması gibi mekânsal müdahaleler
ile meydana gelmiş olduğunu belirmişlerdir. Aktif nüfus ise kentin biraz değiştiğini, bu değişikliğin ise; yol
çalışmaları, güzergah değişikliği, kıyıdaki rekreasyon alanlarının oluşturulması olarak belirtmişlerdir. Kent
kullanıcısının fiziksel mekân algısında, kent içindeki odak ve merkezlerin kullanımı, yönlendirici noktaların
farkındalığı, kentin başlangıç ve bitiş noktaları kullanıcının yaşı, ikamet süresi, aldığı eğitim ve kent içindeki
tercihleri önemi birer kriterdir.
Tüm bu çıkarımlar sonucunda anket ve gözlem verileri karşılaştırıldığında; tarihi ve kültürel değerlere sahip ilk
yerleşim alanı olan Valilik ve çevresi kent kullanıcısı içinde kent merkezi olarak kullanılmaktadır. Kent merkezi
etrafında gözlem çalışmalarında belirlenen odak noktaları Zafer Meydanı, Cumhuriyet Meydanı, Rüstem Paşa
Bedesteni ve Meydanı ve Kirazlı Kavşağı olarak belirlenmiştir. Kent kullanıcıları, özellikle pasif nüfus, ise
bu odak noktalarından sadece Valilik ve çevresinde yer alan cumhuriyet meydanının en çok kullanıldığını
belirtmiştir. Kent içinde merkeze en yakın odak noktası olan bu alan, kent kimliğinin de en önemli değerlerinden
biridir. İçinde Namık Kemal Heykelini, açık yeşil alanları ve oturma alanları bulunduran ve kent kullanıcısı
ile sürekli etkileşim içinde olan bir meydandır. Kent merkezindeki doku organik bir dokudan oluşmaktadır.
Doç.
Dr. Pelin
AVŞAR
KARABAŞ
BirinciProf.
derece Dr.
yolarBülent
dışındakiEKER
yollar karışık ve düzensiz olmasına
rağmen
kent kullanıcı
yollarını
rahat bir
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
İBAD
Yönetim
Kurulu Üyesi
şekilde
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belirtmişlerdir.
Organik dokuda gelişen kent için pasif nüfus planlı, düzenli ve anlaşılabilir
derken aktif nüfus ise plansız ve anlaşılmaz cevabını vermişlerdir. Fiziki incelemede ikinci ve üçüncü derece
yollar anlaşılmaz ve plansız olarak değerlendirilmiştir. Buna göre pasif nüfusun kentte ikamet sürelerinin
uzunluğu ve tarihsel gelişim süreci içerisinde yer almaları, kişisel deneyim ve tercihleri doğrultusunda kenti
okuyabildiklerini söyleyebiliriz.
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Kullanıcılar günümüz Tekirdağ kentini birinci derece tarihi kent kimliği ile tanımlamıştır. Kent içinde de
gördüğümüz gibi tarihi alanlar Tekirdağ merkezde yayılmış ve kent bu tarihi merkez üzerinden gelişmeye
devam etmiştir. Tarihsel süreç içerisinde korunan ve kent merkezinde yer alan anıt eserler, kültürel yapılar,
tescilli remi yapılar, tescilli sivil mimarlık örnekleri kentin karakterini yansıtmaktadır. Bu bağlamda kent
kullanıcısı ve fiziksel gözlem birbirleri ile örtüşmüştür.
SONUÇ
Çalışmada, Tekirdağ’ın tarihsel süreçte, mekânsal, sosyal ve kültürel değişimi ile oluşan kent merkezinde,
kullanıcıların kenti nasıl algıladığı, kent kullanıcıları için kentsel bir kimliğin oluşup oluşmadığı, kentsel
imgelerin mekâna etkisi ve bu etki sonucu kentsel kimliğin tarihsel süreç içerisindeki değişimi kent kullanıcıları
aracılığı ile sorgulanmıştır. Buna göre;
-Tarihsel açıdan birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Tekirdağ Süleymanpaşa merkez ilçesinde tarihi
doku; Ertuğrul, Orta Cami, Eski Cami ve Turgut Mahallelerinde yoğun bir şekilde karşımıza çıkmaktadır.

Prof. Dr. Ümran SEVİL
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akışları, Başkanı
nirengileri ve odak noktalarını algılayamadığı
ortaya çıkmıştır.
-Aktif nüfusun ikamet ettiği süre boyunca kente bir aidiyet duygusunun olmayışı, kent içindeki akışları
etkilemiş, uzun süre ikamet eden kişilerin belleğindeki valilik ve çevresi yerine kıyı ve sahil odaklı alanlarında
merkez olarak kabul edildiği görülmüştür.
-Kent içindeki deneyim ve tecrübeleri olmayan bir kitlenen kenti algılaması düşük ve yetersiz kalmaktadır.
-Aynı alanlarda ikamet eden aktif ve pasif nüfusun bakış açıları kent içindeki deneyimler ile farklılaşma
göstermiş ve mekânla kurulan ilişkilerin birbirinden ayrı olduğu ortaya çıkmıştır.
-Tekirdağ denildiğinde ilk akla gelen ve sembol olarak gösterilen, baskın olarak iki öğe vardır. Bunlardan
birincisi kiraz, ikincisi de Namık Kemal’dir.
-Kentte oluşturulan yeni fonksiyonlar ile kullanıcı algısı değişmiş ve kentin sınırları genişlemiştir. Fakat kent
kullanıcısı ilk yerleşim yeri olan tarihi merkezi, kent merkezi olarak kullanmaya devam etmektedir.
-Tekirdağ Kent Merkezinde “tarihi bölge kent içinde kullanıcı algısına göre baskın ve anlaşılabilir olduğu
ortaya çıkmıştır.
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işlevler ile kullanıcı algısının değiştiğini, kentin sınırlarının ve merkezinin genişlemiş olduğunu, bununla
birlikte çalışmada ele aldığımız aktif ve pasif nüfusun, ilk yerleşim yeri olan tarihi merkezi, kent merkezi olarak
kullanmaya devam etmekte olduğunu görmekteyiz. Fakat pasif nüfus kent merkezi olarak kabul ettiğimiz güçlü
kimlik öğeleri barındıran bölgeyi toplanma, odak noktası olarak kullandığını gözlemlerken, aktif nüfusun bu
bölgeyi bir geçiş alanı olarak kullanmaya başladığı gözlemlenmiş ve bakış açılarının değiştiği ortaya çıkmıştır.
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Bunun yanı sıra kent içinde deneyim ve tecrübesi olmayan aktif nüfusun, kent algısının bütüncül olmadığı
ve yetersiz kaldığı ortaya çıkmıştır. Kent merkezi ve çevresindeki mahallelerde ikamet eden, aktif ve pasif
nüfusun bakış açılarının da, kent içindeki deneyimlerinde farklılaşma gösterdiği, yaşanmışlık ile birlikte
mekânsal bağın birbirinden farklı olduğu ortaya çıkmıştır.
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İÇ MİMARLIKTA İNOVATİF TEKSTİLLERİN KULLANIMI
Başak ÖZKENDİRCİ
Altınbaş Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, İstanbul / Türkiye

Öz: İnsanoğlunun varlığını sürdürmesi; beslenme, korunma ve barınma ihtiyaçlarını karşılamasına bağlıdır.
Tekstil; korunma ve barınma konularında hayati öneme sahiptir ve temel ihtiyaç olarak değerlendirilir. Toplumsal
hayatın gelişimiyle birlikte yaşamsal ihtiyaçları karşılayan, hayatı kolaylaştıran, konfor sağlayan tekstil ürünleri,
aynı zamanda estetik bir unsur olarak zevk algımızı yükselten, toplumsal statünün sergilenmesini sağlayan
nesnelere dönüşmüştür. Modern mimaride yaygınlaşmaya başlayan yeni nesil uygulamalar, mekânda tekstil
kullanımını etkilemektedir. Yerden ısıtma sistemleri kullanıcıların halı gereksinimini ortadan kaldırırken, ışığın
şiddetine göre kararabilen pencere camları perdenin işlevini gereksiz hale getirmektedir. Bununla birlikte, her
alanda olduğu gibi tekstil alanında da Prof.
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dikkat çekmek ve mekan tekstilleri alanında gerçekleşen değişimin iç mimarlık alanına nasıl yansıyacağına
dair bir vizyon oluşturmaktır. Araştırma; farklı ülkelerde geliştirilen, işlevsel açıdan ve estetik açıdan iç
mimaride kullanılması fark yaratacak inovatif tekstil ürünlerini kapsamaktadır. Yöntem olarak; işlevsel ve
estetik olarak üstün özellikler sergileyen yeni nesil tekstil ürünlerin araştırılması ve bu ürünlerin iç mimarlık
alana sağlayacağı katkıların kuramsal olarak değerlendirilmesi benimsenmiştir. Sonuçta; iç mimarlıkta tekstil
kullanımının klasik kullanım amacının değişmekte olduğu, ancak estetik olarak tekstil kullanımının mekâna
kazanımlarının yadsınamayacağı anlaşılmaktadır. Akıllı tekstillerin, yenilikçi tekstillerin, nanotekstillerin, iç
mekân tasarımında kullanılmasıyla, kullanıcının konforuna katkıda sağlayacağı anlaşılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: İnovatif Tekstiller, Akıllı Tekstiller, Mekân Tekstilleri, İç Mekân Tekstilleri

GİRİŞ
En önemli iki temel ihtiyaç olan barınma ve korunmayı sağlayan mekânlar, aynı zamanda bireylerin yaşamlarını
konforlu bir şekilde sürdürmelerini sağlayacak şekilde tasarlanmaktadır. Mekânı meydana getiren; kapı, duvar,
kolon, kiriş, pencere gibi öğelerden beklenen en temel özellikler işlevsel ve sağlam olmalarıdır. Eşyaların
üretiminde kullanılan ahşap, metal gibi malzemeler de ürünlerin işlevselliği ve görselliği açısından önemlidir.
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gerekmektedir. İnsan bedenine temas halinde olan koltuk, yatak gibi eşyaların tenle temas eden kısımlarında,
esnek, yumuşak malzemeler kullanılması gerekmektedir. Sünger, kumaş gibi esnek ve yumuşak tekstil
malzemelerinin mekânlarda kullanılması her şeyden önce bir ihtiyaçtır. Mahremiyet sağlayan perdeler, yalıtımı
arttıran halılar gibi pek tekstil ürünü mekân tasarımlarında kullanılmaktadır. İşlevsel kazanımlarının yanı sıra
tekstil ürünleri, sert ve düz mimari çizgileri yumuşatarak oluşturdukları konfor hissiyle ve kullanıcının öznel
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beğenilerini yansıtmasına olanak sağlayan sınırsız renk, desen, doku seçeneğiyle mekânda kullanıcıların görsel
beklentilerini de karşılamaktadır. Gerek ergonomik gerekse estetik kazanımları sayesinde yüzyıllar boyunca iç
mekânlarda kullanılagelmiş olan tekstiller dekorasyonun vazgeçilmez unsurları olarak görülmüştür.
İç mekânda kullanılan tekstiller kullanım alanlarına göre; döşeme tekstilleri, pencere tekstilleri, zemin
tekstilleri, duvar tekstilleri, yatak tekstilleri, banyo tekstilleri ve mutfak tekstilleri olarak sınıflandırılabilir.
Kullanım alanları farklı olan bu ürünler, üretim yöntem ve süreçlerindeki farklılıklar nedeniyle ayrı tesislerde
üretilmektedir.
Sürtünmeye, gerilmeye ve gün ışığına karşı dayanıklı olarak üretilen döşeme kumaşları, esnek ve yumuşak dolgu
tekstil malzemelerle birlikte sert mobilyaları insan ergonomisine uygun hale getirmek amacıyla kullanılmaktadır.
Dış dünyayla iletişimi, gün ışığından faydalanmayı, ortamın temiz hava ihtiyacını sağlayan pencerelerde
kullanılan tekstiller, saydam olan pencerelerin mahremiyet sorununu çözmektedir (Özkendirci,2017:99-105).
Kullanıcının ihtiyacı doğrultusunda gün ısısından ve ışığından faydalanmasına olanak sağlayan perdeler, ısı ve
ışık yalıtımına da katkı sağlamaktadır. Prof.
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(Özkendirci,2016:23-53). Soğuk duvarların yalıtılması, ses geçişinin engellenmesi amaçlarıyla kullanılmakta
olan duvar tekstillerinin mekân bölücü, yönlendirici özelliklerinden de faydalanılmaktadır. Nevresiminden
süngerine birbirinden farklı birçok tekstil ürününü kapsayan yatak tekstilleri, sağlık açısından da büyük önem
taşımaktadır. Banyo tekstilleri suyla dayanım, yüksek nem çekme ve hızlı kuruma özellikleri sergilemesi
beklenen ürünler olmakla birlikte tenle temas etmeleri sebebiyle doğal ve yumuşak olmaları gereken ürünlerdir.
Mutfak tekstilleri ise hem çalışma hem de servis alanlarında hijyenin sağlanmasında önemli bir yere sahiptir.
İşlevsel faydalarının yanı sıra iç mimarlıkta kullanılan tekstiller, kullanıcının duyusal algılarını ve psikolojisini
de etkilemektedir. Yaşam ve çalışma ortamlarında kullanılan renklerin insan psikolojisi üzerindeki etkilerini
inceleyen pek çok araştırma bulunmaktadır. Tenle temas etse de etmese de farklı dokuların insan davranışlarını
etkilediğini kanıtlayan bir araştırmaya göre; “Dokunma, kritik bir bilgi edinme aracı ve çevresel manipülasyon
aracıdır. Fiziksel dokunuş deneyimleri, kişisel ve kişilerarası kavramsal ve mecazi bilginin yanı sıra bu bilginin
uygulanmasında bir sıçrama tahtası geliştirilmesi için ontolojik bir iskele oluşturabilir (Ackerman,2010:1712).”
Binaların net düz çizgileri, sağlamlık süreklilik duygusunu oluşturarak içinde yaşanılan mekâna güvenilmesini
mümkün kılmaktadır. Kullanıcının ihtiyaç duyduğu neşe, hareket, rahatlık hislerini yaratan ise kavisli organik
çizgilerdir. Kullanıcıların mekânda enerjik ve rahat hissetmesini sağlayan görsel ve dokunsal unsurların
büyük bir kısmını tekstil malzemeler karşılamaktadır. Perdeler kavisli drapajlarıyla mimarinin net çizgilerini
kırarak mekâna doğal ve organik bir etki katmakta, halılar, koltuklar, yumuşak yapılarıyla davetkâr bir ortam
Doç.veDr.
Pelin
AVŞAR
KARABAŞ
Prof. Dr.Amaca
Bülent
EKER
oluşturmaktadır.
uygun
olarak tercih edilecek renk, desen
doku
özelliklerine
sahip
kumaşlarla
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
İBAD
Yönetim
Kurulu
Üyesi
bir mekânın enerji veren, iştah açan, konsantrasyonu arttıran ya da dinlendiren bir ortama dönüştürülmesi
mümkündür (Augustin,2009:22). Alçak tavan, küçük pencere gibi mimari olumsuzlukların da doğru tekstil
malzemeleri ile manipüle edilmesi ve mekânın olduğundan daha geniş, yüksek, aydınlık algılanmasının
sağlanması, iç mimarlıkta yaygın olarak başvurulan bir uygulamadır. Zengin renk, desen ve doku seçeneği
sunan tekstiller sayesinde kullanıcı, kendi beğenisini ve tercihlerini mekâna yansıtarak, yaşadığı, çalıştığı
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ortamı kişiselleştirebilmekte, kullanılan malzemenin güncel eğilimlere uygunluğu, modeli, kalitesi ile sosyal
statüsünü sergileyebileceği bir ortam oluşturabilmektedir.
AMAÇ
Yeni milenyumla birlikte birçok nesne başına eklenen ‘akıllı’ sözcüğüyle ifade edilmektedir. Her geçen
gün birçok alanda teknolojinin adapte edildiği çok işlevli ürünler ve üstün nitelikler sergileyen malzemeler
geliştirilmektedir. Bu nihai ürünlerin ve ara ürünlerin alışageldiğimiz tasarım anlayışını değiştirmesi
kaçınılmazdır. Her alanda olduğu gibi tekstilde ve mimaride çeşitli araştırılmalar yapılmakta, üstün niteliklere
sahip uygulamalar ve malzemeler geliştirilmektedir. Yeni nesil malzemelerin disiplinler üzerindeki mevcut
etkilerini değerlendiren ve tekstil alanında gerçekleştirilen yeniliklerden örnekler veren çalışmada, iç
mimarlık ve tekstil disiplinlerinin yakın gelecekteki etkileşimi sorgulanmaktadır. Yeni nesil tekstil malzeme
ve uygulamalarının mekan tasarımlarına olası katkıları konusunda öngörülerin oluşturulduğu çalışma, mekan
tekstilleri ortak paydasında, mimarlar, iç mimarlar ve tekstil tasarımcılar için geleceğe yönelik bir vizyon
oluşturmayı amaçlamaktadır.
Prof. Dr. Ümran SEVİL
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İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Bilim ve teknolojide yaşanan gelişmelerin mimarlık, iç mimarlık ve tekstil disiplinlerini buluşturan ortak payda
olan mekân tekstillerini etkilememesi mümkün değildir. Mekân tekstilleri hem mimarlık alanında geliştirilen
üstün nitelikli malzeme ve uygulamalardan hem de tekstil alanındaki uygulamalardan etkilenmektedir.
Dolayısıyla yakın süreçte geliştirilen mimari malzeme ve uygulamalar arasında işlevsel kazanımları
doğrultusunda mekan tekstillerini etkileyeceği düşünülen örnekler çalışmanın kapsamına dahil edilmiştir.
Tekstil alanında yakın süreçte geliştirilen ve halen araştırmaları devam eden uygulama ve malzemeler arasında
sağladıkları yeni işlevsel ve estetik özelliklerle mekan tekstillerini etkileyeceği düşünülen örneklere de kapsam
dahilinde yer verilmiştir.
YÖNTEM
Araştırmanın hazırlık aşamasında, makale, bildiri ve kitap gibi bilimsel içerikli akademik yayınlar taranarak
mimarlık alanında geliştirilerek ürüne dönüştürülmüş olan malzeme ve uygulamalar tespit edilmiş, bu malzeme
ve uygulamalar arasından işlevsel kazanımlar açısından mekân tekstillerinin tercih edilmesini sağlayan işlevsel
özellikleri karşılayan örnekler seçilmiştir. Çeşitli akademik yayınlarda yer alan, tekstille ilişkilendirilen ve
tekstil ürünleri yerine geçebileceği düşünülen gelişmeler tespit edilmiş, tespit edilen örnekler içerisinden
mekân tekstilleri alanında kullanılabileceği düşünülen araştırmalar, buluşlar, ürün ve uygulamalar seçilmiştir.
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gelişmelerin mekân tekstilleri alanına uyarlanması durumunda
kazanımlar konusunda varsayımsal yorumlar geliştirilmiştir.

794

DERNEK
YÖNETİMİ
SÖZEL SUNUMLAR

ARAŞTIRMA
Mimari Malzeme ve Uygulamalardaki Yenilikler
Hafif, estetik ve ekonomik bir malzeme olan camın mimaride kullanımı her geçen gün artmaktadır. Çift
cam sistemlerinin geliştirilmesiyle birlikte enerji tasarrufuna katkı sağlayan üstün yalıtım değerleri sergileyen
pencere camları, yeni binaların temel elemanları haline gelmiştir. Çift cam arasına yerleştirilmiş likit
nanokristallerin elektrik akımıyla konumları değiştirilebilmekte bu teknik sayesinde pencere camları, saydam,
yarı saydam, renkli, opak hatta desenli hale dönüştürebilmektedir (Korgel,2013:278-279). Gün ışığından
elektrik üretebilen camlar, mikro elektronik materyallerle donatılmış pencere camları bu alanda gerçekleştirilen
buluşlardan bazılarıdır. Camlar, şeffaf kaplama malzemeleri ile kendisini temizleyebilme, kırılmazlık,
buğulanma önleme, renk değiştirme gibi özellikler de kazanmaktadır (Özkendirci,2017:99-105). 1981 yılında
Mike Davies ve Richard Rogers tarafından geliştirilen ve bir cam elemanın içindeki çeşitli fonksiyonel
tabakalar sayesinde mevcut koşullara otomatik olarak uyum sağlayabilen polyvalent duvar, mimarideki
değişimin öncüsü olmuştur. Güneş ışığından
ısısından
faydalanılmasına
olanak tanıyan polyvalent duvar,
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camlar ile pencereler istenildiğinde bir bilgisayar ekranına ya da bir televizyon ekranına dönüşebilmektedir
(Park,Won,Lee,Kim,2003:190). Tavandan tabana panoramik manzara sunan pencerelerin dev ekranlara
dönüşebilmesi ekran odaklı yeni yaşam stili açısından dekorasyon anlayışını yeniden şekillendirebilecek bir
yenilik olarak görülmektedir. Gün ışığından ve ısısından maksimum fayda sağlarken ışığın geliş açısını ve
miktarını otomatik olarak ayarlayabilen, gerektiğinde opak hale gelerek içeriyi göstermeyen, istendiğinde dev
bir led ekrana dönüşebilen, yüksek yalıtım değerlerine sahip camlar ve duvarlar, işlevsel açıdan perdeye olan
gereksinimi tamamen ortadan kaldırmaktadır.
Etilen vinil asetatın zemin kaplaması olarak kullanılmaya başlaması ve vinil kaplama üretim teknolojilerindeki
gelişmelerle birlikte yüksek fiyatlı muadil zemin kaplamalarından ayırt edilmesi güç estetik seçeneklerin
geliştirilmesi, bu ürünlerin mekân tasarımında kullanımlarının artmasını sağlamıştır. Kolay temizlenebilen,
düşük geçirgenliğe sahip, suya dayanıklı, yumuşak ve ucuz bir malzeme olan vinil kaplamalar, özellikle yoğun
trafiğin olduğu alanlarda halının yumuşaklık işlevini üstlenmekte ve halının uygun maliyet avantajını ortadan
kaldırmaktadır. Son yirmi yıl içerisinde radyan yerden ısıtma uygulamalarının kullanımı Avrupa ülkelerinde
yaklaşık %50 oranında, Kore’de ise %90 oranında artış göstermiştir. Yeni yapılan binaların büyük çoğunluğunda
yerden ısıtma sistemleri tercih edilmektedir (Oelsen, 2002:19). Yerden ısıtma sistemlerine sahip mekânlarda
ısı kaybına yol açması ve ısınan havanın yükselmesiyle halı içerisindeki toz ve alerjenlerin iç mekan hava
kalitesini olumsuz yönde etkilemesi nedeniyle halı kullanılması önerilmemektedir. Yerden ısıtma sistemlerinin
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Temperli cam ve pleksiglas malzemlerden üretilen duş kabinleri, yüksek hava sirkülasyonu sağlayan, küf
oluşumuna dayanıklı ürünler olmaları sebebiyle banyo perdelerine oranla oldukça hijyenik seçenekler
oluşturmaktadır. Suyun banyo ve duş teknelerinin sınırları içerisinde kalmasını sağlayan bu ürünler, kırılmaya
karşı dayanıklı olmaları sebebiyle banyolarda yaşanabilecek kaza riskini de azami seviyeye indirmektedir.
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Duş kabinleri, vücudun farklı bölgelerine yönlendirilen su jetlerinden sağlanan basınçlı su ile hidroterapi
yapan tesisatların geliştirilmesine de olanak sağlamıştır. Led aydınlatmalar, internet bağlantısı, ses ve
görüntü sistemleri, elektronik kontrol paneli ile donatılan yeni nesil duş kabinleri, kullanıcıya yüksek konfor
sağlamaktadır. Mekânda genişlik hissi yaratan kabinler, kullanıldıkları mülkün değerini de arttırmaktadır. Bu
şartlar altında düşük maliyeti dışında duş perdesinin tercih edilmesi için bir neden kalmamaktadır.
Ses iletimini %90 oranında engelleyebilen kaplama malzemeleri ve %40 oranında ısı yalıtımı sağlayan
elastomerik reçine esaslı boyaların geliştirilmesiyle birlikte duvar tekstillerinin ses ve ısı yalıtımı gibi işlevsel
kazanımlarını karşılayacak alternatif ürünler ortaya çıkmıştır (Soundguard, Isonem).
Yukarıda aktarılan örnekler; mimarlık alanındaki yeni nesil malzemelerin ve uygulamaların pencere tekstilleri,
zemin tekstilleri, duvar tekstilleri ve banyo perdeleri gibi iç mimarlıkta kullanılan tekstil ürünlerinin işlevsel
kazanımlarına duyulan gereksinimi ortadan kaldırmakta olduğunu göstermektedir. Yeni nesil mimari
malzemeler ve uygulamalar konusunda aktarılan bilgiler doğrultusunda, duvar tekstilinden zemin tekstiline pek
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Ümran SEVİL
çok tekstil ürününün gelişmelerden olumsuz
bahsi geçen tekstil ürünlerinin tüketiminin
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkanı
ve satışlarının azalacağına dair bir çıkarım yapılması mümkündür.
İç Mimarlıkta Kullanılan Tekstil Ürünlerindeki Yenilikler
Her buluş bir başka buluşun tetikleyicisidir. Kimya alanında geliştirilen özel bir kaplama malzemesinin
cama uygulandığında üstün niteliklere sahip bir cam elde edilmesi gibi, aynı malzemenin tekstil boyasında
kullanılmasıyla farklı bir inovatif ürün geliştirilebilmektedir. Nanobilim, bilgisayar teknolojileri, kimya ve
biyomühendislik alanlarında kaydedilen gelişmelerin tekstil üretimine adapte edildiği araştırmalar, sağlamlık,
kolay temizlenebilirlik gibi üstün niteliklerin yanısıra kullanıcıya farklı işlevsel kazanımlar sunan yeni tekstil
ürünlerinin gelişmesine katkı sağlamaktadır.
Kısaca mikro ölçekte kimyasal içerikli kapsüllerin farklı malzemelere ve yüzeylere uygulanması olarak
tanımlanabilecek mikroenkapsülasyon teknolojisi ile antimikrobiyal veya böcek kovucu kimyasallar, parfüm
içerikli mikrokapsüller kumaşa uygulanabilmektedir (Nelson,2002:55). Elektrostatik stabilizasyon veya sterik
stabilizasyon gibi metotlarla nano ölçekte malzemelerin tekstil liflerine veya kumaşlara aktarılması, üstün
niteliklere sahip tekstil ürünlerinin yolunu açmaktadır. Ultraviyole, infrared gibi zararlı ışınları, elektromanyetik
radyasyonu engelleyen kumaşlar geliştirilmektedir (Brzeziński,2009:66). Sinek kovan, rüzgârla dalgalandıkça
ortama hoş koku veren, baz istasyonundan yayılan elektromanyetik radyasyonu engelleyen perdeler, halihazırda
patenleri alınmış ürünler arasındadır.
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uygulanabilecek kadar küçük boyutlarda üretilebilmesi, elektronik tekstil ve akıllı tekstil çalışmalarına hız
kazandırmıştır. Enerji üretebilen ve depolayabilen, veri toplayabilen, aktarabilen ve depolayabilen, ortamdaki
değişiklikleri algılayabilen ve bu değişime göre tepki oluşturabilen elektronik sistemlerle donatılan tekstiller,
çok işlevli ürünler olarak kullanıcıya sunulmaktadır. Polymerik optik liflerle donatılarak yönlendirme ekranına
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dönüşen veya üzerine bastığınızda yolunuzu aydınlatan halılar, güneş enerjisinden elektrik üreten perdeler,
ağırlığınızı ölçen banyo paspasları satışa sunulmuş ürünlerden birkaçıdır.
On yıl önce ütopik bir kurgu olarak görülebilecek fikirler, nesnelerin interneti çağının tasarım projeleridir.
Kullanıcının eşyalarının birbiriyle etkileşim halinde olması, kullanıcı ofise adım attığında halının kahve
makinesine komut vermesi mümkündür (Sarwant, 2012;8). “Bu gelişmeler gelecekte evlerimizin sadece zeki
ve akıllı olmasıyla değil, aynı zamanda yerel ağda birleşen araç ve uygulamalarıyla, ofis, araba, yerel hastane,
yerel bakkal, yerel banka ile bağlantı kurabilen ürünler barındırmasıyla övüneceğimiz anlamına gelmektedir
(Singh,2012:7).”
Son yıllarda üzerinde kapsamlı çalışmalar yapılan akıllı malzemelerden biri de şekil hafızalı malzemelerdir.
Bu malzemeler aktivasyon üzerine hatırı sayılır programlanmış deformasyonu hatırlayabilmekte ve geri
kazanabilmekte, kimyasallar, sıcaklık, ph, ışık, manyetik alan, gibi harici uyaranlarla etkinleşebilmektedir
(Gök,2015:1). Nano ölçekte kimyasalların veya metallerin uygulandığı kumaşlar, sesle, ışıkla harekete
geçerek hafızalarındaki forma dönüşebilmektedir. Islandığında genişleyen banyo perdeleri, hava karardığında
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Kurulukullanıcının
Başkanı beden şeklini alan koltuklar, hem
kullanıcının konforuna hem de mekân tasarımına katkı sağlamak üzere geliştirilmeyi bekleyen ürünlerdir.
Bir dış uyaranın indüksiyonuna bağlı olarak renk değiştiren kromik malzemeler, kumaşa boya veya kaplama
şeklinde uygulanmaktadır. Isıya duyarlı termokromik boyalar, ışığa duyarlı fotokromik boyalar, neme duyarlı
hidrokromik boyalar, tekstil yüzeylere uygulanmış kromik boyalardan bazılarıdır (Mal,2014:557). Giyim
tekstillerinde giderek yaygınlaşan kromik boya ve kaplamaların yakın gelecekte iç mimarlıkta kullanılan
tekstillere de uygulanması beklenmektedir. Koyu renkte olan bir zemin tekstilinin ya da bir yatak örtüsünün,
gün ışığı azaldıkça açık renge dönüşmesini sağlayabilecek kromik boyalarla mekan tasarımında ışık dengesini
sağlamak kolaylaşabilecektir. Yakın gelecekte kullanıcının ruh haline göre koltuklarının rengini değiştirmesi
mümkün olabilecektir.
Fermente edilmiş bakterilerden elde edilen deri görünümlü yüzeyler ya da fotosentez yapabilen yarı
sentetik biyolojik yapraklar gibi birçok biyomalzemenin tekstil alanında uyarlanmasına yönelik araştırmalar
yapılmaktadır (Paulich,2014). Bölünerek ya da üreyeterek çoğalabilen biyomalzemeler, dış etkenlere tepki
olarak form değiştirebilmekte, kendisini onarabilmekte ve doğada hızla çözünebilmektedir. Biyoloji ve tasarım
disiplinlerini bir araya getiren araştırmalar neticesinde giyim alanında kullanılmaya hazır ürünler geliştirilmeye
başlanmıştır. Hiçbir hayvanın öldürülmesine gerek kalmadan laboratuvar ortamında geliştirilen kültür deriyle
kaplanmış olan koltukların, kullanıcı gölgesinden faydalanırken fotosentez yaparak karbon salınımını düşüren
yarı sentetik biyolojik tentelerin, yakın gelecekte çevreye ve hayvanlara duyarlı yeni nesil sürdürülebilir
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
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Tekstil alanındaki yenilikler yeni uygulama alanlarının ortaya çıkmasını da sağlamaktadır. Özel bir büküm
yöntemiyle sertleştirilerek aldığı formu uzun yıllar koruyacak şekilde üretilen kumaşlar üç boyutlu duvar
kaplamaları olarak kullanılmaya başlamıştır. Yarı saydam, opak ya da desenli olarak üretilebilen ve doğada
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kolaylıkla çözünebilen üç boyutlu duvar tekstilleri, mekan bölücü, aydınlatma elemanı, asma tavan olarak da
kullanılabilmektedir(Kumar,2014:214).
SONUÇ
Ergonomik ve psikolojik katkıları, tekstil malzemelerin iç mimarlıkta kullanımını gerekli kılmaktadır. Yapılan
araştırma mimarlık alanında geliştirilen yeni nesil malzeme ve uygulamaların perde, halı, banyo tekstilleri,
duvar tekstilleri gibi birçok tekstil ürünün işlevsel kazanımlarını karşıladığını göstermektedir. Yeni nesil
binaların tasarımlarında yaygın olarak kullanılmaya başlanan bu malzeme ve uygulamaların ilgili tekstil
ürünlerinin satış oranlarını olumsuz yönde etkileyeceği öngörüsü yapılabilir.
Daralan yaşam mekânları, azalan alım gücü ve tükenen doğal kaynaklar tüketicilerin birçok işlevi bir arada
sunan inovatif ürünlere olan ilgisinin artmasına neden olmaktadır. Tekstil endüstrisi, giyim dışı uygulamalara
yönelik büyük bir yeniden yönlendirme sürecinden geçmektedir. İnovatif tekstil ürünleri toplam tekstil üretim
ve tüketiminin yaklaşık% 40’ını oluşturmaktadır ve yıllık% 4’lük büyüme hızında, küresel tekstil pazarının
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firmalarının varlıklarını devam ettirmeleri ve büyüyebilmeleri açısından önem kazanmaktadır. Tekstil alanında
yapılmakta olan araştırmalar neticesinde her geçen gün çevre ve insan odaklı inovatif bir ürün geliştirilmekte
ve satışa sunulmaktadır.
Led ekrana dönüşebilen halılar sayesinde yönlendirme sinyallerinin zeminde uygulanabilmesi, internete
bağlanabilen yataklar sayesinde mutfaktaki bir cihazın yataktan yönlendirilebilmesi, hava durumuna göre
renk değiştiren kumaşlar sayesinde hava kararınca ortamın renginin açılabilmesi gibi birçok yeniliğin, mimar
ve iç mimarlara farklı tasarım olanakları sunacağı düşünülmektedir. Yeni uygulama alanları sunan form
stabilitesini koruyarak üç boyutlu duvarlar ve tavanlar tasarlanmasına olanak sağlayan tekstil ürünleriyle
gerçekleştirilebilecek mekân tasarım olasılıkları, tasarımcının hayal gücüyle sınırlıdır.
Gerek mimari alandaki gerekse tekstil alanındaki çevre ve insan odaklı yeniliklerin alışılmış mekân tasarım
anlayışını değiştirmesi kaçınılmazdır. Mimarlar ve iç mimarlar yakın gelecekte mekân tasarlarken, birçok
işlevi bir arada sunabilen, birbiriyle etkileşim halinde olan, değişkenlere tepki verebilen tekstil ürünleri
kullanabileceklerdir. Tekstil üreticilerinin, tekstil tasarımcılarının, mimarların, iç mimarların birbirlerinin
alanlarıyla ilgili gelişmeleri takip etmeleri, değişen tasarım anlayışını kavramaları ve günün gerisinde
kalmayarak geleceğe yönelik bir vizyon kazanmaları açısından gerekli görülmektedir.
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ÇANAKKALE TERZİOĞLU YERLEŞKESİNE SINIR ORMANLIK ALANDA EKOTURİZM
KULLANIM POTANSİYELİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Yavuz ALKAN1, Elif SAĞLIK2
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lâpseki Meslek Yüksekokulu, Çanakkale / Türkiye

1-2

Öz: Çanakkale kentinin güneyindeki Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi yerleşkesine bitişik olan, 107-204 m
ler arasında değişen yüksekliklere sahip ve 40o 06I 36II, 40o 06I 06II kuzey paralelleri ile 26o 25I 08II, 26o 25I 49II
doğu meridyenleri arasında yer alan Araştırma alanının, doğal zenginliği, tarihi, kültürel ve tahrip edilmemiş
doğal yapısıyla ekoturizme açılabilecek yönlerini keşfetmek, bu kapsamda yapılacak alt-üst yapı çalışmalarıyla
servis edilebilecek ekoturizm formatlarının tanıtımını sağlamak, bölgeye önemli katkılar sağlayabilecektir. Bu
çalışmada alandaki mevcut potansiyelin, bölgesel düzeyde turizme kaynak oluşturan doğal, tarihi ve kültürel
potansiyeli ile alana uygun turizm aktivitelerine
trekking/doğa yürüyüşü, yamaç paraşütü,
Prof. Dr.(tırmanma,
Ümrankoşu,
SEVİL
bisiklet, kamp-karavan, Seyir Terası, İBAD
GözlemYönetim
kulesi, Teleferik
Telesiyej turizmi, yaban hayatı gözlemciliği,
KuruluveBaşkanı
akarsu, tarımsal flora, gibi) kaynak teşkil edebilecek değerler yönünden sınıflandırılması ve bilinçli kullanıma
yönelik stratejilerin belirlenmesi, Swot Analizi Yöntemi ile ortaya konulmaya çalışılmış; keza, alana ve yakın
çevresine olan sosyal, kültürel ve ekonomik etkilerinin araştırılması hedeflenmiş olup, yöntem gereği, amaca
uygun olarak hazırlanan ve değerlendirmeleri yapılan alanın, ekoturizm potansiyelini belirleme noktasında,
etkili olduğu düşünülen güçlü ve zayıf yönleri ile tehdit ve fırsatları gibi etkenler belirlenmeye çalışılmıştır. Bu
etkenler dikkate alınarak alanın mevcut güçlü yönleri ve fırsatlardan en üst düzeyde yararlanılabilecek, tehdit
ve zayıf yönlerin etkisini en aza indirgeyebilecek plan ve öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ekoturizm Potansiyeli, Doğal-Kültürel Değerler, Çanakkale

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Çanakkale, Türkiye’nin kuzeybatısında Avrupa ve Asya kıtalarını birbirinden ayıran Çanakkale Boğazı’ nın
her iki yakasında da toprakları bulunan bir ilimizdir. İl, 25° 40’-27°30’ doğu boylamları ve 39°27’-40°45’
kuzey enlemleri arasında 9.933 km2 lik bir alanı kapsar. Çanakkale ilinin coğrafik yapısında en yüksek
dağı 1767 metre ile Kaz Dağları’ dır. Kent dahilindeki akarsuların düzenli bir rejimi bulunmamaktadır.
Sonbahar yağmurlarıyla ve özellikle Kaz Dağları’ndaki karların erimeye başlamasıyla nisan, mayıs aylarında
Dr.düşer.
Pelin
KARABAŞ
Prof.
Dr.dışındaki
Bülentsürelerde
EKER akarsuların akış debileriDoç.
kabarırlar,
bunun
oldukça
Bu AVŞAR
dönemde dere/derelerin
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yönetim
Kurulu
Üyesi
akarsuİBAD
debilerine
bağlı olarak
gerekli
planlama ve altyapı çalışmalarıyla su sporlarının yapılmasınaYardımcısı
da imkân
tanırlar. İl yüzölçümünün % 55’i ormanlıktır. Bu ormanlarda karışık cins ağaç toplulukları bulunur. Kızılçam,
karaçam, köknar, meşe, kayın türündeki ağaçlar çoğunluktadır Kalan diğer alan çayır, mera ve tarıma elverişli
arazi ile kaplıdır. Doğal çevrenin giderek bozulup yok olduğu günümüzde; ülke nüfusunun % 25’ inin, ülke
sanayisinin yarısından fazlasının bulunduğu Marmara Bölgesi’nde kentleşme ve sanayileşme baskısına
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direnebilen bir yaşam ortamıdır Çanakkale. Dünyanın önemli suyollarından biri olan Çanakkale Boğazı, 671
km kıyı şeridi, kendine has özellikleri, ilimiz doğal çevresinin en belirgin zenginliklerindendir1. Keza, tarihi
geçmişi ve buna bağlı olarak ortaya çıkan tarihi eserleri ve yerleşkeleri ile coğrafik özellikleri bakımından
da öne çıkan Çanakkale kenti, bu vasıflarının sağladığı yerli ve yabancı turist potansiyelini artırmada da iyi
bir strateji ortaya koymakta olduğu görülmektedir. Bu gelişmeler doğrultusunda Çanakkale kentsel yapısında
geleceğe dönük akılcı, duyusal, teknolojik ve felsefi bileşenler ışığında fütürist (geleceğe dönük) yaklaşımlar
sergileme gerekliliği kaçınılmaz görülmektedir. İnsanların genelde gelecekle ilgili temayüllerinde olumsuz ve
karamsar düşüncelere sahip oldukları görülür. İşte bu anlamda, fütürizm, bu gelecek düşüncesini pozitif olana
yönlendirmeyi temel alır. Bu noktada geleceği düşünme, geleceği erken okuma, geleceğe kendini hazırlama
ve kendini konumlandırma becerilerine sahip olmak gerekliliği öne çıkmaktadır. Bu kapsamda gerekli bilgi ve
donanıma sahip olabilmek için mevcut gelişmeleri kullanarak (teknoloji, internet, medya, literatür, yayın, gibi)
bilgiye ulaşmak, bilgiyi analiz etmek ve işlemek yoluyla geleceği tasarlamak gerekir. Bu anlamda geleceğin
şekillenmesinde fütürizm akımının önemli bir manifesto olduğunu söyleyebiliriz. Geleceğe dönük rasyonel
planlamalar kapsamında bu araştırmada, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi kampüs bitişiğinde yer alan
Prof. Dr. Ümran SEVİL
“Jandarma Hatıra Ormanı“ kapsamında ekoturizm potansiyelinin belirlenmesine dönük swot analizi yapılmış,
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
buna bağlı olarak da alanda ekoturizme açılabilecek uygulanabilir alternatif faaliyetler belirlenmeye çalışılmıştır.
Kuramsal Çerçeve. Ekoturizm terimiyle ilk anlaşılan endüstriyel faaliyettir. Ekoturizm özgün karakterlere
sahip, pazarlama ve promosyonu ile öne çıkan kompleks endüstriyel faaliyetler kombinasyonudur. Ekoturizm,
finans sağlama, bilimsel araştırma, girilmemiş ve hassas ekosistemleri koruma, kırsal alanda yaşayan insanlara
fayda, fakir ülkelerde gelişmeyi teşvik, ekolojik ve kültürel duyarlılığı geliştirme, turizm endüstrisinde sosyal
sorumluluğu ve çevresel bilinci işleme, turistleri eğitme ve tatmin etme ve dünya barışını kurma yolu olarak
nitelenir (Honey, 1999,  Blamey, 2001).Yaygın tanımlar idealist felsefe ve bilgi felsefesinden beslenen liberal
yaklaşımlara dayanır. Tarihsel materyalist felsefeye dayanan veya ondan esinlenen alternatif görüşler ise,
turizm ve ekoturizmi yaygın olan betimlemelerden farklı biçimlerde nitelerler. Son yirmi yıl içinde bu konuya
eğilen bu nitelemeler, çoğunlukla ekoturizmin çıkış nedenleri ve gelişmesinin bağlı olduğu koşullar, endüstriyel
yapılar ve ilişkiler, turizmde örgütlenme ve iş yapış biçimleri, ekoturizm faaliyetlerinin iddia edilenlerin
ötesinde kültürel ve ekonomik sonuçları, modernleşmenin eleştirisi ve turizmle kalkınma gibi konular üzerinde
dururlar (Erdoğan ve Erdoğan, 1997). Yaygın görüşlere göre, ekoturizm gibi girişimlerin temel nedenlerinden
biri, turizm endüstrisinde sürekliliği ve sürdürülebilirliliği sağlamanın turizm amaçlı kullanılan kaynakların
korunmasına ve geliştirilmesine bağlı olduğunun farkına varılmaya başlanmasıdır. Kullanım yoluyla kazanç
sağlayan bir ticari faaliyet ile (ekoturizm ile), çevreyi koruma arasında kurulan bu tür ve benzeri bağlar, bir
faaliyetin doğasını açıklamaktan çok, bir promosyon/özendirme, pazarlama, imaj yapılandırma ve propaganda
biçimi olarak görünmektedir (Hall, 1994).

Prof. Dr. Bülent EKER
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Araştırma alanının, doğal zenginliği, tarihi, kültürel ve tahrip edilmemiş doğal yapısıyla ekoturizme açılabilecek
yönlerini keşfetmek, bu kapsamda yapılacak alt-üst yapı çalışmalarıyla servis edilebilecek ekoturizm
formatlarının tanıtımını sağlamak, bölgeye önemli katkılar sağlayabilecektir. Bu çalışmada alandaki mevcut
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potansiyelin, bölgesel düzeyde turizme kaynak oluşturan doğal, tarihi ve kültürel potansiyeli ile alana uygun
turizm aktivitelerine (dağ, tarımsal flora, akarsu, bisiklet, kamp-karavan Seyir Terası, Gözlem kulesi, Teleferik
ve Telesiyej turizmi, treekking/doğa yürüyüşü, yaban hayatı gözlemciliği, yamaç paraşütü gibi) kaynak
teşkil edebilecek değerler yönünden sınıflandırılması ve bilinçli kullanıma yönelik stratejilerin belirlenmesi,
swot analizi yöntemi ile ortaya konulmaya çalışılmış; keza, alana ve yakın çevresine olan sosyal, kültürel ve
ekonomik etkilerinin araştırılması hedeflenmiştir.
KAPSAM
Çanakkale kentinin güneyindeki Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi yerleşkesine bitişik olan, “Jandarma
Hatıra Ormanı” olarak da tanımlanan, 107-204 m ler arasında değişen yüksekliklere sahip ve 40o 06I 36II,
40o 06I 06II kuzey paralelleri ile 26o 25I 08II, 26o 25I 49II doğu meridyenleri arasında yer alan ormanlık alan
çalışmanın kapsamını teşkil etmektedir.
YÖNTEM

Prof. Dr. Ümran SEVİL

Çanakkale kentinin güneyindeki Çanakkale
Onsekiz Mart
Üniversitesi
İBAD Yönetim
Kurulu
Başkanıyerleşkesine bitişik olan, 107-204 m
o
I
II
o
I
ler arasında değişen yüksekliklere sahip ve 40 06 36 , 40 06 06II kuzey paralelleri ile 26o 25I 08II, 26o 25I
49II doğu meridyenleri arasında yer alan ormanlık alan, hava fotoğrafları, alandan edinilen fotoğraf görselleri,
araştırmanın materyalini teşkil etmektedir (Şekil 1).

Şekil 1. Araştırma Alnının Harita ve Uydu Görüntüsü
Swot Analizi Yöntemi, araştırma alanının ekoturizm potansiyelinin belirlenmesi, mevcut ve potansiyel
turizm Prof.
etkinliklerinin
sınıflandırılmasında
gereği,
uygun
olarak hazırlanan
ve
Doç.
Dr.amaca
Pelin
AVŞAR
KARABAŞ
Dr. Bülent
EKER kullanılmıştır. Yöntem
değerlendirmeleri
yapılan
alanın,Üyesi
ekoturizm potansiyelini belirleme
noktasında,
olduğu
düşünülen
güçlü
İBAD
Yönetimetkili
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
İBAD Yönetim
Kurulu
ve zayıf yönleri ile tehdit ve fırsatları gibi etkenler belirlenmeye çalışılmıştır (Çizelge 1, 2). Bu etkenler dikkate
alınarak alanın mevcut güçlü yönleri ve fırsatlardan en üst düzeyde yararlanılabilecek, tehdit ve zayıf yönlerin
etkisini en aza indirgeyebilecek plan ve öneriler geliştirilmiştir.
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BULGULAR
Günümüzde turizm endüstrisi, en hızlı büyüyen ve ekonomik girdisi en yüksek olan faaliyetlerin başında
gelmektedir (Wood, 2002: s. 7). Buna bağlı olarak da, ekoturizm kavramı, doğal ve kültürel mirasın
korunmasına katkı sağlayabilecek en önemli turizm yaklaşımıdır (Kaypak, 2012). 1990’lı yıllarda gelişme
gösteren ekoturizm kavramı, doğal ve kültürel turizmin unsurlarını içermekte ve hassas doğal ve kültürel
alanlarda geliştirilebilecek en uygun turizm türü olarak ifade edilmektedir. Kontrolsüz gelişme gösteren kitlesel
turizm hareketinin çevre ve toplum üzerindeki tahribatları karşısında Ekoturizm, sürdürülebilir (geleceği
hedef alan/fütürizm)) turizmin gelişmesinin sağlanmasında önemli bir araç olarak görülmektedir. Ekoturizm,
sürdürülebilir turizmin bir alt bölümünü oluşturmaktadır (Arslan, 2005). Araştırma alanı kapsamında alanın
ekoturizm açısından değerlendirilebilecek yönlerinin ortaya çıkartılması adına swot analizi yapılması
planlanmıştır. Aynı şekilde Sabbağ, (2011) de yaptığı Adıyaman turizminin güçlü, zayıf, fırsat ve tehditlerinin
belirlenmesi çalışmasında; Surat ve ark. (2011) da yaptıkları çalışmada Yusufeli ve yakın çevresi itibariyle
ekoturizm potansiyelini belirleme adına yine aynı yönteme başvurmuşlardır. Araştırma yöntemi olan swot
analizi ile ortaya çıkan sonuçlara dair bulgular
aşağıda
yer almaktadır.
Prof. Dr.
Ümran
SEVİL
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Güçlü Yönler (S):
Zayıf yönler (W):
Araştırma alanında vadilerin yer alması

Ekoturizme yönelik tanıtım ve pazarlama
yetersizliği

Doğa ve yaban hayatı fotoğrafçılığına uygun
olması

Amaca yönelik gerekli altyapı ve tesis yetersizliği

Yamaç paraşütüne uygunluk teşkil eden
alanlar

Turistik hizmet sektörünün beklentiler düzeyinde
olmaması

Atlı spor faaliyetlerine uygun yerler

Bölge adına doğal ve kültürel kaynak
değerlerindeki tanıtım yetersizliği

Su sporlarına imkan veren dere/dereler
(rafting, kano …vb.)

Ekoturizm etkinliklerinde yer alabilecek kalifiye
elaman yetersizliği

Araştırma alanında yayla potansiyeli gösteren
bölümler

Bireylerdeki Ekoturizm bilincine dönük yetersiz
algılar

Vadi yaban hayatı geliştirme sahası

Bölge insanının yabancı dil bilgisinin yetersizliği

Alana özgü bitki ve hayvan varlığı (flora ve
fauna)
Prof. Dr. Bülent EKER

Ulaşımda ağı ve buna bağlı alt yapı eksikliği

İBAD Yönetim
Üyesi doğal ve
Ekoturizme
yönelikKurulu
kullanabilecek
kültürel değerler varlığı

İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan Yardımcısı
Kişi başına
GSMH
değerinin
düşük olması

Bölge halkının ekoturizme bakışının olumlu
olması

Fırsatlar (O):

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
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Bisiklet turizmine elverişli olması

Ekoturizm aktiviteleri bakımından zengin çeşitliliğe
sahip olması

Tırmanma turizmine (treeking) elverişli
olması

Bölge halkının ekoturizmden yana algı ve
tutumlarının fazla olması

Teleferik, Telesiyej, Telegondol turizmine
imkân tanıması

Çanakkale çevresine olan ekoturizm talebindeki
artış

Motocross turizmine elverişli olması

Kültürel ve doğal dokunun ekoturizm etkinliklerine
uygun olması

Seyir terasları ve gözlem kuleleri açısından
avantaja sahip olması

Bölge halkının ekoturizm faaliyetlerine dönük
yatırım yapmaya gönüllü olması

Piknik alanları ile günübirlik konaklamalara
açık olması

Ekoturizm kapsamında her türlü tesis ve altyapıyı
kaldıracak kapasiteye sahip olması

Kültür-turizm etkinliklerine (festival/şenlik)
elverişli olması

Valilik ve ÇOMÜ Yönetiminin ekoturizm konulu
çalışmalardan yana hassas tutumları

Botanik turizmi ve yaban hayatı
gözlemciliğine uygun olması

Bitki ve hayvan çeşitliliği ile ortaya çıkan zengin
flora ve fauna yapısı

Düşük kot seviyesinde Golf Alanı tesis
etmeye imkân tanıması, golf araçları ile
gezinti

Alanın ekoturizm dinamizminin geniş vizyon arz
etmesi

Prof.
Dr. Ümran
SEVİL
Dönemsel kamp ve karavan turizmine
imkân
Merkezi ve
taşra yönetimlerinin ekoturzm
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
tanıması
çalışmalarına olan ilgi ve tutumlarındaki artış

Çizelge 1. Swot Analizi Kapsamında Belirlenen Güçlü ve Zayıf Yönler ile Fırsatlar
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Tehditler (T):
Plansız ekoturizm faaliyetleri ile alanın doğal yapısının bozulma riskinin olması
Festival ve şenliklerden kaynaklı çevre bozulmaları
Kontrolsüz turizm faaliyetlerinden dolayı hizmet kapasitesi aşımı
Bölgeye olan göç hareketlerinin artış göstermesi
Artan turizm faaliyetlerinin getireceği çevre kirliliği riski
Turizmdeki artışla alt yapının yetersizliği ve buna bağlı sorunlar
Fauna ve floraya yönelik zarar verecek tarzda yaklaşımlar
Artan seracılık faaliyetleri ile iklimsel değişiklikler
Tarla açma faaliyetleriyle ormanlık alanda oluşabilecek deformasyonlar

Prof. Dr. Ümran SEVİL

Alanın plansız ve kaçak yapılaşma
riski Yönetim
ile karşı karşıya
kalması
İBAD
Kurulu
Başkanı
Çizelge 2. Swot Analizi Kapsamında Belirlenen Tehditler
Gelecek kelimesinden türemiş olan “Fütürizm” terimi, bilgi, teknoloji, akıl ve duygu bileşenlerinden oluşan ve
geleceğin tasarlanması anlamına gelen teknolojik ve felsefi bir yaklaşımdır. Bu kapsamda araştırma alanında
tasarlanabilecek uzun boylu betonarme bir ayak üzerinde yer alabilecek açık hava spiral (helezonik) küre/
silindirik yapı avantajı ile panoramic kent görünümü ve doğa manzarası görselini ziyaretçilere sunan bu kule,
ayrıca kule programları ve eğlence alanlarını da kapsayan fırsatlara sahiptir. Mevcut küresel/silindirik yapı,
rüzgar faktörü ile 360 derecelik dönme kabiliyeti eşliğinde ürettiği elektrik enerjisi ile alanın elektrik ihtiyacına
destek olma ve yukarıdan aşağıya inerken mesire ve dinamik peyzaj görselleri ile de iyi bir rekreasyonel
hizmet verebilme potansiyeline sahiptir (Şekil 3). Doğal ve kent panoramasına hakim noktalarda tesis edilecek
seyir terasları ile de ziyaretçilerin bu görselleri izleme imkanları da sunulmuş olabilecektir (Şekil 3).
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Şekil 2. Rüzgar Türbini Gözlem Kulesi/Seyir Terası Görselleri ve Teleferik/Telesiyej Görselleri
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Alana kazandırılabilecek diğer donatılardan teleferik donatısı birbirinden uzak iki yer arasında, havada
gerilmiş olan bir ya da birkaç çelik halat üzerinde bağlanarak yol alan asılı yolcu kabini şeklindeki taşıttır.
Teleferik, ulaşımı güç yükseklikler arasında kurulur. Bir deniz ya da boğaz üzerinde mevcut olanları da vardır.
Bu anlamda, Jandarma Hatıra Ormanlık Alanı’nın en yüksek noktasından Çanakkale Boğazı’nın karşı yakasına
(Kilitbahir) uzanan teleferik hattının turizm açısından ele alındığında bölgeye olan turist akımında potansiyeli
artıracağından bahsedilebilir. Telesiyej donatısı, çoğunlukla sandalye şeklinde, kamplar ve yerleşim yerleri
arasında çalışan, çoğunlukla kabin şeklinde olan küçük bir teleferik tipidir. Bu donatıyla da araştırma alanında
kısa mesafeli yine yüksek kotlar arasında ulaşım sağlanarak ziyaretçilere alternatif turizm imkânı sunulmuş
olabilecektir (Şekil 2).

Prof. Dr. Ümran SEVİL
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Şekil 3. Treeking (Tırmanma Aktivitesi), Bisiklet Turizmi, Doğal Peyzaj Görselleri
Yapay göletler ve ondüleli arazi yapısı ile tesis edilecek golf alanı, gerek kent sakinlerine gerekse turist
perspektifine hizmet vermesi bakımından önem taşımaktadır. Yamaç paraşütü etkinliğinin gerçekleştirilmesi
ile de bölgenin turizm potansiyeline katkısı nispeten artmış olacaktır. Bunun gibi araştırma alanı, dağ tırmanma,
bisiklet safari, motocross aktivitelerini de barındırması açısından dikkate değer bir önem arz etmektedir (Şekil
3). Tüm bu alternatif turizm potansiyellerinin sağlıklı işletilmesini sağlamak amacıyla alanın her faaliyet için
spesifik olarak ele alınması ve detaylı etüdünün yapılması gerekmektedir. Bu anlamda da alt ve üst yapının tesisi
için azami gayret gösterilmelidir. Buna benzer bir bulguya, Alkan, Nisan 2018’de yaptığı çalışmada ulaşmıştır.
Çalışmasında, ekoturizmin gelişmesinde en temel yapı taşlarından birisinin alana ait alt yapı çalışmalarının
olduğu belirtilmiştir (Alkan, 2018).
SONUÇ

Prof. Dr. Bülent EKER

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD aşağıdaki
Yönetim tespitler
Kurulu yapılmış
Başkan ve
Yardımcısı
Kurulu Üyesi
SonuçİBAD
olarak,Yönetim
çalışma kapsamında
yapılan Swot Analizi ışığında
çözüm
önerileri sunulmuştur. Alanda yapılan turizm etkinlikleri (1) Dönemsel Suya Dayalı Turizm Etkinlikleri, (2)
Sınırlı Doğa Yürüyüşü (Sportif Amaçlı- Keşif Amaçlı), (3) Kamp-Karavan Turizmi (4) Günübirlik Konaklama
olarak sınıflandırılabilir. Buna ilaveten araştırma alanı doğal ve kültürel yapısıyla daha fazla turizme
kazandırılmalıdır. Belirli bölgeler kapsamında piknik, konaklama ve gezi amaçlı turlar düzenlenmelidir.
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Mesire yerleri canlandırılmalı birinci sınıf hizmet veren tesislere kavuşturulmalıdır, Kamp ve karavan turizmi
teşvik edilmelidir. Ayrıca, yerel yönetimleri ve yöneticileri, kamuoyunu ekoturizm konusunda bilgilendirmek,
turizmin çevreye potansiyel zararları konusunda bilinçlendirmek ve eğitmek gerekir. Bu bölgede olan ve/veya
faaliyet gösteren tur operatörleri ve seyahat acentelerinin faaliyetlerini çevreyle barışık turizm perspektifiyle
değerlendirmek, ekolojik tur faaliyetlerini desteklemek ve tanıtmak; bu amaçla her yıl konaklama tesisleri
ve seyahat işletmelerini izleyerek çevreci davranışları ödül ve benzeri mekanizmalarla desteklemek yararlı
olacaktır (Arslan, 2005). Çalışma alanındaki potansiyel turizm etkinlikleri (1) yaban hayatı gözlemciliği (2)
fauna-flora turizmi, (3) bisiklet safari turizmi (4) dağ tırmanma (treeking) (5) doğa ve yaban hayatı fotoğrafçılığı
turizmi (6) yamaç paraşütü turizmi (7) gözlem-seyir turizmi (8) havai ulaşım araçları (9) atlı spor turizmi ve
(10) motocross turizmi olarak değerlendirilmiştir. Alanın zor topoğrafyası, tehditler ve zayıf yönleri dikkate
alınarak yapılan planlamaya dönük alt–üst yapı çalışmalarının çevresel değerlerin kaynak olarak sürdürülebilir
olmaları açısından ekoturizm kapsamında oldukça önemli bir yerinin olduğu bilinmelidir. Mevcut yapının
korunmasına yönelik düzenlemelere önem verilmelidir. Alanda ekoturizm açısından çeşitli tehdit unsurları
bulunmakta olup yapılacak planlamalarda bu unsurlara öncelikle dikkat edilmelidir. Yapılacak faaliyetler
Prof. Dr. Ümran SEVİL
sonucu oluşacak kirlilikten korunmak amacıyla alınacak tedbirler sayesinde doğal değerlerin sürekliliği
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
sağlanmış olabilecektir. Bölgelerin kalkınması ve bölgeler arası dengesizliklerin kaldırılmasında ve gelişmenin
sağlanmasında turizm poatnsiyeli büyük rol oynamaktadır. Ekoturizm konusunda ulusal ve uluslar arası diğer
ekoturizm ve çevre örgütleriyle işbirliği yapmak, özellikle bu alanda daha fazla tecrübeye sahip yabancı sivil
toplum kuruluşlarının birikimlerini paylaşmak gerekir. Yerel yönetimlerle işbirliği yaparak bölge halkları
arasında ekoturizm bilincini oluşturmak, halkın turizme aktif katılımını ve turizmden daha fazla pay almasını
sağlayacak yol ve yöntemler geliştirilmelidir. Bu şekilde alanı hedef alan önerileri geliştirmek mümkün olup,
bu çalışma kapsamında öne çıkan öneriler aşağıda sıralanmıştır.
•

Alana ait ekoturizm (envanter) haritası oluşturulmalı,

•

Çeşitli bitki populasyonunlarının izlenmesi, yaban hayatı gözlemleme ve av turizmi (yasal dönemde) gibi
faaliyetler teşvik edilmeli,

•

Alanda, uzman kişilerce bitki ve hayvan varlıklarına ait envanter çalışması yapılmalı,

•

Medya aracılığıyla bölgenin ekoturizm potansiyelinin tanıtımına yer verilmeli,

•

Konu ile ilgili kurum ve kuruluşların fikir ve tecrübeleri fütürizm yaklaşım kapsamında değerlendirilmeli,
planlamalarda kesinlikle gözardı edilmemeli,

•

Alanda yön ve tanıtcı/bilgilendirici/uyarıcı levhalarla ziyaretçilerin
bilgilendirilmeleri
ve doğrudan
hedefe
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•

Çevre kirliliği riski gözetilerek gerekli önlemler ve yaptırıcı uygulamalar planlanmalı,

•

Alanda varsa ekolojik deformasyonlar, tespiti ve telafisi yönünde adımlar atılmalı,
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•

Merkezi ve taşra yöneticilerinin geliştirdikleri politikaları fütürist bir yaklaşımla ele almaları gerekmektedir.

•

Ekoturizmin doğal ve kültürel mirasın korunması ve kırsal yaşam standardının yükseltilmesindeki rolü
göz önünde bulundurularak ekoturizm uygulamaları için ulusal strateji ve özel programlar hazırlanmalı,

•

Turizm sektörüyle doğrudan ya da dolaylı, ilgili tüm bölge halkının ekoturizm konulu eğitim faaliyetlerine
katılımı sağlanmalı ve bu, süreli periyotlarla sürdürülebilir kılınmalı,

•

Ekoturizm uzun dönemde sürdürebilirliğinin sağlanması için gereken planlama, yönetim ve izleme
etkinliklerine ilişkin yöntemler saptanmalıdır.
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EKO-KENT KONSEPTİNDE YEŞİL YOL KAVRAMI, İŞLEVLERİ VE ÖNEMİ; ÇANAKKALE
KENTİ SARIÇAY ÖRNEĞİ
Yavuz ALKAN1, Elif SAĞLIK1
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lâpseki Meslek Yüksekokulu, Çanakkale / Türkiye

1-2

Öz: Çevre sorunları ve tehditlerinin, kentsel unsurların gelişiminde, özellikle orijinalliğini koruma gerekliliğini
gösteren doğal, tarihi ve kültürel kaynaklar üzerindeki etkili ve bir o kadar da baskıcı tutumlarının, nesiller
hiyerarşisinde bozulmadan intikalinin sağlanmaya çalışıldığı bu kaynakların nispeten bölgenin ekonomik
gelişmişliği ve turizm potansiyeli üzerindeki kalkınma olgusuna paralel olarak tahribatının günbegün arttığını
gözlemlemek mümkündür. Bu durum, söz konusu kentsel kaynakların sürdürülebilir kullanımı açısından çeşitli
çalışmaları gerekli kılmaktadır. Çanakkale ölçeğinde bu çalışmaların söz konusu kaynakların gerek korunması
ve aktarılması, gerekse yenilenebilir Prof.
kaynakların
dengeli ve
devamlılığı bakımından, kent dokusunun
Dr. Ümran
SEVİL
önemli bir boyutu olan Sarıçay Akarsuyu’nun
aksları Kurulu
istikametinde
“Yeşil Yol” kullanımına, uygulamadaki
İBAD Yönetim
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önemi ve işlevlerine yer verilmeye çalışılmış, ekolojik planlama ve sürdürülebilir alan kullanımı açısından
değerlendirilmiştir. Bu çerçevede adeta kentin önemli bir tekstürü ve sembolü rolünde olan, kent yerleşkesinin
doğudaki dağlık alandan (Kaz Dağları) Çanakkale Boğazı istikametinde seyreden ve kenti ikiye bölen Sarıçay
Akarsuyu’nun her iki yakası boyunca yapılan survey çalışması ile alanda doğal yapıya ters düşmeyerek yapılacak
kazı-dolgu çalışmaları ve “Yeşil Yol” zemin döşemelerinin yanı sıra, toprak yapısına, iklime ve tasarıma uygun
karakterde bitkisel materyaller ile de zenginleştirme yoluna gidilebilmesi öngörülmektedir. Bu dokusuyla da
kent bünyesindeki kültürel peyzajla doğuya yönelmiş doğal peyzaj arasında fonksiyonel ve estetik açıdan
bağlantı kurması beklenen “Yeşil Yol” uygulaması; doğal ve doğala özdeş yaşam (rekreasyonel) olanakları
sunması, çevrenin korunması ve değerlendirilmesi noktasında alana sürdürülebilir özellik kazandırması ile
örnek bir çalışma niteliğini taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yeşil Yol, Kentsel Ekolojik Alan, Çanakkale

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Kentleşme ve endüstrileşme baskısına direnen bir yapı arz eden Çanakkale kenti, bu özelliği ile, Marmara
Bölgesi gibi sanayileşmenin ve nüfus fazlalığının yoğun olduğu bölgede varlığını nadir hissettiren kentlerden
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1
zenginliklerindendir . Keza, tarihi eserleri ve coğrafik özellikleri bakımından da öne çıkan Çanakkale
kenti, bu vasıflarının sağladığı yerli ve yabancı turist potansiyelini artırmada da önemli bir yere sahiptir.
Bu durum, kentin geleceğe dönük rasyonel şekillenmesinde akılcı, duyusal, teknolojik ve felsefi bileşenler
ışığında fütürist (geleceğe dönük) yaklaşımlar sergileme gerekliliğini kaçınılmaz kılmaktadır. 1990’lı yıllarda
beliren ve geniş projeksiyona sahip fütürizm akımı, geleceği hedef alan yapısıyla, doğal ve kültürel değerlerin
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rasyonel kullanımı kapsamındaki turizm sektörüne de yön vermeye başlamıştır. Son dönemlerde adından sıkça
bahsettiren, ekonomik girdisi yüksek olup, hızlı büyüme trendine sahip olan faaliyetlerden birisi de turizm
sanayisidir (Wood, 2002: s. 7). Bununla ilişkili olarak ortaya çıkmış olan ekoturizm kavramı ise, doğal, tarihi
ve kültürel değerlerin, koruma kullanma dengesi ile gelecek nesillere naklinde önemli bir araç konumundadır
(Kaypak, 2012).
Bu temel yaklaşım (fütürizm) sayesinde sürdürülebilir turizmin bir alt yapısı durumunda olan ekoturizmin,
kontrolsüz gelişebilen kitlesel turizm hareketlerinin, çevre ve toplum üzerindeki tahribatları karşısında
da sağlam duruş sergilemesi beklenmektedir (Arslan, 2005). Ekoturizmin doğası gereği, doğal ve kültürel
yapı kompozisyonu kapsamında değerlendirilebilecek işlevsel ve estetik yapılardan birisi de “Yeşil Yol”
uygulamasıdır. Tarihte, yollar, farklı coğrafyalardaki insanları tarihi, kültürel ve ekonomik nitelikler arasında
bağ kurarak birleştiren ve karşılıklı etkileşim normlarını belirleyen en önemli unsurlardır. Yapı itibariyle modern
yollar olmasalar dahi, otoriteler ve idari organlar tarafından daima korundular ve çeşitli güvenlik ve konfor
tesisleri ile geliştirildiler. Dünyanın sayısız ve çok çeşitli tarihi yolları bugün küresel kültürün mirasıdır. Tarihi,
Dr. Ümran
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coğrafi ve kültürel varlıklarla “Yeşil Yol Planlaması” ideolojisinin
ilkeleri ile mükemmel uyum sağlamaktadır.
Bu özellikleri nedeniyle yeni planlama çalışmaları için birçok açıdan çok elverişli olanaklar sunarlar (Kemer,
2018). Yeşil Yollar, insan topluluklarına ve doğal sistemlere hizmet ederken, öğeleri birbirine bağlayan ve
koruyan çizgisel yapılardır. Yeşil yollar, kentsel ve/veya bölgesel ölçeklerde, şehirlerin içinden veya kırsal
çevrelerden geçerken güzergâhlarının etki alanlarında bulunan, zamanın derinliğinden gelen kültürel yanal
öğeler ile mekânsal, yerel, doğal, fiziksel öğeleri birbirine bağlar (Ahern, 1995; Fabos, 1995). “Yeşil Yol”
uygulamasının tarihsel süreçteki seyrine değinecek olursak; Ebenezer Howard, ilk defa 1898 yılı itibariyle
endüstriyel gelişmelerin kent yaşam standartlarında yaptığı olumsuz etkileri en aza indirmek amacıyla kent
kır yaşamını birlikte, fakat farklı konumlandırmayla ortaya koyan düşünürlerden birisidir. Endüstriyel alanları
kentin dışında varsayan bu yaklaşım, kenti bu alanlarla bir «Yeşil Kuşak» la bağlama sistemine dayanmaktadır.
O yıllarda parklar ve değerli olduğu kadar da özgün olan manzara alanları arasında bağlantı kuran yolları
ifade eden, «Parkyol» fikrini ilk defa ortaya koyan Frederick Law Olmsted, sonraki yıllarda, «Yeşil Yol»
olarak adlandırılacak olan ve nispeten daha geniş bir kullanım alanı olarak tanımlanacak kavramı öne süren
önemli bir Peyzaj Mimarı olacaktır. Olmsted’in bilinen en önemli “Yeşil Yol” uygulaması Boston’daki
“Emerald Necklace-Zümrüt Kolye” dir. Günümüz koşullarında ise Yeşil Yol; Akarsu boyları, sırtlar ya da
vadiler gibi doğal koridorları, demiryolu güzergahını, rekreasyon amaçlı kullanıma dönüştürülmüş kanal ve
manzara yollarını ya da parkları, doğal rezerv alanlarını, kültürel ya da tarihi yerleşimleri, birbirine ve/ya
da yerleşim alanlarına bağlayan çizgisel koridorlardır. Bu kapsamda ele alındığında «Yeşil Yol»lar sadece,
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alanları da kapsadığından «Yeşil Kuşak» tan ve «Parkyol» dan daha geniş bir anlam içermektedir. Bu çalışma,
Çanakkale kentsel bölgesinde yer alan Sarıçay Akarsuyu’nun Troya Köprüsü’nden doğuya doğru olan aksı
kapsamında gerçekleşmiştir. Bu aksda yer alarak, kentin kültürel peyzajı ile kombinasyonunu sağlamak
adına, kent dokusunun doğuya bakan doğal peyzaja açılmasına olanak sağlaması düşünülen, kapsamında çok
fonksiyonlu rekreasyonel kullanımların olduğu, doğal ve kültür bitki formasyonlarını da ihtiva ederek, kent
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sakinlerinin yaşam standartlarını (refahını) artırmada önemli bir görev üstlenecek olan bir “Yeşil Yol Planlama”
olanağını irdelemek üzerine kurgulanmıştır.
AMAÇ
Bu çalışmada öncelik, Kaz Dağları’nda doğarak Çanakkale kentsel alanını ikiye bölüp, Çanakkale Boğazı’nda
son bulan Sarıçay Akarsuyu’nun sahip olduğu mevcut doğal yapısı itibariyle değerlendirilmesi şeklinde
olmuştur. İkinci olarak, doğal ekosistemle kent ekosistemi arasında fonksiyonel bağ oluşturacak tarzda
«Yeşil Yol» (koridor) tesisi ve buna bağlı olarak da, kent insanının kültürel peyzaj ile doğal peyzaj arasındaki
ulaşılabilirliğinin, zengin peyzaj donatıları kombinasyonunda sağlanması üzerine yoğunlaşmıştır.
KAPSAM
Çalışma, Kaz Dağları’nda doğup, Çanakkale kentsel alanını ikiye bölerek Çanakkale Boğazı’na dökülen Sarıçay
Akarsuyu’nu, mevcut doğal ve kültürel yapısına bağlı olarak akarsuyun her iki aksı boyunca konumlanmış,
doğal ve kültür bitki popülasyonları ileProf.
hayvanDr.
varlığını
da içine
alan ortam bileşenlerinden oluşmaktadır.
Ümran
SEVİL
YÖNTEM

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Çanakkale kenti Anadolu yarımadasının kuzeybatısında, 390 27I – 400 45I kuzey enlemleri ile 250 40I – 270
30I doğu boylamları arasında yer alır. 9.933 km² alan kaplayan topraklarının büyük bir bölümü Marmara
Bölgesi’nin Güney Marmara bölümünde, Edremit Körfezi kıyısındaki küçük bir bölümü de Ege Bölgesi’nin
sınırları içinde yer almaktadır1 (Şekil 1). Coğrafik özelliklerinden kaynaklı Kaz Dağları’ndan doğan ve kenti
ikiye bölen Sarıçay Akarsuyu (potansiyelindeki tüm bitkisel, hayvansal donatılar birlikteliğinde) çalışmanın
materyalini oluşturmaktadır. Mevcut Sarıçay ekosisteminin amaca yönelik ortaya konması açısından alanda
görsel incelemeler yapılmıştır. Bu kapsamda arazinin fiziki yapısı ile bitki popülasyonlarının varlıkları ele
alınmıştır. Alandan alınan fotoğraf görselleri ile mevcut durum kültürel ve doğal formuyla ortaya konmaya
çalışılmıştır. Çalışma doğrultusunda ortaya çıkan veriler kapsamında «Yeşil Yol» uygulaması ile Sarıçay aksları
istikametince insan, hayvan ve bitki üçgeni konseptinde getirilebilecek pozitif yaklaşımlar ile yaşanabilir kent
dokusu açısından getirilebilecek katkılara ve önerilere yer verilmiştir (Şekil 1).

Prof. Dr. Bülent EKER
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Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Şekil 1. Araştırma Alanının Uydu Görüntüsü
“Yeşil Yol” uygulaması ile, gelecek şartlarının yön vermesi üzerine kurgulanmış, bilgi, teknoloji, akıl ve
duygu dinamiklerini de ihtiva eden fütürizm yaklaşımı kapsamında araştırma alanında tasarımı yapılarak
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planlama ve uygulama aşamaları ile kentsel dokuya bütünleşik bir yapı kazandırması düşünülmektedir.
Bu anlamda alanda gerekli teknik ve teorik alt yapı ile tesis imkânlarının arzı söz konusudur. Dolayısıyla,
yeşil yol donatısı aracılığıyla, kültürel peyzajla doğal peyzaj arasında köprü işlevi sağlanmış olabilecektir.
Ayrıca, bünyesinde rekreasyonel aktivitelere de imkân tanıması kent sakinleri açısından önemlidir. Tüm bu
alternatif turizm potansiyellerinin sağlıklı işletilmesini sağlamak amacıyla alanın her faaliyet için spesifik
olarak ele alınması ve detaylı etüdünün yapılması gerekmektedir. Bu anlamda da alt ve üst yapının tesisi için
azami gayret gösterilmelidir. Buna benzer bir bulguya, Alkan, Nisan 2018’de yaptığı çalışmada ulaşmıştır.
Çalışmasında, ekoturizmin gelişmesinde en temel yapı taşlarından birisinin alana ait alt yapı çalışmalarının
olduğu belirtilmiştir (Alkan, 2018).
BULGULAR
Çanakkale kent yerleşkesini yaklaşık iki eşit bölüme ayıran Sarıçay Akarsuyu’nun kent bünyesindeki aksı
itibariyle de iki bölüme ayrıldığını ifade edebiliriz. Zira, bu akarsuyun altından geçtiği Troya Caddesi
Dr.ikiÜmran
SEVİL
üzerindeki köprü, akarsuyun farklı yapıProf.
arz eden
bölümünün
tam da kesiştiği yerde sınır teşkil etmektedir.
İBAD Yönetim
Kurulufotoğraf
Başkanı
Köprünün doğu yakası dikkate alındığında
alandan alınmış
görsellerinden de açıkça anlaşılacağı
üzere, akarsuyun aksları boyunca hiçbir müdahale olmadan tamamen doğal olarak yetişen ve varlığını devam
ettirmeye çalışan bitki popülasyonlarını görmekteyiz (Şekil 2).

Şekil 2. Sarıçay Akarsuyu’nun Troya Köprüsü’nün Doğusu İtibariyle Bitki Formasyonu Görünümü
Keza, hayvan popülasyonlarının da aynı biyotopu paylaştıkları düşünüldüğünde aynı kadere ortak oldukları
söylenebilir. Hem bitki hem de hayvan varlığı açısından kültürel müdahalenin olmadığı Troya Köprüsü’nün
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
doğu İBAD
yakası Yönetim
kapsamındaki
akarsu
ekosisteminde
ortaya
çıkmış
gözüken
negatif
faktörlerden
birisi de,
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan Yardımcısı
Kurulu Üyesi
su kirliliği ve buna bağlı olarak da suda üreme ve yayılma riskini de taşıyan hastalık etmeni parazit ve
mikroorganizmalarının potansiyelidir. Öyle ki, bu yerler adeta kentin katı atıkla birlikte çöp depolama bölgesi
durumuna da gelmiş gözükmektedir (Şekil 2, 3).

813

DERNEK
YÖNETİMİ
SÖZEL SUNUMLAR

Şekil 3. Sarıçay Akarsuyu’nun Troya Köprüsü’nün Doğusu İtibariyle Katı Atık Görünümü
Bu durum, söz konusu bölgenin mikrop üretme potansiyeli ile, ayrışmayla ve yanmayla ortaya çıkan ve havaya
Prof. Dr. Ümran SEVİL
karışan gazları ortaya çıkarmasıyla, çevre
olan olumsuz
etkilerini önemli bir boyuta taşıdığını
İBADekosistemine
Yönetim Kurulu
Başkanı
göstermekle de ön plana çıkmaktadır. Çevre Ekosistemindeki olumsuzlukların doğrudan kent ekosistemini de
etkileyeceği düşünüldüğünde Çanakkale kent insanının yaşam kalitesinin de düşeceği tartışılmaz olacaktır.
Sarıçay Akarsuyu’nun doğu bölümü itibariyle akarsuyun akslarına hakim olan bitki popülasyonu kapsamında
daha çok sazlık ve maki türünden oluşan bitki gruplarının varlığını görmekteyiz (Şekil 2). Yer yer lokal olmak
kaydıyla zeytin ağaçlarının varlığından da söz etmek mümkündür. Alanda su kültürü açısından da su yosunlarını
görmek mümkündür. Diğer taraftan Sarıçay Akarsuyu’nun Troya Köprüsü’nün altından geçerek batıya
yöneldiği ve boğaza döküldüğü noktaya kadar ele alındığında tamamen farklı bir uygulamadan söz edilebilir
(Şekil 4). Bu bölgede, bitkisel materyallerin tasarım eşliğinde alana uygulandığını ve bakım işlemlerinin rutine
bağlandığını görmekteyiz. Keza, bunun beraberinde hayvan popülasyonlarının varlığı açısından da pozitif bir
getirisi olduğundan bahsedilebilir.

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Şekil 4. Sarıçay Akarsuyu’nun Troya Köprüsü İtibariyle Doğu ve Batı Yakasından Bir Görünüm
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Öyle ki, alanda kontrolsüz bir şekilde hayvan popülaritesinin artma eğilimi gösteremeyeceği düşünülmektedir.
Tüm bu gelişmelere karşın alınacak tedbirler ve uygulanacak yaklaşımlar doğrultusunda, Troya Köprüsü’nden
başlayarak doğu istikametinde yaklaşık 10 km uzunluğundaki Sarıçay Akarsuyu’nun “Yeşil Yol Planlaması ve
Uygulaması” kapsamında kentin doğal peyzajla kombinasyonunun sağlanması gerekmektedir. Planlamada,
iklim ve coğrafyaya uygun ağaç, ağaççık, çalı ve yerörtücü türünden süs bitkilerinin kullanımına yer verilmelidir.
Aynı zamanda kent insanını doğa şartlarından fazla izole etmeden uygun peyzaj donatılarıyla da kontrollü bir
çevre atmosferinde yaşam standartlarını artırmak yoluna gidilmelidir. Kemer 2018 de yaptığı çalışmada Ankara
ve bölgesi için “yeşil yol planlamasının” gerçekçi bir yol niteliği taşıyacağından söz etmektedir. Bu kapsamda,
“çekirdek” ve “bölgesel” planlamalara yer vermektedir. İlkinde kent içi tarihi noktalar arasında; ikincisinde
ise bölgesel çapta tarihi yerlere, çizgisel bağlantıların kurulması amaçlanmaktadır. Böyle bütüncül bir plan
Medeniyetler Beşiği’nin zaman ve yer bağlamlarında binlerce yıllık bir derinliğe yayılan insan deneyimlerini
bir arada değerlendirerek tekrar hayata geçirme ve insanlığa sunma olanağı sunacaktır. Aynı zamanda bu plan
politikası hava kirliliği, ulaşım sorunları, kamusal açık alan yetersizliği ve iklim değişikliği gibi bir dizi güncel
Prof.
Dr. Ümran
SEVİL
sorunların iyileştirilmesinde anahtar rol
oynayacağı
gibi kentsel
yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve kent
İBAD Yönetim
Kurulu Başkanı
estetiği açısından da sağlayacağı katkılarıyla
öncü olacaktır.
SONUÇ
«Yeşil Yol» çeşitlerini, rekreasyonel yeşil yollar, doğal manzaralı, tarihi ve kültürel yeşil yollar, ekolojik
yeşil yollar, su kenarı yeşil yolları, kent tampon yeşil yolları, yeşil yol ağları, kent nehir kıyıları… şeklinde
sıralamak mümkündür. Faydaları söz konusu olduğunda ise, rekreasyon, ulaşım, ekonomik, sağlık, çevre
koruma, kaliteli yaşam, su taşkını riskini azaltma… gibi başlıklardan söz edilebilir (Kurdoğlu, 2002). Doğal
ve kültürel çevrenin bir bütün olarak ele alınarak çeşitli kullanımlara olanak sağlayan geniş kapsamlı “Yeşil
Yol Planlaması”, envanter ve analiz, tasarım/planlama ve uygulama olmak üzere ağırlıklı üç aşamadan
oluşmaktadır. Bu kapsamda ele alınan ve temel olarak, teknik/teorik başlıklardan bazılarına değinilmiş ve
çözüme yönelik yaklaşımlar ışığında, önemli görülen öneriler sunulmaya çalışılmıştır.
1.

Sarıçay Akarsuyu’nun özellikle Troya Köprüsü doğusu itibariyle, aksları istikametince bitkilendirme
tasarımları, doğal bitki örtüsünün de birlikte ele alınabileceği, kültürel bitkilerle de destekleneceği
kombine bir yaklaşımla, planlaması yapılarak ele alınmalı ve uygulanmalı,

2.

Bu konuda «Yeşil Yol» uygulaması ile bölge ekosistemine bitki-hayvan-insan üçgeni konseptinde
önemli katkılar sunularak, kentsel gönenci artıran daha ergonomik kentsel dış mekânlar kent dokusuna
kazandırılmalı,
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
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Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
Doğal peyzajla, kentsel alandaki kültürel peyzaj arasında bağlantı yolu (Yeşil Yol) oluşturularak kentin
peyzaj dinamizmine katkıda bulunulmalı,

3.
4.

Su kirliliğine yönelik insan faktörüne ve kontrolsüz hayvan çoğalmalarına karşı önlemler alınmalı, bu
konuda toplum davranışlarının hassasiyeti noktasında eğitimler düzenlenerek artırılması yoluna gidilmeli,
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5.

Koruma ve değer katma anlayışı ile tesis edilen «Yeşil Yol» uygulamasında, turizme yönelik yatırım ve
tüketim amaçlı popülist yaklaşımlardan uzak durulmalı,

6.

Uygulamanın tüm aşamalarında yerel halkın nabzı (görüş ve düşünceleri) mutlaka önemsenmeli ve yer
almalıdır,

7.

Ekoturizme yönelik bilgilendirme eğitimleri yaygınlaştırılmalı,

8.

Alana özgü bitki ve hayvan varlığı (flora ve fauna) envanteri oluşturulmalı,

9.

Amaca yönelik gerekli altyapı ve tesislere yer verilmeli,

10. Planlamada rekreasyonel kullanım arz eden zengin donatılara yer verilmeli,
Yapılacak planlamalarda, özellikle verilerin değerlendirilmesinde, yerel halkın katılımı ve bilgilendirilmesi ile
kamu desteği mutlaka sağlanmalıdır. Planlamada başarı, doğal ve kültürel peyzaj özelliklerinin korunmasını
destekleyen, alana ait kaynak değerlerinin
Prof.sürdürülebilir
Dr. Ümrankullanımına
SEVİL olanak tanıyan, ekolojik sistemler
arasındaki bağlayıcılık ilkesini vurgulayan
organizasyonu
oluşturmakla
mümkündür. Çevre ile ilgili bir takım
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
planlama kararları alınırken, geçmişte ve günümüzde pek çok kentte geliştirilmiş başarılı modelleri incelemek,
uygulamak ve yenilerini geliştirmek zorunludur. Bu uygulamalar, çok yönlü ele alış, inceleme, değerlendirme,
tasarım ve planlama ile uygulaması kapsamında sorumlu kamu görevlileri, özel ve tüzel kişiler/kuruluşlar,
uzmanlar, politikacılar, üniversite ve kentlinin koordineli çabaları sonucu gerçekleştirilecektir (Kurdoğlu,
2002).
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HASTANE MİMARİSİNDE KULLANICILARIN ESNEKLİK TALEPLERİNİ YAPISAL AÇIDAN
KARŞILAMAK ÜZERE YÖNTEM ARAŞTIRMALARI
Gamze KARAKAŞ, Abdullah SÖNMEZ2
1-2

DEÜ, Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, İzmir / Türkiye

Öz: Sağlık sektörünün hızla değişen ve yenilenen ihtiyaç ve hizmetleri sektörün tüm dallarının yenilenmesini
gerekli kılmaktadır. Karmaşık fonksiyonlu yapı grubuna giren hastane binaları sağlık sistemindeki değişiklikler,
teknolojik ve bilimsel gelişmeler, organizasyon değişiklikleri, kapasite artışı, standartların yenilenmesi gibi
değişiklikleri karşılamak zorundadır. Yeniden mimari yapılandırma maliyetlerinin azaltılması ve değişimlere
beklenilen hızla yanıt verilebilmesi için mimaride esneklik anlayışı günümüz koşullarında bir zorunluluğa
dönüşmüştür. Gerçekçi ve geleceğe yönelik çözümler için, hastane binalarında yenileme ve büyümeye bağlı
değişmeler, planlama sürecine olduğu gibi yansıtılmalı ve tüm değişiklikleri içeren bir program hazırlanması
Prof. Dr. Ümran SEVİL
tasarımın temelini oluşturmalıdır.
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Anahtar Kelimeler: Hastane Mimarisi, Esnek Tasarım, Strüktür ve Tesisat Esnekliği

SORUNUN TANIMI
“Tanrı aşkına neden siz insanların önceden belirlenmiş tek bir rota yerine, serbestçe hareket edebilecekleri
kadar büyük mekânlar üretmiyorsunuz? İnsanların bizim öngördüğümüz gibi yaşamak istediklerini nereden
biliyoruz. Her şeyden önce işlevler birbirlerinden ayrılabilecek ilişkisiz ve kesin çizgilerle ayrılmıyorlar.
İkincisi, binalardan daha çabuk değişiyorlar. Binalarımız yüzlerce yıl ayakta durabilir. Değişecek olanlar;
asansörler, ısıtma sistemleri, vs… Ama değişmeyecek olan strüktürdür.” (Mies van der Rohe)
Sağlık sektörünün hızla değişen ve yenilenen ihtiyaç ve hizmetleri sektörün tüm dallarının yenilenmesini
gerekli kılmaktadır. Karmaşık fonksiyonlu yapı grubuna giren hastane binaları sağlık sistemindeki değişiklikler,
teknolojik ve bilimsel gelişmeler, organizasyon değişiklikleri, kapasite artışı, standartların yenilenmesi
gibi değişiklikleri karşılamak zorundadır. Yeniden mimari yapılandırma da yüksek maliyetleri beraberinde
getirmektedir. Bu maliyetlerin azaltılması ve değişimlere beklenilen hızla yanıt verilebilmesi için mimaride
esneklik anlayışı günümüz koşullarında bir zorunluluğa dönüşmüştür. Ancak problem şudur ki; tüm bu
değişkenlerin ne yönde ve nasıl gelişeceği konusunun bilinmesi ve saptanması mümkün değildir.
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Hastane yapıları, birbiriyle uyum içinde çalıştığı bir mekanizma olarak düşünüldüğünde; bu mekanizmanın
doğru ve aksaksız çalışabilmesi için doğru bir iş akış planı ile geleceğe yönelik değişikliklerin göz önünde
bulundurulması çok önemlidir. Hastaneler bu sebeple hem karmaşık fonksiyonlu yapı grubuna giren, hem
de karmaşık tasarım süreci olan yapılardır. Bilinmeyenin tahminine yönelik yaklaşımlarla tasarlamak
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yerine; yapıların değişimlere uyum sağlayabilmesi için “esnek planlama” temel tasarım ilkesi olmalıdır.
Organizasyonel büyümeler, bina sisteminin içyapısındaki değişikliklerle halledilebilecek boyutta olabilir. Bir
anlamda bazı değişmeler, esneklik sınırları içinde halledilebilir, fakat daha büyük organizasyonel değişimler,
bu limitleri aşarak binayı fiziksel değişmelere zorlar. Bunun sonucunda ortaya çıkacak sosyal, mimari ve teknik
problemlerin çok iyi çözülmesi gereklidir. Çözüme giden yolda atılacak ilk adım, bugüne kadar yapılanlardan
farklı bir şekilde geleceğe dönük, daha büyük, daha esnek hastaneler yapmaya karar vermek olabilir. Hastane
planlamasında ve tasarımında karşılaşılabilecek sorulardan biri de, planlanacak hastanenin bünyesinde ve
çevresinde, büyüme ve değişmenin nasıl sağlanması gerektiği olacaktır. Bu nedenle hastane binalarının bugüne
kadar geçirdikleri değişimin çok iyi incelenmesi ve araştırılması, büyüme ve değişme kalıplarının kavranması
gereklidir.
ÇALIŞMANIN KAPSAMI
Sağlık endüstrisi yapıları karmaşık fonksiyon ilişkileri içermesi ve mekânsal oluşumlarının özel koşulları
sağlaması gereği ile diğer yapı tiplerinden farklılaşır. Bu yönleri ile karmaşık fonksiyonlu yapı grubuna girer.
Prof. Dr. Ümran SEVİL
Hastane planlamasında çözümlerin disiplinler
arası işbirliği
ile Başkanı
geliştirilmesi zorunludur. Hastane yapılarının
İBAD Yönetim
Kurulu
içerdiği bu karmaşık işlevlere sahip mekânların detaylı planlanması gerekmektedir. Bu nedenle farklı
fonksiyonların birbirleri ile olan ilişkileri dikkatli bir iş akış planı ile oluşturulmalıdır. Azami ve asgari alan
ihtiyaçları, yoğun kullanımda olan alanların konumu, geleceğe yönelik değişiklikler ve diğer pek çok kriter
önemle değerlendirilmeli, uluslararası standartlara uyulmalıdır. Hastane binalarının büyüme ihtiyaçları birden
ortaya çıkmaz, zaman içerisinde yavaş yavaş gereksinimlerin artması sonucu yapının kaldırma kapasitesinin
yetersiz kaldığı noktada büyüme ve değişim söz konusu olur. Yapılan araştırmalara göre, hastanelerin belirli
dönemlerde, belirli bir büyüme hızına sahip oldukları görülür. Bir hastanede büyüme ve değişme için plan
yapma kararı alındığında, hastanenin tek bir binadan oluşmadığına ve her binada değişik fonksiyonlar
bulunduğuna, dolayısıyla bölümlerin farklı hızla büyüyeceğine dikkat edilmesi gereklidir.
ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ
Bir hastanenin planlanması çok önemlidir. Çünkü söz konusu olan insan sağlığıdır. Hastane binaları uzun
ömürlü yapılar oldukları için zaman içerisindeki gelişmelere adapte olacak şekilde planlanırlar. Bunun için
hastane planlaması, geleceğe yönelik geniş inceleme gözlem ve deneyimlere dayalı bir şekilde planlama,
programlama ve tasarlama aşamalarından oluşur. Planlama yapılırken öncelikli olarak, nüfusun çoğalması ve
gelişen teknolojiyle birlikte sürekli artan istekler göz önünde tutulmalı, yenilikleri tüm büyüme ve gelişmeleri
bünyesinde barındırabilecek bu kapasiteye sahip esnek hastane yapıları oluşturulmaya çalışılmalıdır. Güncel
örneklerde dikkati çeken bir konu ise; daha çok geleneksel yapım sistemlerinin kullanıldığını, esneklik
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
yaklaşımının, rezerv alan bırakılarak sağlanmaya çalışıldığıdır.İBAD
Daha Yönetim
çok Amerika’da
yaygın
olarakYardımcısı
değişken
Kurulu
Başkan
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
sistemler sınıflandırmasında yer alan bütünden parçaya yaklaşımının benimsendiği bina içerisinde rezerv alan
bırakılarak veya ek bina ile gelişme yönü belirlenen, strüktürel esneklik yaklaşımının sergilendiği örnekler
gözlemlenmiştir. Forty’nin “bolluk” olarak adlandırdığı esneklik stratejisinde, binada işlevi belirsiz olan fazla
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alanların gelecekteki belirsiz gelişmelere adapte olmak için stok mekânlar olarak kullanılabileceği bir yöntem
geliştirmiştir. Sonuç olarak esneklik açısından;
- Strüktürel esneklik,
- Yapım sistemi,
- Hastane yapıları için uygun açıklıkların sağlanması,
- Modüler planlama,
- Rezerv alan bırakılması,
- Genişleme yönünün belirlenmesi,
- Benzer işlev gruplarının kümelenmesi,
- Çok işlevli mekânların oluşturulması,Prof. Dr. Ümran SEVİL
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
- Personel çalışma alanlarının açık ofis düzenlemesi,
- Tesisat birlikteliğinin sağlanması yaklaşımları benimsenmelidir (Toğan, 2010).
Hastane binaları planlanırken gelecekteki tüm yenilikler, değişiklikler, büyüme ve bunların oranları iyi
saptanmalıdır. Hastane binaları yatay büyümenin yanı sıra düşey büyüme de gösterebilirler. Ama buradaki
en büyük problem, büyüme sonucunda belirli bir yüksekliğe ulaşacak bina için yükseklik sorunu ve mevcut
binayla strüktürel olarak bütünleşememesi sorunları ortaya çıkabilmektedir. Bu aşamada bazen ek bir bina
yapmak eğer yer sorunu yoksa daha çok tercih edilen bir büyüme şeklidir. Yatay olarak büyümede de bazı
sorunlarla karşılaşılmaktadır. İlk olarak kapasite artırımını karşılayabilecek büyüklükte boş arsanın olması
gerekmektedir. Bu noktada mevcut binanın etrafındaki binalar da birer problem olarak karşımıza çıkmaktadır.
Binaların konumu, fonksiyonel olarak değişebilirlikleri oldukça önem kazanmaktadır. İşte tüm bu sebeplerden
dolayı hastane binalarında planlama aşamalarına çok önem verilmeli, büyüme için yeterli alan baştan
bırakılmalı, büyüme için sadece yön uygunluğunun yeterli olmadığı diğer şartların da sağlanması gerektiği
unutulmamalıdır.

Prof. Dr. Bülent EKER
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Şekil 1. Fonksiyonel Eskime ve Strüktürel Bozulmayı Anlatan Şema
Fiziksel eskimeler ve fonksiyonel değişimler binaların yaşama sürelerini kısaltmaktadır (Şekil 1). Bu noktada
ilk olarak hastane binasında büyüme, değişme ve yenileme kararı sebepleriyle birlikte alınmalıdır. Öncelikle
değişen istekler, ortaya çıkan gereksinimler, hem hastane kullanıcılarının hem de hastane personelinin görüşleri
alınarak doğru ve mümkün olduğunca eksiksiz olarak ortaya konulmalıdır. Burada amaç kullanıcıların
taleplerinin minimum ölçüde karşılanması değil, getirilecek tüm değişim ve yeniliklerin kullanıcıları
maksimum derecede tatmin etmesidir. Plan ve program hazırlanırken, gerektiği zaman istenildiği biçimde
hizmet verebilmek amacıyla, duvar bölümlerinin kaldırılabilmesi, yerine yeni bir odanın yerleştirilebilmesi,
tesisatın hiç değiştirilmeden yeni duruma uyum sağlayabilmesi açısından strüktür ve teknik sistem seçimi
yapılırken çok ileri görüşlü olmayı gerektirir. Bir binada değişiklik yapılması, o binanın yıkılıp yeniden
yapılmasından çok daha uygun bir çözüm yoludur. Çünkü günümüz yapılarında fonksiyonel eskime, strüktürel
eskimenin önünde gitmektedir. Yapımda seçilmiş sağlam, uygun bir konstrüksiyon sistemi ve iyi bir bakımonarımla, binanın performansında uzun süre büyük bir azalma olmamaktadır. Fakat özellikle hastane binalarında
fonksiyonel eskime o kadar büyük boyutlara ulaşır ki; esneklik, değişme, yenileme, büyüme problemleri en
başta düşünülmesi gereken konular haline gelmiştir (Tezel,1985).
ESNEKLİK
MİMARİDE KULLANIMI Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof.KAVRAMININ
Dr. Bülent EKER
İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
Esneklik, bir çözümün değişen gereksinimlerini, kendisinde hiçbir değişiklik yapılmadan karşılayabilmesi
niteliğidir. Yapı bütünü içinde esneklik ise, elemanlar ve sistemlerdeki, yani mekânlardaki değişimi ifade
etmektedir. Tasarım ve kullanım esnekliği olarak ele alınan bu tür esneklikte;
- Kullanıcının mekân ve ekipmana bağlı gereksinimleri,
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- Islak hacimlerin konumuna bağlı gereksinimler,
- Düşey sirkülasyon elemanlarının konumuna bağlı gereksinimleri önemli olmaktadır.
Hastane yapılarında esneklik bağlamında, ıslak mekânların konumu için üç farklı durumun varlığı söz konusu
olmaktadır. Ancak her üç durumda da önemli olan temiz su, pis su tesisatının konumudur;
- Eğer ıslak hacimlerin sabit olması istenirse, bu durumda banyo, tuvalet, mutfak gibi biriminin yerleri ile
merdivenin konumu değişmeyecek şekilde belirlenmek zorundadır.
- Eğer tercih edilen ıslak hacimlerin tamamen serbest olması ise; o zaman doğru bir taşıyıcı sistemin kurulması
gerekmektedir.
- Islak hacimlerin belli bir alanda hareketli olması durumunda ise, destek strüktür ve ayrılabilir ünitelerin
belirlenmesi, buna bağlı olarak modüler ızgaranın oluşturulması ve sonuçta değişebilir ıslak hacimlerin
çözümleri üretilmelidir (Şekil 2).
Prof. Dr. Ümran SEVİL
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
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Şekil 2. Tesisatın Yapı İçinde Yürüyebileceği Güzergâhlar
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Hastane yapılarında düşey sirkülasyon elemanları, hastaların ulaşabileceği en uygun yerlerde tasarlanmalıdır.
Eğer yapı farklı yönlerde gelişiyorsa, elemanlar genellikle merkezde tasarlanmaktadır. Merkezsel olarak
üretilen projelerde, merdiven ve asansörler sabit duvarlar içine alınmaktadır. Böylece düzenlemeler tamamen
sabit duvarlarla çevrilmiş çekirdek dışında gerçekleşebilmektedir. Aynı zamanda, ünitelerin iç akışlarına etki
etmemektedir. Ünitelerde meydana gelebilecek en küçük bir değişim gerekliliği, bu tür sistemlerde kolaylıkla
çekirdekten bağımsız olarak giderilebilmektedir. Gerekirse yapı yatayda da büyüyebilme özelliğine sahiptir.
Ancak, tasarımın mutlaka bir modül ile oluşturulmuş olması gerekmektedir. Aksi halde, esneklik sınırının
koyulabilmesi mümkün olmayacaktır (Çetin, 1999).
GÜNÜMÜZDE ESNEK UYGULAMA ÇÖZÜMLERİ
Çekirdek Hastane Planlaması
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Şekil 3. Westmead Hastanesinin “Çekirdek Hastane Planlaması” Çözümüyle
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Güncel Durum Yerleşke Planı
Avusturalya Westmead Hospital Campus kuzey-güney yönünde uzanan 7,2 metrelik gridlere bölünerek
tasarımın esneklik kriterinin sağlanması amaçlanmıştır (Şekil 3). Yıllara göre gelişimi ve 50 hektarlık arazisinin
yerleşim planı şöyledir;
1981: 185 yatak kapasitesi ile Westmead Hastane ana binasının açılışı.
1995: 350 yatak kapasiteli Westmead Çocuk Hastanesinin eklenmesi.
1996: Beyin Yaralanmaları departmanının yapılışı.
6.2 Modüler Planlama

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Şekil 4. Planlamada Esneklik Yöntemi Olarak Modüler Hacimli Küpler Kullanılarak Alternatif
Tasarımlar Oluşturulması
“Modüler Planlama” çözümüne örnek olarak; 15 ve 25 yatak kapasiteli, yatayda ve düşeyde büyüyebilme ve
eklemlenebilme alternatifleriyle esnek prototip bir hastane tasarımı çalışmasına imza atmıştır (Şekil 4).
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Tesisat Katı Oluşturma
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Şekil 5. “Tesisat Katı Oluşturma” Çözümüne Örnek, Norveç’teki Bir Hastane
Hastane, yatayda merkeze birleştirilmiş üç benzer alandan oluşmalıdır. Üst katlarda yatan hastalara klinik
hizmeti verilen hasta bakım üniteleri; alt katlarda hem yatan hem de diğer hastalara hizmet verilen klinik
üniteleri; ortada ise her iki üniteye de hizmet veren, hastaların giremedikleri servis birimleri yer almaktadır. Bu
üç bölümün tümünde istenilen her türlü değişiklikler yapılabilmektedir (Şekil 6). Özellikle servis ünitelerinin
birleştirilebiliyor olması kullanıcının araç, gereç, malzeme alma olanağını arttırmaktadır. Tüm bu değişmelerden
söz edebilmek için ise yapıdaki taşıyıcı duvarların yoğunluğunun az olması gerekmektedir.
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Şekil 6. Açık Bina Sistemli The Ino Hospital Projesi
Hastane binalarında açık planlı tasarımlar oluşturulurken iki önemli fikir uygulama aşamasında destek
sağlamaktadır (Şekil 7);
- Portatif donanımıyla “evrensel” hasta odaları oluşturmak,
- Destek alanları ve ofisleri “koza” konfigürasyonuyla oluşturmak.
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Şekil 7. Thundermist Health Centre Kat Planı
Thundermist Health Centre, (Woonsocket/RI) bahsedilen prensiplerle 1995 yılında hizmete açılmış bir
merkezdir. Yüzergezer “pod”lar, standart klinik odaları ve kiosk şeklinde tasarlanmış destek birimleriyle;
binanın maximum düzeyde ışık almasını, iç-dış arasındaki fiziksel bağın güçlenmesini ve birimler arası
esnekliği sağlayan başarılı örneklerdendir.
SONUÇ
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
İBAD
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Başkan
Yardımcısı
İBAD
Kuruluçözümler
Üyesi için, hastane binalarında yenileme
Gerçekçi
ve Yönetim
geleceğe yönelik
ve Kurulu
büyümeye
bağlı değişmeler,
planlama sürecine olduğu gibi yansıtılmalı ve tüm değişiklikleri içeren bir program hazırlanması tasarımın
temelini oluşturmalıdır. Bu evrede hastanenin farklı fonksiyonlu birçok binadan oluştuğuna ve bu farklı
bölümlerin değişik hızla büyüyeceğine; bazı binalarda yenilemelerin, bazılarında da değişmelerin gerekeceğine
dikkat etmek gereklidir. Ayrıca ihtiyaç ve isteklerin zamanla değişimi ve yıllara göre artan nüfusun sağlık
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gereksinimleri, hastane kullanıcılarının farklılaşan istekleri yönünde değişen eylemleri, ekonomik ve teknik
ilerlemeler; hastane binalarında yapılacak programın tüm bunları gelecekte karşılayacak şekilde “esnek”
olmasını ve belirli dönemlerde kademelendirilmesini gerektirmektedir.

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Tablo 1. Türkiye Genelinde Hastanelerin Nüfus-Metrekare Artış Oranlarının Normalize Ortalaması
Hastanelerin bulunduğu tüm lokasyonlara ait son 50–60 yıllık nüfus artış oranları ve hızlarının; yıllar
içerisindeki toplam metrekare artışlarıyla karşılaştırılarak yorumlanmasının daha sağlıklı sonuç vereceği
kanaatine varılmıştır (Tablo 1). Bu sebeple hastanelerin tarihsel gelişimini inceleyerek Türkiye geneli için
bir projeksiyon oluşturmak; bu fonksiyonel değerlendirmeyle elde edilen katsayıların gelecekte yapılacak
hastaneler için bir altlık teşkil etmesi bu çalışmanın sağlıklı sonuçlanabilmesi açısından uygun bir yöntem
olarak görülmektedir.
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AKILLI ULAŞIM KAPSAMINDA BİSİKLET YOLLARININ iRDELENMESİ:
ÖRNEK KENT ÇANAKKALE
Elif SAĞLIK1, Yavuz ALKAN2
1-2

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lapseki Meslek Yüksekokulu, Park ve Bahçe Bitkileri Programları
Bölümü, Çanakkale / Türkiye

Öz: Günümüzde birçok disiplinin ortak konusu olan kent sürekli değişim geçiren dinamik bir olgudur.
Gelişme, büyüme, çağdaşlaşma gibi bir değişim olan kentleşme sürecinde kentlerde hızlı nüfus artışı
görülmektedir. Nüfus artışı ile birlikte yaşanan değişimlerin olumsuz etkilerini minimum düzeye indirmekte
kentsel planlama uygulamaları önemli bir araçtır. Kentsel planlama disiplinine göre kentlerde yapılan planlama
çalışmaları kentliler ve kentin fiziksel özellikleri ile bütünleşerek uygun bir karakter ortaya koymalıdır.
Planlama çalışmalarında akıllı gelişmeProf.
stratejilerine
yer verilmekte
Dr. Ümran
SEVİLve bu stratejiler kentlerin özelliklerine
göre şekillenmektedir. Bu doğrultuda,İBAD
son yıllarda
küresel
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çeşitli planlama yaklaşımları geliştirilmiştir.
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Başkanı
Söz konusu planlama yaklaşımlarından birisi yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan bütünleşik bir yaklaşım
olan ‘akıllı kent’ yaklaşımıdır. Akıllı kent yaklaşımı; kentlerde yapıların farklı seçeneklerde kullanımını
sağlayan, alternatif ulaşım ağları oluşturmayı hedefleyen, kent kullanıcılarının kentsel gelişme sürecine
katılmasını teşvik eden bir kalkınma hareketidir. Aynı zamanda akıllı kent, bilgi ve iletişim teknolojilerinin
sağladığı çözümleri sürdürülebilir kentsel kaliteyi sağlamak için kentsel yaşama entegre etmektedir. Kentlerin
taşıdıkları değerler o kent için akıllı kent bileşeni olarak değerlendirilmektedir. Bu noktada kenti ve kentin
kimlik bileşenlerini tanımak son derece önemlidir. Akıllı kent bileşenlerinin önemli bir kısmını oluşturan akıllı
ulaşım bu çalışmanın odak noktasıdır. Akıllı ulaşım insan merkezli bir uygulama olup kentlinin hareketliliğini
sağlayan ve kentsel alanda bisiklet kullanımına imkân veren bisiklet yollarının planlanmasını hedeflemektedir.
Bu bağlamda bisiklet yolları kentsel alanda sağlıklı, hızlı, güvenli ve erişilebilir bir ulaşım sistemine katkı
sağlayan bir uygulamadır. Çalışma kapsamında; kentlileri bisiklet kullanımına teşvik eden akıllı ulaşım
öğelerinden bisiklet yollarının önemi ve gerekliliği değerlendirilmiştir. Akıllı kent, akıllı ulaşım ve bisiklet
yolları kavramları ışığında Çanakkale kent merkezi ölçeğinde mevcut bisiklet yolları irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Akıllı Kent, Bisiklet Yolları, Çanakkale
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ortak konusu
kent kavramı dinamik bir İBAD
olgudur.
Kentler sadece
ölçekte
köyler
olmayıp; kentli yaşamını organize eden ulaşım ve ticaret için uygun koşulları sağlayan alanlardır (Gardner,
2016). Kentler, çeşitli işlevsel öğelerin bulunduğu mekânlar sunmaktadır. Bu mekânlar konut, üretim, alışveriş, sağlık, eğitim, eğlenme gibi işlevler için düzenlenen kentlere özgü fiziksel özellikteki niteliklerdir. Kent
içerisinde fiziksel açıdan önemli olan diğer bir olgu ise yollar, sokaklar, caddeler, bulvarlar ve meydanlar kentin
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makro formunu oluşturmaktadır (Aydemir, 1999). Aynı zamanda; kentler insanların yaşadıkları, çalıştıkları ve
eğlendikleri buluşma merkezleridir (Gardner, 2016). Kent nüfusunun belli noktalarda yoğunlaşması sonucu
yaşanan değişim ise kentleşme sürecidir (İsbir, 2002). Kentleşme sürecinde kentli kültürü yayılım göstermektedir
(Tekeli, 2011). Kentleşme sürecinde, nüfusun bir merkezde toplanması ve kentli kültürünün yayılması ile
yaşanan değişimin kontrollü olarak yapılması gerekmektedir. Kentlerin gelişiminde kullanılan kontrol
mekanizmalarından birisi ise kentsel planlamadır. Kentsel planlama, kentlerin çevresinden soyutlanmadan,
ekonomik ve toplumsal ilişkilerde bulundukları yerleşimler dikkate alınarak yapılan, kenti güzelleştiren teknik
bir araçtır (Aydemir, 1999). Bu planlama kentliler ve kentin fiziksel özellikleri ile bütünleşerek uygun bir karakter
ortaya koymalıdır. Kentsel planlama çalışmalarının çeşitli özellikleri, dikkate aldığı ilkeler ve hareket noktası
olan yaklaşımları bulunmaktadır (Çakır, 2012). Kentleşme ve kentlileşme kavramlarının getirdiği değişimler
sonucunda kentsel ve doğal çevre sorunları artmaktadır. İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılın hizmetlerinden
olan teknolojik imkânlar bu sorunların azaltılmasına yönelik olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsamda
kentsel planlama sürecinde kentlerin yaşanabilirlik düzeyini artıran çeşitli yaklaşımlara yer verilmektedir. Yeni
gelişen planlama yaklaşımları Yeni Şehircilik, Akıllı Büyüme, Sürdürülebilir Kentler, Ekokent, Yeşil Kent, Düşük
Prof. Dr. Ümran SEVİL
Karbon Kentler, Yaşanabilir Kentler, Yavaş Kentler, Kentsel Rönesans, Dijital Kentler olarak sıralanmaktadır
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
(Sınmaz, 2013). Kentlerde rekabet profillerinin arttırılmasını sağlayan ve böylece kentlerde kentsel/yaşam
kalitesini ortaya çıkaran bu hareketler planlamalarda kullanılan stratejik yaklaşım ve araç olmaktadır (Akgün,
2012).
Kentsel yayılımı engellemek ve kentsel gelişmeyi kontrol altına alabilmek için çeşitli düzenlemeler yapılmıştır.
Bu düzenlemelerin sonucunda akıllı büyüme kavramı ortaya çıkmıştır. Akıllı büyüme yaklaşımının planlama
ve tasarım kriterleri ise şu şekilde sunulmaktadır(Sınmaz, 2013);
•

Kompakt yapı tasarımı

•

Farklı konut seçeneklerinin geliştirilmesi

•

Yürünebilir mahalleler yaratılması

•

Yerleşmede güçlü aidiyet hissi

•

Adil ve maliyet etkin gelişme kararları

•

Karma alan kullanımı

•

Açık mekân, tarım alanı, doğal güzellikler ve kritik çevresel alanların korunması

•

Prof.
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Çok
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ulaşım
seçenekleri
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Mevcut yerleşim alanı çapında gelişme

•

Toplum ve uygulamacılar arası işbirliği.

•
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Belirtilen bu kriterler ışığında yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan bütünleşik bir yaklaşım olan akıllı
büyüme yaklaşımı literatürlerde ve yapılan çalışmalarda akıllı kent terimi ile ifade edilmektedir. İngiliz
Standartları Enstitüsü’ne (2014) göre şehirler, ekonomik ve sosyal büyümenin ana merkezleridir. Akıllı şehir,
vatandaşlarına sürdürülebilir, refah düzeyi yüksek ve katılımcı bir gelecek sunmak için etkin olarak entegre
edilmiş sayısal ve beşeri sistemlerden oluşur (Kale, 2017). Bu bağlamda bir kentin akıllı olması için yedi
temel ölçütü taşıması gerekmektedir. Bu ölçütler; akıllı ekonomi, akıllı hareketlilik, akıllı çevre, akıllı toplum,
akıllı yaşam ve akıllı yönetimdir (Akgün, 2012). Aktarılan bu bilgiler ışığında; akıllı kent bileşenlerinin
önemli bir kısmını oluşturan akıllı ulaşım bu çalışmanın odak noktasıdır. Akıllı Ulaşım; sürdürülebilir,
yenilikçi ve güvenilir ulaşım sistemlerine sahip olmak ve ulaşımı gerçekleştirirken çevre ve toplum sağlığını
öne çıkarmayı hedeflemektedir1. Akıllı ulaşımın amacı çevre dostu ve dezavantajlı gruplar için kapsayıcı
ulaşım çözümleri getirmektedir (Çobanoğlu ve Gül, 2017). Akıllı ulaşımın göstergeleri; araç hareketliliğinin
yanında insan hareketliliğine de yer vermesi, bisiklet kullanımı ve yürümeyi desteklemesi, yaya ve bisiklet
kullanıcıları için uygun yollar yapması ve ulaşım çeşitleri arasında entegrasyonu sağlamasıdır (Çobanoğlu
ve Gül, 2017). Akıllı ulaşımın temel aracı olan bisiklet, enerji tasarrufu açısından teşvik edilmesi gereken
Prof. Dr. Ümran SEVİL
bir taşıttır. Akıllı ulaşımın hedefi bisikletin günlük hayata dahil edilmesini sağlamaktır. Bu kapsamda; konut,
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
alışveriş, okul, ticaret yerlerinin bulunduğu alanlarda kentliler tarafından kullanım yoğunluğu fazla olduğu için
bisiklet güzergâhları bu bölgelerde düzenlenmelidir. Bisiklet güzergahının planlama sürecinde diğer ulaşım
sistemlerine entegre edilmesi gerekmektedir. Bisikletlilerin, toplu ulaşım hizmetlerini de aynı anda kullanması
sağlanmalıdır. Kentliler, bisikletini toplu ulaşım aracı üzerinde konumlanan aparatlara sabitleyerek istedikleri
noktaya ulaşabilmelidir. Bisikleti ile ulaşmak istedikleri noktada yeterli sayıda ve düzende bisiklet park yeri
ve istasyonu bulunmalıdır. Bisiklet park yerleri ulaşım ağı üzerinde kolay algılanabilir olmalıdır. Sürekliliği
sağlamak için bisiklet yolları gerektiğinde taşıt yolu veya yaya kaldırımı üzerinde uygulanabilir. Tek şeritli
bisiklet yolu 130 cm genişliğinde yaya kaldırımı üzerinde; taşıt yolunda ise trafik güvenliği açısından belirli
yükseklik ve genişlikte (60cm genişlik;10 cm yükseklik) ayırıcı ulaşım donatıları kullanılarak uygulanmalıdır.
Taşıt yolunda uygulanan bisiklet yolu kaplamaları, taşıt yolunun yapıldığı malzeme ile aynı özellikte olup
renklendirme ile belirtilmelidir2. Bisiklet yolları planlamasında ilgili kentin fiziki yapısı belirleyici olmaktadır.
Bu bağlamda az eğimli güzergâhlar rahatlıkla kullanılabilmektedir (Ökten, 1999). Şekil 1’de yukarıda aktarılan
ölçütler doğrultusunda uygulanmış olan akıllı ulaşım kapsamında bileşenlerin örnekleri yer almaktadır3.
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Bisikletlinin trafikteyken kullanabileceği kentsel donatı örnekleri

Şekil 1. Akıllı Ulaşım Kapsamında Kullanılan Bileşenler3
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AMAÇ
Bu çalışmada; sürdürülebilir kentler hedefine ulaşmak için sergilenen yaklaşımlardan biri olan akıllı kent; bu
bağlamda akıllı ulaşım; bu ulaşım türünün bileşenlerinden olan bisiklet yollarının planlanması ve kullanımının
Çanakkale kent merkezi ölçeğinde mevcut bisiklet yolları üzerinde irdelenmesi amaçlanmıştır.
KAPSAM
Çalışma kapsamında; kentlileri bisiklet kullanımına teşvik eden akıllı ulaşım öğelerinden bisiklet yollarının
önemi ve gerekliliği değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sürecinde akıllı kent, akıllı ulaşım ve bisiklet yolları
kavramları ışığında Çanakkale kent merkezinde yer alan mevcut bisiklet yolları irdelenmiştir.
MATERYAL
Çalışma, Çanakkale kenti merkez ilçesinde yürütülmüştür (Şekil 2). Marmara bölgesinde bulunan Çanakkale
ilinin toplam yüzölçümü 9737 km², merkez ilçesinin yüzölçümü ise 928 km2’dir. Asya ile Avrupa’yı birbirinden
Prof. Dr. Ümran SEVİL
ayıran Çanakkale Boğazı’nın en dar noktasında konumlanmış olan Çanakkale kentinde kenar kıyı uzunluğu ise
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671 km.dir. Merkez ilçesi az eğimli düz bir arazi yapısına sahiptir 4.
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Şekil 2. Çalışma Alanının Konumu (Google Earth’den Değiştirilerek)
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Çalışmanın ana materyalini, çalışma alanındaki mevcut bisiklet yolları oluşturmaktadır. Çalışma alanı olan
Çanakkale kent merkezinde mevcut bisiklet yolları üç alt bölge halinde ele alınmıştır (Şekil 3).
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Şekil 3. Çalışma Alanı Alt Bölgeleri (Çanakkale Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden
Değiştirilerek)
Birinci Alt Bölge kentin ana ulaşım yollarından biri olan Piri Reis Caddesi ile Kayserili Ahmet Paşa Caddesi
Kordon Boyu ve Sarıçay’ın doğusunda yer alan kısımdır. İkinci Alt Bölge Sarıçay’ın batısından başlayarak
Kepez Beldesi sınırına kadar olup Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesi ile son
bulmaktadır. Üçüncü Alt Bölge ise Esenler Mahallesi olarak tanımlanmaktadır.
YÖNTEM
Çalışmanın amacı doğrultusunda kullanılan yöntem; literatür taraması, gözlem, inceleme ve fotoğraflama ile
araştırma alanına yönelik mevcut veri ve belgeler elde dilmesinden oluşmaktadır.
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Çanakkale Türkiye’nin kuzeybatısında Avrupa ve Asya kıtalarını birbirinden ayıran ve kendi adını taşıyan
Boğaz’ın iki yakasında kurulmuştur. Çanakkale; Gelibolu Yarımadası ile Anadolu’nun batı uzantısı olan
Biga Yarımadası üzerinde toprakları bulunan bir ilimizdir5. Çalışma konusunun materyalini oluşturan
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merkez ilçenin denizden yüksekliği 2 metredir. Bu bağlamda çalışma alanı düz bir arazi formuna sahiptir.
Arazi formunun sunduğu bu özellik ile kent merkezinde bisiklet yollarının sürekliliğini sağlamak mümkün
olmaktadır. Çanakkale kent merkezinde mevcut bisiklet yolları Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu
Yerleşkesinden başlayarak, kentin doğu-batı yönünde İskele Meydanı’na kadar taşıt ve yaya trafiğine entegre
bir şekilde devam etmektedir. Bisiklet yolu güzergâhının toplam uzunluğu yaklaşık 16 km. olup bisiklet yolu
genişliği 1.3 mt.dir.
Çalışmada ele alınan bisiklet yolu güzergâhının irdelenmesi için Çanakkale Belediyesi Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğünden temin edilen kent içi bisiklet yolları paftası üzerinde üç alt bölge oluşturulmuştur (Şekil
4). Birinci ve ikinci alt bölgede düz bir alanda uygulama yapılmışken, üçüncü alt bölge kendi içerisinde bir
güzergâh oluşturup diğer bölgeler ile arasında yükseklik farkından dolayı süreklilik sağlanamamıştır. Kentin
önemli fiziksel özelliklerinden birisi olan Sarıçay, bisiklet yolu güzergâhını bölmüş gibi görünse de Sarıçay
üzerinde yer alan köprülerde bisiklet yollarının devamlılığı sağlanmıştır.
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1. Alt Bölge

2. Alt Bölge

Sarıçay’ın batısında yer alan bölgede, ÇOMÜ Terzioğlu yerleşkesinin girişinde yer alan bisiklet
kiralama istasyonundan (Beldemiz
İstasyonu) başlayan bisiklet yolları
kesintisiz bir şekilde kentin merkez
noktası olan İskele Meydanı’na kadar devam etmektedir.

Sarıçay’ın doğusunda yer alan bu
bölgede İskele Meydanı’nda bulunan bisiklet park yeri ve istasyonundan kentin simge yerleşim
alanlarından biri olan Golf Çay
Bahçesi’ne (Golf Çay Bahçesi İstasyonu) kadar süreklilik sağlanmıştır.
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3. Alt Bölge
Kent merkezinde eğim farkı ile diğer bölgelerden ayrılan bu bölge
Esenler Mahallesi olarak tanımlanmaktadır.
Kentin yeni gelişen yerleşim
bölgelerinden biri olan Esenler
Mahallesi’nde yer alan bisiklet
yolları kendi içinde süreklilik göstermektedir.
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Şekil 4. Çalışma Alanı Alt Bölgelerine Ait Özellikler (Çanakkale Belediyesi Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğünden Değiştirilerek)
Bisiklet yolunda yüzey kaplaması olarak uygulandığı yolda mevcut yaya ve taşıt trafiğinde kullanılan yüzey
malzemesi mavi olarak renklendirilmiş ya da mavi şerit uygulaması yapılmıştır.
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Kentlileri bisiklet kullanımına teşvik etmek ve trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla Çanakkale Belediyesi
tarafından 2016 yılında ‘Çanakkale Belediyesi Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi ve Bisiklet Kullanımını Teşvik
Projesi’ (ÇABİS) hayata geçirilmiştir6. ÇABİS uygulamasının bileşenleri Şekil 5’te sunulan görsellerde yer
almaktadır.

Bisiklet Park Yeri

Bisiklet Kiralama
İstasyonu
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Taşıt yolundan bariyer
Taşıt yolu ile bisiklet
ile ayrılmış olan tek
yolu kesişme noktaları.
şeritli bisiklet yolu.
Şekil 5. ÇABİS Uygulamasının Kentte Yer Alan Bileşenleri6
Bisiklet yolları üzerinde ÇABİS (Çanakkale Belediyesi Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi Ve Bisiklet Kullanımını
Teşvik Projesi) uygulaması kapsamında toplamda 11 adet istasyon ve 84 park yeri bulunmaktadır. İstasyon
noktaları Troya Caddesi, Beldemiz, İlahiyat Fakültesi, 75. Yıl Parkı, Barış Kordonu, Çanakkale Belediyesi,
İskele Meydanı, Golf Çay Bahçesi, Adnan Menderes Bulvarı ve Yürüyüş Yolu olarak belirlenmiştir. Bu
çalışmanın yapıldığı süre içinde ÇABİS projesi bünyesinde 70 bisiklet ile ulaşım sağlanmaktadır. Ancak
kentlinin bu projeden duyduğu memnuniyet ve talep doğrultusunda mevcut bisiklet yolları kepez beldesi ile
bağlantılı olacak şekilde yeni etap çalışmaları başlamış bulunmaktadır.
SONUÇ
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Bisiklet kullanmak, sağlıklı kalabilmenin, enerji tasarrufu sağlamanın, trafik sıkışıklığı ve kirliliği azaltmanın
İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
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bir yoludur. Bu bakış açısıyla bütün dünyada önemli bir ulaşım türü olarak kabul edilen bisiklet ile ulaşım,
akıllı kentler bileşenlerinden biri olan akıllı ulaşım kapsamında Çanakkale kent merkezinde ölçeğinde mevcut
bisiklet yolları üzerinden irdelenmiştir. Çalışmanın kavramsal yapısını oluşturan akıllı kent, akıllı ulaşım ve
bisiklet yoları hakkında verilen bilgiler doğrultusunda;
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•

Bisiklet yolları planlamasında kamu kurumlarının ve çeşitli meslek disiplinlerinin işbirliğinde içinde
olması gerekmektedir.

•

Bisiklet yolları, kent içinde tamamlayıcı bir ulaşım sistemi olarak değerlendirilmelidir.

•

Bisiklet ulaşımının altyapısı planlanırken kentin topoğrafyası dikkate alınmalıdır. Bisiklet yolları
topoğrafya ile uyumlu olmalıdır.

•

Kentin çeperlerinden merkezine bisikletli ulaşım imkânı verilmelidir.

•

Taşıt trafiğine entegre edilmiş bisiklet yollarında bisikletlinin güvenliği ön planda olmalıdır.

•

Bisiklet yolları güzergahları, okullar, iş alanları, toplu ulaşım aktarma noktalan ve rekreasyon alanları gibi
günlük yaşamın hayat bulduğu noktalara ulaşabilmelidir.

•
•

Bisiklet ulaşımı planlamasında ilgili kurumlar tarafından belirlenen ölçütlerin uygulaması kentin
karakterine göre değişkenlik gösterebilir.
Prof. Dr. Ümran SEVİL
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Bisiklet yolları kent içerisinde algılanabilir bir ağ oluşturmalıdır.

•

Kentlinin, bisikleti istasyonda kiralayıp trafiğe katılımını sağlamak kolay ve güvenilir olmalıdır.

•

Bisiklet yolları uygulamasında yeterli sayıda istasyon ve bisiklet ile park yerleri olmalıdır.

•

Bisiklet park ve istasyonları toplu taşıma duraklarına yakın olarak konumlandırılmalıdır.

•

Bisiklet yollarına, taşıt ve yaya trafiği üzerinde farkındalık oluşturmak amacıyla yollarda renk tanımlaması
yapılmalıdır.

Çalışma kapsamında; akıllı kentler yaklaşımı ile harekete geçen Çanakkale Belediyesi tarafından planlanan ve
uygulanan ÇABİS projesi yukarıda belirtilen unsurlar ışığında başarılı sonuçlar vermektedir.
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PEYZAJ MİMARLIĞI KAPSAMINDA KENTSEL AVLU OLARAK ESAS 17 BURDA AVM
ÖRNEĞİ
Elif SAĞLIK
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lapseki Meslek Yüksekokulu, Park ve Bahçe Bitkileri Programları
Bölümü, Çanakkale / Türkiye

Öz: Kentler, kullanıcılarına sundukları yaşam alanları ile değerlenmektedir. Kent kullanıcıları yakın çevresinde
rekreasyonel ihtiyaçlarına cevap veren kentsel mekânların arayışı içerisindedir. Kentsel mekânlar, özel
yaşamın aksine toplu yaşamın tüm bileşenlerinin yer aldığı mekânlardır. Her yaş, cins ve meslek grubunun
yararlanmasına açık ve kentsel doku içinde yer alan bu mekânlar kentsel bütünleşmeyi sağlamaktadır.
Kentlerde nüfus ile yapıların artmasına paralel olarak yaşamın dışa aktarılmasını sağlayan kentsel mekânlar
önem kazanmıştır. Kentlerin kendi iç Prof.
dinamikleri
bağlarını
kuvvetlendiren bu mekânlar önemli bir kent
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ve mimarlık ara kesitinde kentsel avlu olarak
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yer alabilmektedir. Kentin mevcut yoğun dokusunda uygun yapı adalarında karşımıza çıkan kentsel avlular
yaşamın anlam bulduğu sosyal alanlardır. Bu alanlarda alışveriş, buluşma, toplanma, eğlenme ve dinlenme
etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Alışveriş, toplumların sosyal, fiziksel, kültürel ve etnik özelliklerinin
izlerini taşıyan farklı mekânlarda kurgulanmıştır. Değişen ihtiyaçlar ve alışkanlıklar çerçevesinde alışveriş
merkezleri alışveriş eylemi dışında farklı işlevleri barındıran kompozisyon halini almıştır. Böylece alışveriş
merkezleri kentsel yaşamın parçası haline gelmiştir. Kent kullanıcıların uzun zaman geçirdikleri bu merkezler,
kapalı mekânlardan ziyade açık hava merkezlerine dönüşerek kentsel mekânın uzantısı olan kentsel avluların
oluşmasını sağlamıştır. Böylece kentsel avlu niteliğinde olan, kent dokusundan ayrılmayan ve kentle uyum
içinde yapılanan açık hava alışveriş merkezleri önem kazanmıştır. Bu çalışma kapsamında açık hava alışveriş
merkezlerinin özelliklerini peyzaj mimarlığı meslek disiplini çerçevesinde örnek alan olarak seçilen Esas 17
Burda Alışveriş Merkezi’ni irdelenmektedir. 2015 yılı Nisan ayında açılan Esas 17 Burda Alışveriş Merkezi,
Çanakkale kentinin kimliği ve fiziksel özelliklerine göre tasarlanmış konseptiyle kent içinde yoğun olarak
kullanılan bir kentsel mekan/ avlu niteliğindedir. Açık hava alışveriş merkezi uygulama yaklaşımlarını Esas
17 Burda Alışveriş Merkezi özelinde değerlendiren bu çalışma doğru uygulama adımlarına kaynak olmayı
amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kentsel Peyzaj, Kentsel Avlu, Alışveriş Merkezi, Çanakkale
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Kent; tarım dışı üretimlerin yapıldığı ve denetlendiği, elde edilen ürünlerin sistemli olarak dağıtıldığı,
teknolojik gelişmeler ile sağlanan çözümlerin yer bulduğu, yayılım ve büyümenin yaşandığı büyük yerleşim
birimidir (Tekeli,2012). Kentler gerçek sahibi olan kentlilerin katılımı ile gelişen ve geliştirilmesi gereken
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alanlardır (Otaner ve Keskin, 2005). Kentte bulunan yapılar ve bu yapılar arasında kent yüzeyinde oluşan
boşluklar ile sosyal kimlik kent dokusu kavramını ifade eder (Ocakçı, 2012). Kentsel dokuyu oluşturan
yapı dışı alanlar kentsel mekânlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Kentsel mekânlar, kentin planlanmasını
yönlendiren ve kentliyi buluşturan önemli doku parçasıdır. Kentsel mekânlar, özel yaşamın bittiği toplumsal
yaşamın başladığı mekânlardır (Şahin ve Dostoğlu, 2007). Yaş, cinsiyet, meslek grubu gibi demografik
özellikler yönünden farklılık gösteren kent kullanıcılarının, boş zamanlarını değerlendirmesine imkân veren
kentsel planlama/tasarımları kullanma hakkı vardır. Kentli hakları kapsamında kentin her noktasının kaliteli
bir şekilde erişilebilir olması için planlama ve tasarımlarda uygun yaklaşımlara yer verilmelidir (Tekeli, 2012).
Kent kullanıcılarının kent dokusu içerisinde bu haklarını yerine getirebilmeleri için uygun ve kaliteli kentsel
tasarımlar gerekmektedir. Kolektif bir ürün olan kent dokusu kentsel tasarıma yön veren önemli göstergelerden
biridir (Ocakçı, 2012). Kentsel mekânlarda tasarım kalitesinin sağlanması ile kaliteli ve kimlikli kentler ortaya
çıkmaktadır. Bu bağlamda kent kullanıcıları, kentsel yaşama katılmasını sağlayan tüm eylemleri kaliteli kentsel
mekânlarda gerçekleştirmiş olmaktadır (Şahin ve Dostoğlu, 2007). Kentsel yaşamı ve tüm bileşenlerini kapsayan
bu mekânlar kentsel tasarım ve mimarlık ara kesitinde kentsel avlu olarak yer alabilmektedir. Kentsel mekân
Prof. Dr. Ümran SEVİL
olarak avlu, avluyu oluşturan yapılar ve bu avluyu kullanan kentlilerdir (Basa, 2017). Kentin mevcut yoğun
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
dokusunda yer alan kentsel avlular yaşamın anlam bulduğu kamusal alanlardır. Yapı içerisinde sosyal bir doku
meydana getiren kentsel avlu, kent kullanıcısının kamusal bir mekânda bir araya gelmesine, sosyalleşmesine,
görme duyma gibi pasif iletişimi sağlamasına, eğlenmesine ve dinlenmesine ortam oluşturmaktadır (Erdönmez,
2005). Aynı zamanda kentlinin alışveriş ihtiyacına da yanıt vermektedir. Alışveriş eylemi, tarih boyunca
kamusal mekânların yaşamsal işlevlerinden biri olmuştur. Bu eyleme hizmet eden alışveriş merkezleri değişen
ihtiyaçlar ve alışkanlıklar çerçevesinde alışveriş eylemi dışında farklı işlevleri barındıran kompozisyon halini
almıştır. Alışveriş merkezlerinin, kentliler tarafından birbirlerine ulaşma mekânları olduğunun görülmesi ile
birlikte bu mekânlara kamusal mekân gibi yaklaşım gösterilmiştir (Toksözlü, 2011). Bu bağlamda kentsel
mekânın uzantısı olan kentsel avlular, kent dokusundan ayrılmayan ve kentle uyum içinde yapılanan açık hava
alışveriş merkezleri olarak çalışmanın odak noktasını oluşturmuştur.
AMAÇ
Bu çalışmada; Çanakkale kent merkezinde yer alan Esas 17 Burda AVM özelinde; kentsel avlu niteliğinde
olan, kent dokusundan ayrılmayan ve kentle uyum içinde yapılanan açık hava alışveriş merkezlerinin peyzaj
mimarlığı disiplini içerisinde irdelenmesi amaçlanmaktadır.
KAPSAM
Çalışma kapsamında; Esas 17 Burda AVM alanının konumu, çevresel ilişkileri, yapının formunu ve yapı
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
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disiplini ve açık hava alışveriş merkezi kavramları ışığında Esas 17 Burda AVM örneği irdelenmiştir.
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MATERYAL
Çalışma, Çanakkale kenti merkezinde yer alan açık hava alışveriş merkezinde yürütülmüştür. Marmara
bölgesinde bulunan Çanakkale ilinin 2017 yılı verilerine göre toplam nüfusu 530417, merkez ilçe nüfusu
ise 175.032’dir. Çanakkale kentinin merkez ilçe nüfusu toplam nüfusunun %33’ünü oluşturmakta olup,
kilometrekareye düşen kişi sayısı 53’tür1. Çalışmanın ana materyalini, Çanakkale kent merkezinde konumlanan
Esas 17 Burda alışveriş merkezi oluşturmaktadır. Çanakkale’nin ve örnek alan alışveriş merkezinin konumu
Şekil 1’de gösterilmektedir.

Prof. Dr. Ümran SEVİL
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Şekil 1. Çanakkale’nin ve Çalışma Alanının Konumu (Gopgle Haritalardan Değiştirilerek)
YÖNTEM
Çalışmanın amacı doğrultusunda kullanılan yöntem; kentsel mekan, kentsel avlu ve açık hava alışveriş merkezi
kavramları için literatür taraması, gözlem, inceleme ve fotoğraflama ile çalışma alanına yönelik mevcut veriler
elde dilmesinden
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr.oluşmaktadır.
Bülent EKER
İBAD
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
BULGULAR
Kıtalar arası geçit sağlayan önemli bölgelerden biri olan Çanakkale kültür, tarih, turizm kenti olma özelliği
taşımaktadır. Çanakkale kimliğini oluşturan bu kavramlar ile üniversitenin varlığı kente uzun süreli misafirleri
konuk etmektedir. Böylece mevcut nüfus ile ziyaretçi nüfusu bir arada barındıran Çanakkale kentinde kentsel
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kamusal mekân ihtiyacı artmaktadır. Esas 17 Burda AVM’nin açılması ile kente yeni bir kentsel mekân
kazandırılmıştır. Çanakkale halkına sunulan 784,015 m2 olan bu mekân yapısal formu nedeniyle çalışma
kapsamında kentsel avlu olarak nitelendirilmiştir. Alışveriş merkezinin mimari yapısı açık hava alışveriş
merkezi konsepti taşımaktadır. Yapı tasarlanırken Çanakkale kentinin tarihi kimliğinin bir kısmını oluşturan
değerler ile arazi formu ve iklimsel koşullar dikkate alınmıştır2.
Çalışma kapsamında materyalin irdelenmesi; kentle ilişkisi, erişilebilirlik, araç parkı, yapının cephesi, mekân
organizasyon ve peyzaj yapı elemanları başlıklarına göre yapılmıştır.
*Çalışma Materyalinin Kentle İlişkisi: Kentin önemli bir parçasını oluşturan alışveriş merkezleri
kentsel planlama aşamasında kentten bağımsız olarak düşünülmemelidir. Kentsel tasarımın bileşenleri
ile bütünleşmelidir. Bu doğrultuda Esas 17 Burda AVM kent merkezine yakın konumdadır. Yapının yakın
çevresinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, üniversitenin Şekerpınar Yerleşkesi, öğrenci yurtları ve
havaalanı bulunmaktadır (Şekil 2).

Prof. Dr. Ümran SEVİL
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Şekil 2. Çalışma Materyalinin Kentle İlişkisi (Google Earth’ten Değiştirilerek)
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Caddesi üzerinde konumlanmıştır. Bu cadde üzerinde yapılan ulaşım kentin her noktasına sağlanabilmektedir.
Alışveriş merkezine erişilebilirlik toplu taşıma hizmetinin yapıldığı tüm güzergâhların üzerinde bulunması
nedeniyle oldukça kolaydır. Yapının kuzey ve doğu cephesinde yer alan yaya ve araç erişimli olmak üzere iki
tane girişi bulunmaktadır.
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*Otopark ve Bisiklet Parkı: Çalışma materyaline erişim tamamlandıktan sonra duyulan park ihtiyacı araba
ve bisiklet parkı olarak düzenlenmiştir. Araba ve motorsiklet parkı -1. katta kapalı otopark olarak; bisiklet
otoparkı ise yapının kuzey cephesinde bulunan yürüyüş yolunun yanında planlanmıştır.
*Yapının dış görünümü: Çalışma materyalinin dış görünümü; doğal taş kaplama malzemesi ile dinamik bir
görünümü cephe şeklinde düzenlenmiştir. Ayrıca yapının giriş kısımlarını vurgulayan cephelerde kırmızı renkte
kaplama mevcuttur. Kırmızı kaplama ile yapı; görsel ulaşılabilirlik anlamında kent sirkülasyonunda etkili
olmaktadır. Yapının kırmızı giriş alanlarını, kent kimliğinde simgesel ölçek bileşeni olarak değerlendirmek
mümkündür (Şekil 3).

Yapı dış cephesi

Alışveriş
kapısı

merkezine

giriş
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*Mekân organizasyonu: Çalışma materyalinin mimari yapısı tasarlanırken kentin taşıdığı tarihsel değerler ve
iklimsel koşullar dikkate alınmıştır2. Arazinin üçgen formu tasarımı yönlendiren diğer bir unsurdur. Kentin
donatı ölçeğinde kimlik bileşenlerinden Truva Atı’nın ahşap dokusu ve kırık çizgisel hatları yapının mimari
formuna yansıtılmıştır. Çalışmanın temel kavramlarından olan kentsel avlu özelliği Esas 17 Burda AVM
içerisinde Dardanel Meydanı (küçük meydan) ve Truva Meydanı (büyük meydan) olmak üzere iki tane meydan
tasarlanmıştır. Bu meydanlarda oturma, dinlenme, eğlenme, sergi, konser gibi çeşitli etkinlikler yapılmaktadır
(Şekil 4).

Yapının mimari formu 2
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Truva Meydanı3

Dardanel Meydanı3

Şekil 4. Yapı İçerisinde Oluşturulan Mekân Organisazyonu

Dr. Ümran
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alınan çalışma materyali olan yapıda peyzaj
İBAD
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Başkanısu, etkinlik sahnesi, zemin kaplama,
tasarım bileşenleri yeşil doku, oturma ve aydınlatma birimi, merdiven,
yürüyüş aksları ve köprü olarak sıralanabilir. Avluda konumlanan meydanlarda yeşil doku alanları, Beyaz
Çiçekli Manolya (Magnolia grandiflora), Zeytin (Olea purpurea), Şimşir (Buxus sempervirens) ve çim türleri
ile tasarlanmıştır. Yeşil dokuyu çevreleyen ahşap kaplama ile oturma – dinlenme birimleri düzenlenmiştir.
Yapının aydınlatma yaklaşımı meydanlarda yer alan yüksek ışık gücüne sahip aydınlatma elemanı ve
tavan aydınlatmasına ek olarak mağazaların iç mekân aydınlatması ile çözümlenmiştir. Peyzaj tasarımının
önemli bileşenlerinden biri olan su öğesi bu çalışmada Dardanel Meydanı’nda yer almaktadır. Su öğesinin
çevresini saran ahşam oturma birimleri ile su üzerine uzanan platformlar uygulanmıştır. Truva Meydanı’nda
konser, gösteri, sergi gibi çeşitli etkinlerin gerçekleşmesi için Sahne 17 tasarlanmıştır. Truva ve Dardanel
meydanlarının sınır akslarında yapı içinde sirkülasyonu sağlayan yürüyüş yolları düzenlenmiştir. Avlu zemin
kaplama malzemeleri traverten, bazalt ve ahşap olarak seçilmiştir. Meydanların kesiştiği noktaların üst katında
ahşap kaplama ile köprü yapılarak geçişler sağlanmıştır. Yapının ikinci katında yer alan korkuluklar ahşap
malzeme kullanılarak uygulanmıştır.
Çalışma alanı ile ilgili elde edilen bulgular doğrultusunda Esas 17 Burda AVM’nin hem avlu tasarımı ile
hem de dış cephesinde kullanılan taşlar ve giriş detayları ile dinamik bir görünüm sergilediğini ifade etmek
mümkündür.
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Şekil 5. Yapı İçerisinde Düzenlenen Avluda Kullanılan Peyzaj Tasarım Bileşenleri (1 nolu görsel2; diğer
görseller3).
SONUÇ
Gelişmekte olan ülkemizde artan nüfus hareketi ile kentsel gelişme birlikte gözlemlenen iki kavramdır. Kentsel
gelişmenin kontrollü bir şekilde yapılmasını sağlayan en önemli araç kentsel planlamadır. Kentsel planlama
sürecinde gösterilen tasarım yaklaşımları kentli haklarını da gözeten nitelikte olmalıdır. Kentli hakları
ışığında rekreasyonel birçok etkinliğin yapılmasına imkân veren kentsel mekânlar düzenlenmelidir. Gezinti
amaçlı sirkülasyon, özgü bir işlevi yerine getirme, dinlenme, yemek yeme yada konser dinleme gibi etkinlik
mekanlarının kent kullanıcılarına sunulması gerekmektedir. Belirtilen bu etkinliklerin bir arada ancak küçük
ölçekte yapılabileceği mekânlar kentsel avlular olarak tanımlanabilir. Yapılan bu çalışmada kentsel mekân/
avlu karşılığı Esas 17 Burda AVM’dir. Yoğun yapılaşma içerisinde yeterli açık alanın bulunmadığı kentlerde
Prof.
Ümran SEVİL
avlu niteliğinde olan kentsel mekânlar
önemDr.
kazanmaktadır.
Alışveriş merkezleri alışverişin ötesinde bir
İBAD
Yönetim
Kurulu
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olgu olup; günümüz kentlerinin ayrılmaz bir parçası olarak kent dokusunda yerini almıştır. Alışveriş merkezi
kültürünün kentsel mekân/avlu ile kesiştiği mekanlar hizmet verdiği projeksiyon için önemlidir. Bu kapsamda
Esas 17 Burda AVM Çanakkale kenti için önemli bir alan olup kentli tarafından yoğun olarak kullanılan bir
kentsel mekân/avlu özelliği taşımaktadır.
KAYNAKLAR
Tekeli, İ., (2012). Kent, Kentli Hakları, Kentleşme Ve Kentsel Dönüşüm.
Otaner, F., Keskin, A., 2005. Kentsel Geliştirmede Kamusal Alanların Kullanımı. İstanbul Teknik Üniversitesi
Dergisi, Mimarlık, Planlama, Tasarım. 4(1): ss.107-114.
Ocakçı, M., (2012) Kentsel Doku. Kentsel Planlama Ansiklopedik Sözlük, Ninova Yayınları ss:189.
Şahin, E., Dostoğlu, N., (2007). Kentsel Mekan Tasarımında Doğal Verilerin Kullanımı. Uludağ Üniversitesi
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi,12(1), s.29.
Erdönmez, E., (2005). Açık Kamusal Kent Mekânlarının Toplum İlişkilerindeki Etkileri. Yıldız Teknik
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi.1(1).
Basa, İ., (2017). Viyana Müzeler Avlusu: Serbest Zaman Bedenleri Ve Kamusal Mekân. Sanat ve Tasarım
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Prof.ss.33-59.
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Toksözlü, Z., (2011). Açık Hava Alışveriş Merkezlerinin Peyzaj Planlama Ve Tasarım Kriterlerinin Oluşturulması
Açısından Türkiye Koşullarının İrdelenmesi Ve İzmir Forum Bornova Örneği. Ege Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
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https://yapidergisi.com/17-burda-avm/#toggle-id-1 (09.10.2018)
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OSMANLI’DA SİVİL HASTANELER ‘KARESİ GUREBA HASTANESİ’
Ayşegül AĞAN1, Ayni Deniz KABAKOĞLU2
1

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İstanbul / Türkiye
2
Balıkesir Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Balıkesir / Türkiye

Öz: Osmanlı’da sağlık yapıları, devletin üstlendiği resmi bir sosyal yardım kuruluşu olmaktan ziyade saray
eşrafı ya da varlıklı kimselerin vakıf yolu ile yaptırmış olduğu ve topluma bağışladıkları bir servis birimi olarak
hizmet vermiştir. Orta avlu çevresinde dizili odaların konumlandığı mimari biçimlenişiyle Selçuklu medrese
planlarını anımsatan bu yapılar, Selçuklu sağlık sistemini örnek almış ve bunun bir getirisi olarak da aynı
plan şemasına sahip yapılar ortaya çıkmıştır. Osmanlı’da sağlık sistemine hizmet eden bu yapılar, darüşşifa,
bimarhane, şifahane gibi isimlerle anılmıştır. Osmanlı Devleti’nde 18. yüzyılda öncelikle orduda baş gösteren
reform hareketleri ile başlayan modernleşme
19. yüzyılda
ivme kazanarak birçok alanda olduğu gibi
Prof. süreci,
Dr. Ümran
SEVİL
sağlık alanında da değişimin gerçekleşmesinin
yolunuKurulu
açmıştır.
Bu alandaki ilk gelişmeler batı modelinde
İBAD Yönetim
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kurulan yeni ordunun sağlık gereksinimlerini karşılamak amacıyla askeri hastanelerin kurulmasıdır. Ayrıca
aynı yüzyılda artan salgın hastalıklar askeriyenin yanı sıra genel halk sağlığı konusunda da yeni çalışmaların
yapılmasını gerektirmiştir. Bu yıllarda halka hizmet vermek için sivil hastanelerde yapılmaya başlanmıştır.
Tanzimat sonrası yapılan bu sivil hastanelere ‘Gureba Hastanesi’ adı verilmiştir. Gureba hastanesinin ilki,
dönemin başkenti olan İstanbul’da yapılmış ve sonrasında çeşitli kentlerde de kurulmaya başlanmıştır. Bu
çalışma Osmanlı Devleti’nin modernleşme sürecinde sağlık alanında gerçekleştirilen reformlar bağlamında bu
devletin 19. yüzyıldaki sağlık teşkilatlanması ile bu süreçte Balıkesir’de kurulan Karesi Gurebâ Hastanesi’nin
tarihsel gelişimi ile bu tarihsel süreçte gelişen/değişen mimari ve işlev farklılıkları üzerine yapılan bir
araştırmadır.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Sivil Hastane, Balıkesir, Karesi Gureba Hastanesi

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Osmanlıda devlet politikasının esasını insan ve bu insanların oluşturduğu toplum yapısı şekillendirmiştir.
Kuruluşundan yıkıldığı son gününe kadar geçen çağlar boyunca her türlü hizmeti halkına ulaştırmayı ilke
olarak benimseyen Osmanlı Devleti halk sağlığını korumak ve gerektiğinde hastaları tedavi etmek için bir
sağlık Prof.
anlayışıDr.
belirlemiştir.
sağlık anlayışının temelini, Selçuklu
sağlıkPelin
sistemiAVŞAR
oluşturmuştur.
Osmanlı
Doç. Dr.
KARABAŞ
BülentBu
EKER
Devleti’nde
kuruluşu
kapsamında
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inşaBaşkan
edilen darüşşifalar
İBADparçası
Yönetim
Kurulu
Yardımcısı
İBAD sağlık
Yönetim
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Üyesi ilk olarak, bir külliyenin
karşımıza çıkmaktadır.
17. yüzyıla kadar sağlık hizmetleri Osmanlı Devletinin hakimiyet kurduğu çeşitli coğrafyalarda kurulan
medreselerin bir parçası olan darüşşifalarda verilmeye devam edilmiştir. 18. yüzyılda Batı ile olan etkileşimin
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artması neredeyse her alanda değişim ve dönüşümün başlamasının yolunu açmıştır. İlk olarak orduda başlayan
modernleşme hareketleri zamanla sağlık alanına da sirayet etmiştir. Bu süreçte batılı tıp kaynaklarının türkçeye
çevrilmesi, Türk hekimlerin Batı’ya tıp eğitimine gönderilmesi gibi çeşitli faaliyetlerle Türk hekimliğine katkı
sağlanmıştır. Osmanlı sağlık sisteminde en köklü değişimin yaşandığı zaman ise 19. yüzyıl olmuştur.
19. yüzyılda artan savaşlar ve salgın hastalıklar (özellikle kolera ve veba) ciddi bir sağlık politikasına olan
ihtiyacı doğurmuştur. Bu değişme ve gelişmeler arasında; modern tıp eğitimine önem verilmesi, büyük sağlık
kurumlarının (hastane) kurulması, sağlık personeli yetiştirilmesi ve sağlık hizmetlerinin imparatorluk geneline
yaygınlaştırılması sayılabilir. Osmanlı devletinde ilk modern sağlık kurumları, değişen askeri sistemin
oluşturduğu yeni orduya sağlık hizmeti sağlamak için kurulan askeri hastanelerdir. Bu kurumlar sadece hasta
tedavi etmekle kalmamış aynı zamanda tıp eğitimi vermiştir. Askeri hastaneler haricinde genel halka hizmet
sağlamak amaçlı sivil hastanelerde kurulmuştur.
AMAÇ

Dr. Ümran
SEVİL
Osmanlı’nın son döneminde Batı ile Prof.
olan etkileşimin
artmasıyla
gerçekleşen değişimler Osmanlı Devleti
Yönetim
Tarihi’nde önemli bir konu alanı teşkilİBAD
etmektedir.
SözüKurulu
edilen buBaşkanı
süreçte sağlık sisteminin modernize edilmesi
için çeşitli adımlar atılmıştır. Bu çalışmada sözü edilen atılımlardan biri olan sivil hastaneler üzerinden
Balıkesir’de kurulan Karesi Gurebâ Hastanesi mimari açıdan incelenmesi amaçlanmaktadır.
KAPSAM
Bu çalışma, Osmanlı Devleti’nin sağlık sisteminde yer alan hastanelerin özelinde Karesi Gureba Hastanesi’ni
kapsamaktadır.
Osmanlı’da Hastane Yapıları
Osmanlı Devleti’nde bir sosyal yardım kurumu olarak benimsenen sağlık kurumları, hanedan mensupları ve
saray eşrafından kimselerin kurdukları vakıf yolu ile topluma bağışladıkları hayır kurumları olarak yapılmıştır.
19. yüzyılın başına dek süregelen bu sağlık yapıları, bu tarihten sonra devlet sorumluluğunda Batı’daki çağdaş
tıp anlayışına uygun olarak yeniden örgütlenmiş ve yapılmaya başlanmıştır.
Osmanlı’da batılılaşma döneminden önceki sağlık yapılarından ilki Selçuklu medrese plan tipinde inşa edilen
darüşşifalardır. Darüşşifalar hem halkın tedavi edildiği hem de tıp eğitiminin verildiği birimlerdir. İlk yapılan
darüşşifa, Birinci Beyazıd tarafından Bursa’da yaptırılmıştır. 1399’da bir hamam ve bir tabhâne ile birlikte
yapılmış, 19. yüzyıl ortalarına kadar birçok defa onarılarak kullanılmıştır. Yüzyılın ortalarından sonra
terkedilerek
yıkılan
yapı, yüzyıl sonlarında restorasyonu
yapılarak
sağlık kurumu
olarak
Doç. Dr.
Pelinyine
AVŞAR
KARABAŞ
Prof.bakımsızlıktan
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kullanımına
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Resim 1. Bursa Yıldırım Darüşşifası
Osmanlı Devleti’nde sağlık konusundaki ilk reformlar 18. yüzyıl sonlarında dönemin padişahı Üçüncü
Selim tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu reformlar ilk olarak yeni askeri düzenlemeler nedeniyle ordu ve
Prof. Dr. Ümran SEVİL
donanma örgütü içinde yürütülmüştür.
Reformlar
Abdülmecid
İBAD
Yönetim
Kuruludöneminde
Başkanı genel halk sağlığı konusundaki yeni
çalışmalarla devam etmiştir.
Batı modelinde kurulan yeni ordunun sağlık gereksinimlerini karşılamak amacıyla 1799’da ‘Levent Çiftliği
Hastahanesi’ adıyla ilk çağdaş sağlık kuruluşu yapılmış ancak kısa bir süre sonra yeniçerilerce yakılarak
yıkılmıştır. 19. yüzyıla gelindiğinde de çok sayıda askeri hastane kurulmuştur (resim 2). Bu hastaneler kurulan
kışlaların yanında inşa edilmiştir. Yine aynı tarihlerde devletin örgütlediği, çağdaş ilke ve metodlara bağlı
olarak ilk düzenli tıp eğitiminin, Osmanlı donanması içinde başlatılmıştır. Üçüncü Selim’in başlatarak tahttan
indirilene kadar gerçekleştirdiği sağlık reformları sekteye uğramışsa da İkinci Mahmud döneminde devam
ettirilmiştir. Bu dönemde ilk sivil sağlık kuruluşunun yanında tüm askeri hastanelerdeki sağlık koşullarının
düzeltilmesine özen gösterilmiştir.

Prof. Dr. Bülent EKER

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
Resim 2. Kasımpaşa Askeri Hastanesi (Şimşek, 2010)
Sağlık alanında, Üçüncü Selim ve İkinci Mahmud dönemindeki gelişmelerden sonra, genel halk sağlığı ve sivil
sağlık kuruluşları bakımından en önemli gelişmeler Tanzimat’ın ilanından sonra ortaya çıkmıştır. Özellikle
1826’da artan kolera salgını, o güne dek uluslararası sağlık ve karantina kurallarına uyma zorunluluğu
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duymayan Osmanlı Devleti ile komşu ülkeler arasında bir gerilime sebep olmuştur. Bu ülkelerin baskısı
sonucu tarihinden ilk kez karantina ofisi kurarak başkentteki darüşşifalar ve yetersiz sağlık yapılarından
yararlanmıştır. Ancak bu sağlık tesislerinin yetersizliği, yönetimi başka önlemler almaya itmiştir. 19. yüzyılın
ilk çeyreğinde yoğun olarak yaşanan salgınlar neticesinde hem askeri hastanelerin sayısı artmış hem de sivil
gureba hastaneleri açılmaya başlanmıştır. Bu döneminde, sivil halkın sağlık gereksinimlerini karşılamak
amacıyla Edirnekapı’daki Mihrimah Sultan Külliyesi’ne ait medrese ‘Gureba’ adıyla hastaneye dönüştürülerek
hizmet vermeye başlamıştır. Sonraki yıllarda salgın hastalıklar görülmeye devam edilmiştir. Bu bağlamda ilk
tıp anlayışına uygun olarak Batı tarzında ilk sağlık tesisi olan Bezm-i Alem Valide Sultan Gureba Hastanesi
kurulmuştur. Kendine ait bir vakfiye olan tesisin giderleri bu vakıftan karşılanmıştır (resim 3).

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Resim 3. Bezm-i Alem Gureba Hastanesi (Şimşek, 2010)
Osmanlı tıp tarihinde ‘hastahane’ sözcüğü, ilk defa bu yapı için kullanılmıştır. Ancak devletin hakimi
olduğu coğrafya genelinde sivil hastanelerin açılması ve kapasitelerinin artması daha geç döneme tarihlenir.
Bu hastaneler genellikle Abdülmecid döneminde ‘Gureba’ adıyla açılmış, yüzyılın son çeyreğinde İkinci
Abdülhamit döneminde ise ‘Hamidiye Gureba Hastanesi’ olarak açılmaya devam etmiştir.
Gureba, Garib’in çoğuludur, lügat anlamı yabancı, kimsesiz demektir. Garipler aslında memleketlerine
bırakarak Osmanlı’ya sığınan arap ve acemler ya da yeni müslümanlar için kullanılagelmiştir. Anadolu’nun
çeşitli bölgesinde önemli kentlerde gureba adıyla çok sayıda sivil hastane açılmıştır.

Prof. Dr. Bülent EKER
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Resim 4. Aanadolu’dan Gureba Hastanesi Örnekleri (Solda; Bursa, Ortada; İzmir, Sağda; Afyon)
(Doğan, 2007)
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Karesi Gureba Hastanesi
İstanbul ve Bursa’yı İzmir’e bağlayan batı Anadolu yolları üzerinde bulunması nedeniyle tarihi boyunca her
zaman önemli bir yeri olan Balıkesir, Osmanlı devrinde Hüdavendigar vilayetine bağlı Karesi Sancağı’dır. 19.
Yüzyıl sonlarına doğru artan sağlık hizmeti ihtiyacı nedeniyle kentte bir hastane yapılması için çalışmalara
başlanmıştır. Bu nedenle hastane yapımının ne kadara mal olacağına dair çalışmalar yapılmıştır.
Hastanenin yapılması ilişkin bir arşiv belgesinde, inşaatın kalfası tarafından binanın yapımı ile ilgili olarak
hazırlanan projeye göre binanın dört köşe şeklinde 4.500 zira olacağı ve 37.000 kuruşa mal olacağı belirtilmiştir.
Aynı belgede, Karesi Sancağı İdare Meclisi’nin Hüdavendigar Vilayetine gönderdiği ileri tarihi bir mazbatada,
hastanenin yapılmasına izin verilmesi istenilmektedir. Hüdavendigar Vilayeti Mektubi Kalemi’nden Şura-yı
Devlete gönderilen bir dilekçede, Karesi Sancağının merkezi olan Balıkesir kasabasında zebhiye kesimine zam
yapılarak gelirinden toplanacaklar, bağışlancak emlak ve kira yardımlarıyla bir hastane yapılacağı belirtilmiştir
(BOA ŞD. 1549/69).

Dr. Ümran
SEVİLolmadığından, hastane yapımında hayır
Balıkesir Belediye Dairesi’nin gelirleriProf.
bir hastane
yapmaya elverişli
Yönetim
Kurulu
Başkanı
sahiplerinin bağışladıkları emlak ve İBAD
akaretler
ile kasaplara
yapılan
zamlardan istifade edilmiştir. Bu amaçla
başlatılan çalışmalar neticesinde devlete vergi borcuna karşılık olarak verilen belgelerde de Vapikoğlu Bağçesi
olarak geçen Balıkesir havadar yüksek kesiminde bulunan bir arazide inşaata başlanmıştır (BOA ŞD. 1549/69).
Kaynaklarda hastanenin inşaatına başlanılan ve bitirilen tarihle ilgili birkaç görüş bulunmaktadır. Bu görüşlerden
ilki inşaata 1889 yılında başlanılıp 1891 de bitirildiği yönündedir. 1891 yılında hastanenin hizmete verdiği
belediye vezne defterlerinde bulunan ölüm kayıtlarından anlaşılmaktadır. İkinci görüş ise 1889 da başlanılıp
1894-95 yılında bitirildiğine dairdir. Bu görüşü destekleyen bir belge yapının birinci katının girişinde bulunan
kitabedir. Yapının avlu girişinde bulunan kitabe tahrip edildiğinden net bir tarih mümkün gözükmemekle
birlikte eldeki verilerden yararlanarak yapının inşaatına 1889’da başlanmış 1895 bitirilmiş ancak 1891’de
hizmete açılmıştır demek daha doğru olacaktır.
Yapının kendine ait bir vakfiyesi olmadığı için hastanenin yapılışı sırasında alınan halk desteği açıldıktan sonra
da devam etmiştir. Her yıl toplanan derilerin gelirleri hastaneye aktarılmıştır. 1898-99 yıllarından dönemin
mutasarrıfı tarafından binanın avlusuna Bey Hamamı yaptırılarak gelirleri hastanenin giderlerine harcanmıştır.
Hastane, 1897 yılında gerçekleşen büyük Balıkesir depreminden sonra da faal olarak çalışmaya devam etmiş
çok sayıda yaralıya hizmet veren hastane kapasitesi o sıralar yetmediği için avlusuna hastane barakaları (resim
5) kurularak ayaktan hastalar bu barakalarda tedavi edilmiştir. 1910’ların sonuna doğru hastanenin yatak
kapasitesi yetmediği için kentte başka bir hastane inşaatına başlanmıştır. 1918 yılında Reşit Bey Hastanesi’nin
Doç. Dr.Bu
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gelene kadar çeşitli düzeylerde okul olarak kullanılmıştır. Yapının
hastane
işlevinden sonra verdiği hizmetler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır;
1918- 1922

Hacıilbey Numune Rüştiyesi

1923-1925

Kız Öğretmen Okulu
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1926-1933

Kız Orta Okulu

1933-1936

Mithatpaşa İlkokulu / Erkek Sanat Enstitüsü

1936-2002

Hacı İlbey İlkokulu

2002-2014

Halk Eğitim Binası

2014-Günümüz Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Bülent EKER
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Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
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Resim 5. Balıkesir Depremzedeleri İçin Yapılan Barakalar (Doğan, 2007)
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YÖNTEM
Karesi Gureba Hastanesi’nin günümüze ulaşan mimari formu ve mimari elemanları; yapı mimarisinin tarihsel
süreç içinde geçirdiği değişim ve onarımların irdelenmesi ile tespit edilecektir.
BULGULAR
Mimarisi
Balıkesirlilerin şahsi teşebbüs ve yardımları ile yaptırılan Karesi Gureba Hastanesi, eğimli bir arazide inşa
edilmiştir. Yaklaşık olarak arazinin ortasına konumlanan yapı, bir insan boyu yükseklikte avlu duvarıyla çevrili
olup avlunun kuzeybatı ve güneybatı köşelerinde birer sebili bulunmaktadır. Avluya giriş batı cephesinin
ortasında bulunan kemerli bir kapıdan sağlanmaktadır (resim 6).

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Resim 6. Karesi Gureba Hastanesi (Tonbul ve Forta, 2009)
Batı cephesinden giriş yapılan yapı, Doğu- batı yönünde uzanan plana kuzey-güney yönlerinde birimlerin
eklenmesiyle oluşmuştur. Özgününde iki katlı kagir olarak inşa edilmiştir. Arazinin eğiminden dolayı giriş
cephesinden yarı zemin üstü birinci kat olan yapı diğer cephelerden zemin + birinci kat olarak görülmektedir.
Planın kuzey ve güney kolları ilk bakıldığında simetrik gibi algılansa da mekan organizasyonu bakımından
birbirinin aynısı olmamakla birlikte zemin katta güney cephesine ekli olan bazı mekanlar bu simetriyi
bozmaktadır. Yapının zemin ve birinci katındaki mekanlar aşağıda plan üzerindeki numaralarla eşleştirilerek
verilmiştir (şekil 1 ).

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Şekil 1. Gureba Hastanesi Kat Planları ve Mekan İsimleri (Doğan, 2007)
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Yapının zemin ve taban döşemeleri ile merdiven ve çatısı ahşaptır. Cephesi birbirine bakışık olarak tasarlanan
yapının girişi düşey sirkülasyonu sağlayan merdivenlerin bulunduğu bölümde galerili olarak yapılmıştır.
Yapıda taş söveli zemin katta kare birinci katta dikdörtgen ahşap pencereler kullanırken bu bölümde düşeyde
üçe yatayda altı parçaya bölünmüş ahşap kasalı büyük pencereler kullanılmıştır. Giriş bölümünü vurgulamak
için bu kısım planda öne doğru taşırılmıştır. Girişin sağında bulunan kiler, çamaşırhane ve mutfak kısımları tek
katlı olarak yapılmıştır (şekil 3).

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Şekil 2. Gureba Hastanesi Giriş Cephesi (Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivi)
Geçirdiği Onarımlar
Özgününde iki katlı olarak inşa edilen yapıdaki en önemli yapılan değişiklik, 1918 yılında hastane işlevinden
çıkıp okul olarak kullanılmaya başlanacağı sırada yeni bir katın eklenmesi olmuştur(resim 7). Eldeki verilerle;
bu kattaki gözlenebilen en belirgin farklılık pencerelerin kemerli olmasıdır. Ayrıca günümüzdeki hali de göz
önüne alınırsa; yeni eklenen katta plan organizasyonu bakımından birinci katın izlendiği söylenebilir.
Yapının geçirdiği başka bir onarım kaynaklarda 1958 yılına tarihlenmektedir. 1898-99 yıllarında Gureba
Hastanesi’ne gelir getirmesi amacıyla avluya yaptırılan Bey Hamamı, 1958 yılında kullanımı dışı kaldığı için
yıktırılmıştır. Hamamın yıkıntısından kalan tuğlaların bir kısmı o dönemde okul olarak kullanılan yapıya ek
oda yapımında bir kısmı da yapının çeşitli yerlerindeki onarımında kullanılmıştır.
1980’lere geldiğimizde yapının daha önceleri yeni kat eklenmesi kadar büyük bir onarımdan geçtiği Balıkesir
Koruma Kurulu arşiv belgelerinde belirtilmektedir. Ahşap olan taban ve tavan döşemeleri ile ahşap merdivenler
sökülerek yerine donatılı beton döşemeler ve merdivenler yapılmıştır (resim 7). Merdivenler dökme mozaiktir.
Ahşap çatı kaldırılarak donatılı beton ile çatı kapatılmış üstüne yine ahşap makaslı çatı oturtularak Marsilya
tipi kiremitle
AynıEKER
yıl yapılan başka bir müdahale özgün
sıvaları
Doç.olup
Dr.olmadığı
Pelin bilinmeyen
AVŞAR duvar
KARABAŞ
Prof.kaplanmıştır.
Dr. Bülent
kaldırılarak
çimento
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sıva uygulanmıştır. Ahşap İBAD
doğramalar
sökülerek
yerlerine
yeniYardımcısı
ahşaptan
Yönetim
Kurulu
Başkan
İBADyapıya
Yönetim
Kurulu
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benzerleri takılmıştır (resim 7).
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Resim 7. 1980 Onarımı Sırasındaki Bazı Fotoğraflar (Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu Arşivi)
Günümüzdeki Durumu
Yapı çeşitli işlevlere hizmet ederek halen zemin üstü iki kat olarak günümüze ulaşmıştır. Sınırları içinde
bulunduğu ilçenin milli eğitim müdürlüğüne hizmet etmektedir. İlk tasarımdan özgün olarak günümüze
Prof.
Ümran
SEVİL
ulaşabilmiş yapı elemanları; kemerli avlu
girişDr.
kapısı
ve kitabesi,
birinci kat üzerindeki kitabe, avlu duvarının
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
kuzeybatı köşesindeki sebildir.

Resim 8. Günümüze Ulaşmış Yapıya Ait Özgün Yapı Elamanları
SONUÇ
Yapılan gözlemler ve alınan rölöveler ile özgün plan şeması karşılaştırıldığında günümüzdeki kullanıma
geçilirken ana taşıyıcı duvarlarda herhangi bir değişikliğin yapılmadığı gözlemlenmiştir. Eklenen ikinci katın
pencere düzeninde birinci katın oranlarının dikkate alındığı gözlenmiştir. Ancak eklenen yeni birimler ve
yeni kattaki bazı pencereler özgün pencere düzeni ve oranına göre farklılık göstermektedir. Ahşap merdiven
Doç.bölümün
Dr. Pelin
AVŞAR KARABAŞ
Prof.demir
Dr. Bülent
EKER
korkulukları
korkuluklarla
değiştirilmiştir. Girişteki galerili
aydınlatılmasında
kullanılan
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
pencerelerde eski oranlara dikkat edilmiştir. Özgün zemin kat şemasında bulunan kiler, mutfak ve çamaşırhane
kısımları kaldırılmıştır.
Bu çalışmada; Osmanlı sağlık sisteminin Anadolu’daki yansıması olan Karesi Gureba Hastanesi’nin değişen/
gelişen mimarisi incelenmiştir.

855

DERNEK
YÖNETİMİ
SÖZEL SUNUMLAR

 1889 / 1894 yılları arasında inşa edilen yapı yaklaşık 30 yıl sağlık hizmeti verdikten sonra okul olarak
kullanılmaya başlanmıştır.
 Halen varlığını sürdüren yapı, kenti etkileyen büyük depremlerde de çok hasar almamıştır.
 Yapıda işlev değişikliği olmasına rağmen yapının planı değişmemiştir.
 Yapıdaki en büyük değişim yapıya yeni bir kat eklenmesidir,
 Yapı, 1980 yılında esaslı bir onarım geçirmiştir. bu onarımda yapının ahşap zemin ve tavan döşemeleri
ile merdivenleri sökülerek yerlerine betonarmeleri yapılmıştır. bu durum aslında yapının özgünlüğünü
etkileyen bir müdahaledir.
Sonuç olarak; yapının çeşitli işlevlerle kullanılıyor (yaşıyor) olması, sürekliliğini sağlayarak günümüze
ulaşmasına imkan sağlamıştır. Yapı işlev değiştirmesine rağmen plan şemasını koruyor olması olumlu
karşılacak bir durumdur. Geçirdiği onarımların geri dönüştürülebilir olması gelecekte yapının özgün haline
Prof. Dr. Ümran SEVİL
getirilmesini kolaylaştırabilir.
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
19. yüzyılın sivil mimarisini yansıtan bu yapının yaşatılarak gelecek yüzyıllara ulaştırılması umuduyla…
KAYNAKÇA
Doğan, O., (2007). Son Devir Osmanlı Hastahaneleri, Fotoğraf ve Planlar, Çamlıca Basım Yayın, İstanbul.
Tonbul, Z., Forta, Ö., (2009). Tarihi Hastaneler: Gureba Hastaneleri’nden Memleket Hastaneleri’ne ilk Sivil
Hastaneler, Novartis , İstanbul.
Şimşir, N., (2013). Balıkesir Şehri ve Tarihi Araştırmaları, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul.
Ağabeyoğlu, A., (1938). ‘Balıkesir’de Hastahaneler Tarihçesi’, Kaynak Dergisi, sayı 61-63, Balıkesir Halkevi.
Yavuz, Y., (1988). ‘Batılılaşma Döneminde Osmanlı Sağlık Kuruluşları’, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi
(8:2), sf. 123-142.
Uzunçarşılı, İ.H., (1925). Karesi Vilayet Tarihçesi, Hüsn-i Tabiat Matbaası, İstanbul.
Şimşek, R., (2010). ‘ İstanbul’daki Osmanlı Dönemi Sağlık Kuruluşları’, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri
Enstitüsü, YL tezi, Konya.

Prof. Dr. Bülent EKER

DİĞER KAYNAKLAR
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Arşivi.
Balıkesir Kent Arşivi.
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivi, BOA ŞD. 1549/69.
856

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

DERNEK
YÖNETİMİ
SÖZEL SUNUMLAR

CUMHURİYET DÖNEMİNE AİT YAPI ÖRNEKLERİ; ÇORLU ASKERİ HASTANE, KOLORDU
VE ORDUEVİ BİNALARI
Ayşe KOPUZ1, Ahmet BAL2, Selin KOCA3
1

Namık Kemal Üniversitesi, Çorlu Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği, Tekirdağ / Türkiye
2
Namık Kemal Üniversitesi, Teknik Bilimler M.Y. O, İnşaat Bölümü, Tekirdağ / Türkiye
3
İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Bölümü, İstanbul / Türkiye

Öz: MS 395 yılında Roma İmparatorluğunun ikiye ayrılmasından sonra Çorlu Bizans İmparatorluğunun
sınırları içerisinde kalmıştır. MS 7. Yy’da Bizans İmparatorluğu topraklarını kolordu (Thema) adını verdiği
askeri bölgelere ayırarak, bir tür eyalet sisteminin temellerinin atmış ve bu kolordulardan biri de Thrakia
Thema’sı olmuştur. Böylelikle Bizans İmparatorluğu zamanından itibaren, Trakya bölgesinde askeri açıdan
en önemli kalelerden biri Çorlu olmuştur
(G.Ostrogorsky,
1). Daha sonra Birinci Dünya savaşında,
Prof.
Dr. Ümran1991:
SEVİL
Yunanlılar Çorlu’yu işgal etmiş ve birçok
tahribata
yol açmışlardır.
Özellikle Mudanya Ateşkes antlaşmasından
İBAD
Yönetim
Kurulu Başkanı
sonra, Edirne’nin sınırda olmasından dolayı, askeri güvenlik bölgesinin daha gerilerde Çorlu’da yapılmasına
karar verilmiş ve böylece kentin askeri önemi artmıştır(M. Tuna, 1963: 2). Bu yüzden 1936 yılında Kolordu
Komutanı Salih Omurtak tarafından, Çorlu’da üç askeri bina yapılmasına karar verilmiş ve aynı yıl inşaatına
başlanmıştır. Bunlar Askeri Hastane, Kolordu ve Subay Orduevi binalarıdır. Bunlardan Kolordu ve Orduevi
binaları 1937 yılında, Askeri hastane ise 1940 yılında hizmete açılmıştır. Askeri Hastane projesinin Mimar
Necmi Ateş tarafından hazırlandığı ve uygulamasının A. Ziya Kozanoğlu tarafından yapıldığı belirtilmekte
(K. Özbay,.1981: 3) ve diğer iki binanın da aynı mimarlar tarafından projelendirildiği düşünülmektedir.
Erken cumhuriyet döneminin modern mimarlık yaklaşım kriterlerinin farklı boyutlarda okunduğu binalara
örnek olarak Çorlu’da bulunan bu üç yapı, döneme ait bir belge niteliğindedir. Subay orduevi, İstanbul ve
Anadolu’nun birçok kentinde, askeri personelin sosyalleşebileceği, bir araya gelebileceği veya eğlenebileceği
bir mekân olarak karşımıza çıkar. Sadece mimari dili değil, fonksiyonel kullanımı ve yeni mekânsal farklılıkları
oluşturmada etkili olmuştur. Hastane ve Kolordu binalarıyla benzerlikler taşıdığı görülmektedir. Her üç
yapıda, iç mekân ayrıntıları ve diğer özellikleriyle benzerlik göstermektedir. Dönem özelliklerinin belirgin
olarak bulunduğu söz konusu yapılar, tarihimize tanıklık etmesi bakımından önem göstermektedirler.
Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet Dönemi, Çorlu, Abdullah Ziya Kozanoğlu
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Erken Cumhuriyet dönemi, Türk mimarlığı açısından son derece ilgi çekici bir döneme karşılık gelse de,
bu döneme ait kentsel / kamusal mekân düzenlemeleri üzerine yapılan çalışmaların oldukça kısıtlı olduğu
görülmektedir. 1930’lu yıllarda mimarlık alanında hedeflenen kalkınma ve değişim süreci ülkenin
birçok kentinde hissedilirken, İstanbul’da etkilerinin daha sakin yaşandığı gözlenir. Bunun en önemli
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nedenlerinden biri, İstanbul’un ağır bir işgal döneminden sonra başkent konumunu kaybetmesi, böylece iki
bin yıllık tarihinde en radikal değişimini yaşamasıdır.(Batur, A., 1998: 4) Bu durum, Cumhuriyetin modernite
projesinin gerçekleşeceği mekân olarak başkent Ankara’nın görülmesi ve yapılaşma etkinliklerinin burada
yoğunlaşmasıyla da açıklanabilir. Bozdoğan’ın da belirttiği gibi, Ankara İstanbul’a göre “eskiye karşı yeni”dir
ve bu kurgu İstanbul’u her bakımdan Ankara’nın “öteki”si rolünü oynamaya zorunlu tutmuş (Bozdoğan, S.
2001: 5) ve bu yüzden de İstanbul’da modernite projesinin mekânları daha az sayıda gerçekleşmiştir.
Ancak Cumhuriyet yönetiminin hedeflediği “muasır medeniyetler seviyesi’’ne yükselme arzusu ve bu
doğrultuda uyguladığı modernite projesi, kısıtlı sayıda projelerle de olsa, İstanbul’da da inşa edilmiştir. Bu
projeler arasında kamu yapıları ve sivil mimarlığın yanında Cumhuriyet modernliğinin kentsel ve mimari
simgeleri haline gelen bir dizi spor tesisleri, parklar ve rekreasyon alanları da yer almaktadır. Bu anlamda
Atatürk 1935 yılında Kamutay açılış söylevinde, kentlerin “sağlığın, temizliğin, güzelliğin ve modern kültürün
örneği“ olması gerektiğini ifade ederek kentlerde, yeni işlevlere sahip mimari modern mekânların halkın
hayatına girmesini hedeflemiştir (Belediyeler Dergisi, İkinci Teşrin 1935: 6).

Prof. Dr. Ümran SEVİL
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aynı zamanda toplumun da modernleşmesi
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hedefleniyordu. Cumhuriyetin arzuladığı çağdaş kent mekânını ve modern Türk vatandaşını yaratmak için,
kadın ile erkeğin birarada bulunabileceği, modern spor aktiviteleri de dahil olmak üzere, yeni bir sosyal deneyim
yaşayacakları kentsel ve kamusal alanlara ihtiyaç vardı. Bu anlamda farklı bir rekreasyon ortamı da yeni bir
sosyal paylaşım oluşturacak ve bu doğrultuda bir kent parkı, bunu kamusal anlamda gerçekleştirebilecekti(
Uludağ, Z., 1998: 7).
Ancak bu kamusal alanların modernite projesinin bir örneği olarak ele alınması, döneme ilişkin mimarlık tarih
yazımı çalışmalarında yeterince temsil edilmemektedir. Bu çalışmalarda çoğunlukla Ankara kent merkezinde
yer alan; Ankara Gençlik Parkı, Atatürk Orman Çiftliği ve Çubuk Barajı piknik alanları üzerine araştırmalar
yapılmıştır.
AMAÇ
Bu çalışmada, Çorlu’da bulunan, Cumhuriyet döneminde inşa edilen, Askeri Hastane, Kolordu ve Orduevi
binaları mimari özellikleri açısından incelenecektir.
KAPSAM
Askeri Hastane
1936 yılında
başlanan
askeri hastane, o günkü Çorlu’nun
dışında
dönümlük
geniş bir
alan içinde
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Üyesi hastanenin planı E şeklindedir.
arası dönemde İstanbul’da Cerrahpaşa ve Çapa Hastane yerleşkelerindeki ve Anadolu’nun çeşitli kentlerindeki
sağlık ve diğer kamu yapılarına gözlenen ortak mimari dilin üstün nitelikli örneklerinden biridir.

858

DERNEK
YÖNETİMİ
SÖZEL SUNUMLAR

Resim 1. Çorlu Askeri Hastane Binası Günümüz

Resim 2. Askeri Hastane Binası

Hastanenin fiili kadrosu 500 yataklıdır. Hastane dört katlıdır. Alt katta poliklinikler, ikinci katta baştabip
makamı ile nisaiye, röntgen servisi, üçüncü katta hasta koğuşları ve ameliyathane, dördüncü katta, hemşire
Prof. Dr.odaları
Ümran
SEVİL
yatakhaneleri ile nöbetçi doktorlar, hastabakıcılar
bulunur.
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Resim 3. Çorlu Askeri Hastane Binası Restitüsyon Projesi Kuzeydoğu Cephesi
Çorlu’nun elektrik kullanılan ilk binası olarak kayıtlara geçen ve inşasında Karatepe’den şehir merkezine
çekilen hat sayesinde getirilen bazalt taşları kullanılan, yıllarca bölgeye hizmet veren maliye hazinesine kayıtlı
Cumhuriyet Dönemi yapısı olarak tarihi öneme sahip yapı ve geniş bir yeşillik alana sahip çevresi 82 dönümlük
alan üzerinde inşa edilmiştir.
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Resim 4. Çorlu Askeri Hastane Binası Çevresi

Resim 5. Günümüz İmar Planı
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Resim 6. Askeri Hastane Restitüsyon Kat Planları
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Resim 7. Çorlu Askeri Hastane Binası Restitüsyon Projesi

Resim 8. Çorlu Askeri Hastane Binası

Toplumun ihtiyacı olduğunda, hem sivillere, hem de askeri personele hizmet vermesi; II. Dünya Savaşı
Prof.
Dr. etmesi,
Ümran
SEVİL
seferberliği sırasında yurt savunmasına
hizmet
Trakya
bölgesinde toplanan askerler tarafından
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kullanılması, hastaneye tarihi belge olması yanında bir de sosyal, simgesel değer katmıştır.
Günümüze ulaşan kütle düzenlemesi, cephe öğeleri, merdiven kulesi ve iç mekân ayrıntıları, bodrum kattaki
özgün ahşap çamaşır kurutma dolabı binanın dikkat çeken özellikleridir. Bu niteliklerin günümüze dek özgün
biçimlenmelerini koruyarak ulaşması, özgünlükle ilişkili tasarım değeri ve ilgili diğer değerlerin tanımını ve
varlığını güçlendirmektedir.
KOLORDU-ORDUEVİ
4. Genel Kurmay Başkanı Salih Omurtak Paşa’nın 1936 yılında yoğun gayretleri sonucu projesi hazırlattırılan,
Ordu Evi ve Kolordu Karargahı ile eş zamanlı olarak Cumhuriyet döneminin önemli Türk mimarlarından
olan ve bir çok tescilli eserin projesine imza atan Yüksek Mimar Mühendis Abdullah Ziya Kozanoğlu’na
yaptırılmıştır.

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
Resim 9. Çorlu Orduevi Bahçesi (Günümüz)

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Resim 10. Çorlu Orduevi Önü
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13 Nisan 2016 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca
tescili yapılarak koruma altına alınmıştır.

Resim 11-12. Çorlu Kolordu Binası
Çorlu kolordu binası ve Çorlu orduevi binası, ‘Erken Cumhuriyet’ dönemi modernizm etkisiyle Cumhuriyet’in
ilk yıllarında Almanya, Avusturya ve İsviçreli
ünlü mimarlarının,
Prof. dönemin
Dr. Ümran
SEVİL dönemin kamu binalarında işlenen
İBADanıtsal,
Yönetim
Başkanı
Orta Avrupa-Viyana ekolünden ithal edilen
klasikKurulu
biçimciliğe
dayalı tarzı projelerine büyük benzerlikler
göstermektedir.
YÖNTEM
Binaların araştırılmasında; eski eserler ve yerinde yapılan incelemeler yöntem olarak kullanılmıştır.
BULGULAR
Binalar üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda; Askeri Hastane projesinin Mimar Necmi Ateş tarafından
hazırlandığı ve uygulamasının Yüksek Mimar Mühendis A. Ziya Kozanoğlu tarafından yapıldığı belirtilmekte
(K.Özbay, 1981: 3) ve diğer iki binanın da aynı mimarlar tarafından projelendirildiği düşünülmektedir.
SONUÇ
Erken cumhuriyet döneminin modern mimarlık yaklaşım kriterlerinin farklı boyutlarda okunduğu binalara
örnek olarak Çorlu’da bulunan bu üç yapı, döneme ait bir belge niteliğindedir. Subay orduevi, İstanbul ve
Anadolu’nun birçok kentinde, askeri personelin sosyalleşebileceği, bir araya gelebileceği veya eğlenebileceği
bir mekân olarak karşımıza çıkar. Sadece mimari dili değil, fonksiyonel kullanımı ve yeni mekânsal farklılıkları
oluşturmada etkili olmuştur. Hastane ve Kolordu binalarıyla benzerlikler taşıdığı görülmektedir. Her üç
yapıda, iç mekân ayrıntıları ve diğer özellikleriyle benzerlik göstermektedir. Dönem özelliklerinin belirgin
Dr. Pelin
AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr.söz
Bülent
EKERtarihimize tanıklık etmesiDoç.
olarak bulunduğu
konusu yapılar,
bakımından
önem göstermektedirler.
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
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Resim 13. Çorlu Cumhuriyet Dönemine Ait Yapı Örnekleri
KAYNAKÇA

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Ostrogorsky, G., (1991). Bizans Devlet Tarihi, Ankara, 1991, s.405.
Tuna, M., (1963). Geçmişten Bugüne Çorlu, İstanbul, 1963, s.88-90.
K. Özbay, (1981). Türk Asker Hekimliği Tarihi ve Asker Hastaneleri, C. III, İstanbul, s. 183-190.
Batur, A., (1998). “1925-50 Döneminde Türkiye Mimarlığı”, 75 Yılda Değişen Kent ve Mimarlık, Tarih Vakfı
Yayınları, İstanbul, s.216.
Bozdoğan, S., (2001). Modernizm ve Ulusun İnşası, Metis yayınları, s.82. (Bozdoğan, S, 2001, Modernism
and Nation Building: Turkish Architectural Culture in the Early Republic, University of Washington
Press, Seattle, Londra, 2001).
Belediyeler Dergisi, İkinci Teşrin (1935). yıl:1, sayı:7, s.1.
Uludağ, Z., (1998). Cumhuriyet Döneminde Rekreasyon Gençlik Parkı Örneği, 75 Yılda Değişen Kent ve
Mimarlık, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, s.68.

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
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RESSAM HOCA ALİ RIZA’NIN RESİMLERİ IŞIĞINDA ÇEŞME MİMARİSİ TASARIMLARI
Gül SARIDİKMEN
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Çanakkale / Türkiye

Öz: Üsküdar’ın meşhur ressamlarından Hoca Ali Rıza, Türk resim sanatı tarihi açısından oldukça önemli bir
isim olarak, yaşadığı dönemi resimlerinde belgelemiştir. Özellikle gözleme dayalı kent görünümleri, sokak
görünümleri ya da doğrudan anıtsal mimarlık örnekleri olarak kent ve mimarlık tasarımları açısından resimleri
ayrıcalıklı bir değere sahiptir. Gözleme dayalı olarak İstanbul başta olmak üzere, yaşadığı, gezip gördüğü
yerleri resimlerinde belgeleme amaçlı binlerce resim yapmıştır. Sanatçının resimleri arasında, su mimarlığının
en önemli örnekleri arasındaki çeşmeler ve sebiller ayrı yere sahiptir. Sokak ya da köy meydanında bir çeşme
ya da anıtsal bir çeşme, duvar çeşmesi, çukur çeşme gibi çeşitli çeşmeleri resmetmiştir. İstanbul’da Üsküdar
başta olmak üzere, Bulgurlu, Acıbadem,Prof.
Haydarpaşa,
Karacaahmet,
Kadıköy, Beykoz, Paşabahçe, Eyüp, Fatih,
Dr. Ümran
SEVİL
Sultanahmet gibi İstanbul’un hemen İBAD
hemen Yönetim
her köşesinden
ve Gebze,
Bursa, Çanakkale gibi gittiği yerlerden
Kurulu
Başkanı
çeşme ve sebilleri belgelemiştir. Geçmişten günümüze değişen kent dokusunda da sanatçının resimleri, 1930
öncesi görünümleri açısından ayrıca belgesel değer taşır. Resimlerinde varlığı ispatlanan pek çok çeşme
günümüze ulaşmamış ya da değişerek ulaşmıştır. Ayrıca, sanatçının gerçeğe uygun resimleri dışında hayalden
çeşme tasarımları da vardır. Bu çalışmada, Hoca Ali Rıza’nın resimleri ışığında, günümüze ulaşmayan ya da
değişerek ulaşan çeşmelerin 1930 öncesi durumları, çeşme mimarisi ve tasarımları değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çeşme, Hoca Ali Rıza, Mimarlık, Sebil, Tasarım, Türk Resmi

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Üsküdar doğumlu olan Hoca Ali Rıza (1858-1930), Üsküdarlı Ali Rıza olarak da tanınır. Mekteb-i Harbiye-i
Şâhâne’de öğrenim görmüş ve öğrenciliği sırasında yaptığı resimler büyük beğeni toplamıştır. Resimlerinin
beğenilmesi nedeniyle Sultan II. Abdülhamid tarafından 1879 ve 1881’de iki kez mecidi nişanı ile
ödüllendirilmiştir. Mekteb-i Harbiye’de resim muallim muavini olarak göreve başlamış ve 1911’de kaymakam
(yarbay) rütbesinde emekli oluncaya kadar aynı okulda resim öğretmenliği yapmıştır. Muallim Naci
başkanlığında oluşturulan askeri heyetle 1891-93 arasında, Türk-İslam eserlerine ait tespitler yapmıştır. Yaver-i
Hazret-i Şehriyari ve Piyade Kaymakamı Hüseyin Zekai Paşa başkalığında oluşturulan eski eserlerin fotoğraf
Doç.
Dr. Pelin
AVŞAR
Prof. albümler
Dr. Bülent
EKER
ve tablolardan
hazırlama
komisyonunda da görev almıştır
(Şerifoğlu,
2018: 51-64).
TürkKARABAŞ
resim sanatı
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
İBAD
Yönetim
Kurulu
Üyesi
tarihi açısından oldukça önemli bir isim olarak, yaşadığı dönemi resimlerinde belgelemiştir. Gözleme
dayalı
olarak kent, sokak görünümleri ve mimarlık örneklerini belgeleyecek nitelikte resimlerine aktaran sanatçının
çoğunluğu karakalem, suluboya ve yağlıboya olmak üzere binlerce resim yapmış olduğu anlaşılır. Hoca Ali
Rıza, konumlarına göre anıtsal meydan çeşmelerinden çukur çeşmelere kadar hemen hemen her çeşit çeşme
örneğini resmetmiştir. Farsça göz anlamındaki çeşm kelimesinden gelen çeşme terimi, su akıtılan yapılardır.
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Çeşme cephesinde, çoğunlukla kesme taş, tuğla ya da mermer kemerle belirlenen çeşme nişi ve iç yüzeyinde,
taş veya mermer olarak musluk tablası/ayna taşı/çeşme aynası vardır. Çeşme önlerinde, lüle veya musluktan
akan suyun toplandığı alanlara, tekne, kurna, yalak gibi adlar verilmiştir ve bazı örneklerde bu bölümlerin iki
yanında, taş ya da mermerden oturmaya, su kaplarını koymaya yarayan set/seki taşı/tekne seti bulunur. Bazı
çeşmelerde suyun depolandığı alan olarak hazne bulunur. Hazne üzerini hazne örtüsü örter ve kapalı hazne
bölümünün üzerinin çatısız düz tasarlanıp namazgâh olarak kullanılan örnekleri de vardır. (Ödekan, 1992:281282; Özdeniz, 1995: 44-54; Sarıdikmen,2013: 13-14). Bazı çeşmeler, sebil ile birlikte tasarlanmıştır. Sebil,
içilecek su, şerbet gibi meşrubatlar dağıtılan hayır yapılarıdır.
AMAÇ
“Osmanlı âşiyanlarını, mahallelerini, manzaralarını, meşcerelerini âsar-ı âliye ve tarihiyelerini öldürmemek ve
onlara bir hayat-ı dûradur vermek olduğu için bu babda pek çok poşadlar, krokiler, gerek kalem, gerek suluboya
ve yağlıboya ‘tabii resimler’ kâmilen mahfuzum ve günden güne adetleri artmakta olan yadigârlarımdır...“
(Ünver, 1996: s.19) diyen Hoca Ali Rıza’nın en büyük amacı, resimleri sayesinde milli kültürümüz olarak
Prof. Dr. Ümran SEVİL
kent, mahalle, sokak dokularını ve tarihi
mimarlık
örneklerini
İBADeserleri,
Yönetim
Kurulu
Başkanı belgelemek olmuştur. Sanatçı, Türk
çeşme mimarisi ve tasarımlarından çeşitli örnekler sunan çok sayıda resim yapmıştır. Sanatçının resimlerinden
konumlarına göre çeşme mimarisi örnekleri incelenmiştir.
KAPSAM
Çeşme mimarlığı ve tipolojisini Hoca Ali Rıza’nın resimleri ışığında değerlendirmek mümkündür.
YÖNTEM
Hoca Ali Rıza’nın çeşme ve sebil resimleri örneklerinden değişik çeşme tasarımına giren örnekler seçilerek,
resimlerindeki çeşme tasarımlarının tespiti ve mimari özelliklerinin fotoğraflarla karşılaştırıldığında resimlerine
ne kadar gerçekçi olarak yansıttığı ortaya çıkmaktadır.
BULGULAR
Hoca Ali Rıza’nın resimlerindeki çeşme örnekleri incelendiğinde; çeşmelerin konumlarına, yapılış amaçlarına,
mimari ve inşa edildikleri dönemin estetiğini yansıtan üslup özelliklerine göre farklılık gösterdikleri görülür.
Meydan Çeşmeleri: Şehirlerde, önemli merkezlerde, çarşı ya da iskele meydanlarında yer alan, serbest
konumda inşa edilmiş çeşmelerdir. Anıtsal meydan çeşmelerinden İstanbul Gümrük Emini İshak Ağa’nın
H.1159/M.1746’da Beykoz’da yaptırdığı İshak Ağa Çeşmesi (Onçeşmeler), sanatçının en çok resmettiği
Doç.Kütüphane
Dr. Pelin
AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr.
Bülent
çeşmelerdendir.
Daha
küçük EKER
ölçekteki bir meydan çeşmesi, Milli
Koleksiyonu’nda
sanatçının
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
karakalem bir resminde, “Beykoz civarında Akbaba’da 9 Temmuz” bilgisiyle belgelenir. Tek yüzlü, sivri
kemerli nişi ve dikdörtgen haznesi olan çeşmenin üzerinde kiremit kaplı geniş saçağı vardır. Çeşme gerisindeki
ağaçlar arasındaki minareden buranın Beykoz’daki Yuşa Camii olduğu anlaşılır. Hz. Yuşa Tepesi ve Türbesi
yeniden düzenleme projesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beykoz Belediyesi, 2012 yılında çalışmalara
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başlayarak türbe, cami ve çevresini yenilemiştir. Hoca Ali Rıza’nın resminde görülen çeşme, günümüzde
yoktur. Çeşmenin olduğu düşünülen yerde, bugün yeni bir çeşme mevcuttur (Şekil 1).

a

b

c

Şekil 1. a) Beykoz civarında Akbaba’da, Kağıt Üzerine Karakalem, 29x23 cm, Milli Kütüphane
Koleksiyonu. (İstanbul’un Ressamı Hoca Ali Rıza, s.385.) b) Fotoğraf, Yuşa Camii c) Yeni Çeşme

Prof. Dr. Ümran SEVİL

Yönetim
Kurulu
Başkanı
Sanatçının fikirden meydan çeşmesiİBAD
tasarımı
da vardır.
Karakalem
resminde betimlediği çeşme, oldukça
dekoratif özgün bir meydan çeşmesi tasarımıdır. Geniş bir paye görümünde, iki yüzünde dekoratif birer kurna
ve musluk olan çeşme, Kandilli İskele Meydanı’ndaki Sultan II. Mahmud tarafından H.1232/M.1816’da
yaptırılan Kandilli İskele (Sultan II. Mahmud) Çeşmesi’ni (Şekil 2) hatırlatır.

a

b

Şekil 2. a) Fikirden Çeşme, Kağıt Üzerine Karakalem, 26x18.5 cm, Yapı Kredi Resim Koleksiyonu.
(İstanbul’un Ressamı Hoca Ali Rıza, s.406.) b) Fotoğraf, Kandilli İskele (Sultan II. Mahmud) Çeşmesi
Ankara Resim ve Heykel Müzesi’ndeki bir karakalem resmi, Beykoz Sultaniye Çayırı’ndaki çeşme ve
çevresini belgeler. “Sultaniye Çayırı’nda bu tarz-ı tersim dahi merhum kayınbiraderimin hoşuna gittiği için
Doç.
Dr. Pelin
AVŞAR
KARABAŞ
Prof.1339
Dr. [1923]”
Bülent
EKER yazdığı resimdeki çeşme,
kaydeyledim.
açıklamasını
günümüzde
sanatçının
aktardığı
görünümü
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
korur. Mehmed Bey Çeşmesi, Pir Mustafa Paşazade Mehmed Bey tarafından H.1177/M.1763’te yaptırılmıştır.
Üst kısmı basık piramidal çatı örtülü olan dikdörtgen hazneli mermer çeşmenin üç cephesinde mermer birer
tekne vardır (Şekil 3) ve oluklardan devamlı su akar. İki tarafında da namazgâh taşı yer alır. Restorasyon ve
çevre düzenlemesi, İSKİ tarafından 2005’te yapılmıştır.
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a

b

Şekil 3. a) Sultaniye Çayırı’nda..., 1339 [1923], Kağıt Üzerine Karakalem, 15x25.5 cm, Milli Kütüphane
Resim Koleksiyonu. (İstanbul’un Ressamı Hoca Ali Rıza, s.718.) b) Fotoğraf, Mehmed Bey Çeşmesi
Namazgâh ve çeşme birlikteliği: Namazgâh ile çeşmenin birlikte tasarlandığı örneklerdir. Çeşmenin hazne üzeri
düz bırakılıp namazgâh olarak kullanılmış olan ya da çeşmenin ön yüzü çeşme, arka yüzü namazgâh taşı işlevi
görmüş örnekleri de mevcuttur. Özellikle menzil güzergâhlarında çeşme ve namazgâh tasarımı, hem ibadet,
dinlenme hem de içme suyu ihtiyacını gidermesi açısından önemli olmuştur. Çeşme ve namazgâh örneği sunan
çeşitli resimleri vardır. Milli Saraylar Koleksiyonu’ndaki
yağlıboya
tablosunda, klasik üslubun sadeliğindeki
Prof. Dr. Ümran
SEVİL
Kuruluve
Başkanı
çeşmede, dörtgen hazne önündeki önİBAD
yüzdeYönetim
yuvarlak kemerli
önünde dikdörtgen yalak bulunur (Şekil 4).
Haznesinin üzeri piramidal taş çatı örtülüdür. Taş duvarla belirlenen ve basamaklarla çıkılan büyük namazgâh
sofası olan alanda ulu ağaçlar görülür. Çayırlık ve yakınında dağlık bir alan olan çeşmenin, nerede, hangi
çeşme olduğu tespit edilememiştir.

Şekil 4. Çeşme, Tuval Üzerine Yağlıboya, 74.5x100 cm, Milli Saraylar Koleksiyonu. (İstanbul’un
Ressamı Hoca Ali Rıza, s.374.)
Menzil Çeşmeleri: Şehirlerarası yollar, kervan yolları ve diğer konaklama yerlerinde yer alan, yolcuların ve
hayvanların su ihtiyacını karşılamak üzere, lülelerinden sürekli su akan ve yanlarında hayvanlar için yalak
bulunan çeşmelerdir. Çoban çeşme adı verilen çeşmeler de kırlarda, açık arazilerde yaptırılmıştır ve hayvanların
sulanması için bazılarında yalak sayısı birden fazladır. Süleymaniye Kütüphanesi Süheyl Ünver Arşivi’ndeki
bir karakalem
resminde
(ŞekilEKER
5), sol üst köşeye yazdığı “Gebze’den
yolunda
İbrahimKARABAŞ
Paşa çeşmesi
Doç. İstanbul
Dr. Pelin
AVŞAR
Prof. Dr.
Bülent
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
Kurulu
Üyesi
yahut İBAD
KöşklüYönetim
çeşme” ve
“A. Rıza
7 Ağustos 1316 [20 Ağustos 1900]” olarak açıklayıcı bilgi Yardımcısı
ve tarihle,
çeşmenin İstanbul-Gebze yolunda olduğunu bildirmiştir. İki yanda taş duvar devam eder. Ortada, önünde sivri
kemerli çeşme nişi ve teknesi ile iki yanda seki taşı olan çeşmenin hemen üst kısmında namazgâh taşına benzer
bir taş vardır. Çayırlık alanda, menzil yolu üzerindeki çeşmenin taş duvarlı dörtgen haznesi olduğu anlaşılır.
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Şekil 5. Gebze’den İstanbul Yolunda İbrahim Paşa Çeşmesi Yahut Köşklü Çeşme, 7 Ağustos 1316 [20
Ağustos 1900], Kağıt Üzerine Karakalem, 23x23 cm, Süleymaniye Kütüphanesi Süheyl Ünver Arşivi.
(İstanbul’un Ressamı Hoca Ali Rıza, s.379.)
Duvar/Cephe Çeşmeleri: Sıbyan mektebi, kütüphane, cami avlusu ya da tekke avlusu, türbe, hazire duvarı
gibi önemli yapıların duvarlarında örnekleri görülen çeşmelerdir. Bulunduğu konum itibariyle köşe başında
Prof. Dr. Ümran SEVİL
yer alan çeşmelere köşe çeşmesi ve iki ya da üç cepheli olanlara çatal çeşme adı verilmiştir. Hoca Ali Rıza’nın
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
resmettiği çeşmeler arasında bu örnekler de vardır. Sanatçının Milli Kütüphane Koleksiyonu’nda çok sayıda
duvar/cephe çeşmesi görünümü sunan resmi mevcuttur. Bu çeşmelerin bir kısmı günümüze orijinal olarak
ulaşamamıştır. Aynı koleksiyondaki karakalem bir resimde (Şekil 6) betimlenen Eyüp Kaşgari Tekkesi avlu
kapısı yanındaki Kaşgari Tekkesi Çeşmesi ise günümüze fazla değişmeden ulaşabilmiştir. Çeşme, esasında
yuvarlak kemerli dalgalı bir çeşme nişine sahip olup iki yanda çeşme yüzeyini belirleyen pilastrlar arasında
kalır. Önünde teknesi ve iki yanda setleri vardır. Sol alta eski yazıyla “Eyüp Sultan’da Gümüş Suyu’nda
Kaşgari Dergâhı-ı Şerifi ittisalinde çeşme 1336 [1920]” açıklamasını da yazmıştır.

Şekil 6. Eyüp Sultan’da Gümüş Suyu’nda Kaşgari Dergâhı-ı Şerifi İttisalinde Çeşme, 1336 [1920],
kağıt Üzerine Karakalem, 21x14 cm, Milli Kütüphane Koleksiyonu (İstanbul’un Ressamı Hoca Ali
Rıza, s.396.) Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
Sebil, çeşme ve hazire birlikteliği, sanatçının resimlerine de yansımıştır. Karacaahmet’teki H.1145/M.1741
tarihli Sadeddin Efendi Çeşmesi ve Sebili, Milli Kütüphane Koleksiyonu’ndaki karakalem resimlerinden
birinde (Şekil 7) belgelenir. Barok-Rokoko üslubun en güzel örneklerinden olan yapı grubunda, dekoratif
kemeri ve şebekesiyle birlikte sebilin bir pencere açıklığı ile ortada zarif kemerli nişi ve süslemeleri, kitabesi
ve önünde tekne ve setleriyle Sadeddin Efendi Çeşmesi’nin durumu tespit edilmiştir. Çeşmenin hemen
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sağında, mermer sütunlu, sivri kemerli demir parmaklıklı hazirenin bir kısmı görülür. Sanatçı resmine bilgi
notu ekleyerek, resminin belgesel değerini arttırmıştır. Resmin sol alt köşesine “Şeyhülislam Sadettin Efendi
merhumun Karacaahmet Sultan’da bir çeşmesidir 24 Eylül 1315[6 Ekim 1899]” yazmıştır.

Şekil 7. Şeyhülislam Sadettin Efendi Merhumun Karacaahmet Sultan’da bir Ççeşmesidir, 24 Eylül
1315[6 Ekim 1899], Kağıt Üzerine Karakalem, 18x12 cm, Milli Kütüphane Koleksiyonu. (İstanbul’un
Prof. Dr. Ümran SEVİL
Ressamı
Hoca Ali
Rıza,Başkanı
s.395.)
İBAD
Yönetim
Kurulu
Sanatçının günümüze ulaşmadığı düşünülen ve neresi olduğu tespit edilemeyen sebil ve çeşme resimleri
vardır. Milli Kütüphane Koleksiyonu’ndaki “A. Rıza” açıklamasını yazdığı karakalem bir resmi ve Taviloğlu
Koleksiyonu’ndaki “A. Rıza 1326 [1910]” açıklamasını yazdığı yağlıboya resminde (Şekil 8), deniz kıyısına
yakın bir çeşme ile yanında hazire ve sebil bütünlüğünü betimlemiştir. Farklı zamanlarda çalışıldığı anlaşılan
resimlerdeki sebil, çokgen planlı olup üzeri kurşun kaplı kubbe ve geniş saçak örtülüdür. Sebilin üç pencere
açıklığı görülür ve yuvarlak kemerli açıklıkları örten şebekelerin alttaki kemerli su verme açıklıklarına kadar
ayrıntıyla resmetmiştir. Hemen bitişiğinde kemerli bir avlu giriş kapısı yanında saçak örtülü kemerli tasarımlı
bir çeşme ile yanında hazire olduğu anlaşılan bölüm devam eder. Sanatçı mimariyi belgelerken buradaki
gündelik yaşamı da resme aktarmıştır.

a

b

Şekil 8. a)Bir Sokaktan Detay, Kağıt Üzerine Karakalem, 18x25 cm, Milli Kütüphane Koleksiyonu. b)
Sokak,
1326 Dr.
[1910],
Tuval Üzerine
Koleksiyonu.
(İstanbul’un
Ressamı
Doç. Dr.
Pelin AVŞAR
KARABAŞ
Prof.
Bülent
EKERYağlıboya, 46x65cm, Taviloğlu
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
Hoca
Ali
Rıza,
s.684-685.)
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
Çukur çeşmeler: Konumları itibariyle yapıldıkları yerde, yol seviyesinin altında, çukurda kalan çeşmelere
çukur çeşme denilmiştir. MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Koleksiyonu’ndaki suluboya resminde
(Şekil 9), yol seviyesinden aşağıda, basamaklarla inildiği anlaşılan çeşme, sivri kemerli nişi ve kitabesi de olan
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bir çukur çeşmedir. Resimdeki çukur çeşmenin neresi olduğu tespit edilememesine karşılık, çukur çeşmelere
örnek olarak Üsküdar Bulgurlu Meydanı’ndaki Demirci Çeşmesi’ni de farklı zamanlarda resmetmiştir
(Sarıdikmen, 2014:170-173; Sarıdikmen, 2018:543-544).

Şekil 9. Eski İstanbul Evleri, Kağıt Üzerine Suluboya, 27x39.5 cm, MSGSÜ İRHM
Sütun Çeşme: Genel görünüm itibariyle, sütun ya da paye biçimli çeşmelerdir. 18. yüzyıldan itibaren örnekleri
görülen sütun çeşmelerde su haznesi yoktur. MSGSÜ İRHM’deki bir yağlıboya resminde (Şekil 10), silindirik
gövdeli sütun çeşmenin önünde çeşme lülesinden devamlı akan suyun toplandığı uzun yalak dikkat çekicidir.
Sütun çeşmenin üst kısmı, lahana, küreProf.
benzeriDr.
görünüm
sunanSEVİL
tepelikle sonlanır. Sanatçının oldukça ayrıntılı
Ümran
İBAD
Yönetim
Kurulu Başkanı
çalışmış olduğu çeşmenin hangi çeşme
olduğu
tespit edilememiştir.

Şekil 10. Çeşme, Tuval Üzerine Yağlıboya, 24x34 cm, MSGSÜ İRHM
Süleymaniye Kütüphanesi Süheyl Ünver Arşivi’ndeki karakalem bir resminde, alt kısmı dörtgen kaideli,
dörtgen paye görünümlü çeşme gövdesi olan ve mermerden lahana görünümlü tepeliği bulunan bir çeşmeyi
tüm süslemeleriyle oldukça ayrıntılı betimlemiştir. Musluk takılı cephede, gövde boyunca kitabesi bulunur.
Önünde dörtgen küçük bir teknesi vardır. Sağ alt köşeye “Paşabahçe meydanında Serasker Mustafa Paşa’nın
binakerdesi (sene 1257) 1328 [1912]” açıklamasını da yazmış olan sanatçı, Beykoz Paşabahçe’de, meydandaki
parkın içinde yer alan Mustafa Paşa Çeşmesi’ni belgelemiştir (Şekil 11). Çeşme, H.1257/M.1841 tarihinde
Mustafa Şerif Paşa tarafından yaptırılmıştır.

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
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a

b

Şekil 11. a) Paşabahçe Meydanında Serasker Mustafa Paşa’nın Binakerdesi, 1328 [1912], Kağıt
Üzerine Karakalem, 23x17.5 cm, Süleymaniye Kütüphanesi Süheyl Ünver Arşivi. (İstanbul’un Ressamı
Hoca Ali Rıza, s.403.) b) Fotoğraf, Mustafa Paşa Çeşmesi
Musluklu taş tekneler: Taşınabilir düzenlemeleriyle diğer su tesislerinden farklılık gösterirler. Önünde basit
bir tekne olan genelde dörtgen gövdeli musluk takılmış bir hazne ile üzerini örten dekoratif kapaktan oluşur.
Sanatçının resimlerinden biri (Şekil 12), musluk takılmış dörtgen mermer haznesi ve önündeki dörtgen
Prof. Dr. Ümran SEVİL
teknesiyle oldukça basit bir musluklu
taş tekne
tasarımı
sergiler.
Yan yüzünde ayrıca kitabesi de seçilir. Sol
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkanı
alta “A. Rıza 1329 [1913]”açıklamasını yazmıştır.

Şekil 12. Çeşme, 1329 [1913], Taşbaskı, 28x20 cm, Özel Koleksiyon.
(İstanbul’un Ressamı Hoca Ali Rıza, s.404.)
SONUÇ
Hoca Ali Rıza, memleketinin tüm güzelliklerini ve eserlerini belgelemek amacıyla resimler yaparken pek
çok çeşme ve sebili de belgelemiştir. Resimlerinde görülen çeşmelerin bir kısmı gerek çevresiyle gerek kendi
mimari özellikleriyle ya değişerek günümüze ulaşmış ya da bir kısmı hiç ulaşmamıştır. Sanatçının resimleri,
mimariProf.
açıdan Dr.
geçmişten
günümüze
öncesi
belgelemesi
açısından
Doç.
Dr.görünümleri
Pelin AVŞAR
KARABAŞ
Bülent
EKERdeğişen kent dokusunda 1930
ayrı değer
taşır.
Ayrıca, sanatçının
“fikirden çeşme” tasarımı olan
çeşme
örneği, günümüz
yeni
İBAD
Yönetim
Kurulu kentleşmesinde
Başkan Yardımcısı
İBAD
Yönetim
Kurulu Üyesi
yapılacak çeşmeler için model olarak alınıp uygulanabilir niteliktedir.
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İSTANBUL MERDİVENKÖY ŞAHKULU SULTAN DERGÂHI ÖNÜNDEKİ ÇEŞME HAKKINDA
Gül SARIDİKMEN
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Çanakkale / Türkiye

Öz: Günümüzde, İstanbul Kadıköy Merdivenköy’deki Merdivenköyü Tekkesi/Merdivenköyü Bektaşi Tekkesi/
Şahkulu Baba Tekkesi/Şahkulu Sultan Tekkesi olarak da bilinen tekkenin cümle kapısı önündeki çeşme, Ankara
asfaltındaki Göztepe Köprüsü’nden Göztepe yönüne doğru gidince, cadde ortasındaki Gözcü Baba haziresinin
sol tarafında binaların arkasında, otopark alanında kalmaktadır. Tekkenin adı günümüzde, Merdivenköy
Şahkulu Sultan Dergâhı olarak geçer. Merdivenköy’ün adı eski kayıtlarda Nerdibanlı ve Nerdübanlu karyesi
olarak da kayıtlıdır. İstanbul’daki çeşmelerle ilgili kaynaklarda, bu çeşme ile ilgili olarak fazla bilgi yoktur.
İbrahim Hilmi Tanışık’ın iki ciltlik İstanbul Çeşmeleri adlı eserinde, bu çeşmeye yer verilmemiştir. Yapı, Affan
Egemen’in İstanbul’un Çeşme ve Sebilleri
“Merdivenköyü
Prof.kitabında,
Dr. Ümran
SEVİL Bektaşi Tekkesi Yanındaki Çeşme”
Kurulu
adıyla yer alır. Baha Tanman, ŞahkuluİBAD
SultanYönetim
Tekkesi’nin
cümle Başkanı
kapısı dışındaki ulu bir çınarın altında tekkeye
bağımlı olarak bu çeşmeden Mâh Baba Çeşmesi adıyla da bahseder. Türk resminin önde gelen isimlerinden
Üsküdarlı Hoca Ali Rıza (1858-1930), Nazmi Ziya Güran (1881-1937) ve Abdullah Çizgen (1911-1987)
İstanbul’u doğa ve mimarisiyle resimlerinde belgelemişlerdir. Her üç sanatçının farklı zamanlarda aynı çeşmeyi
resmetmiş oldukları resimleri vardır. Resimlerinde görülen çeşme, günümüzde de mevcut olan Merdivenköy
Şahkulu Sultan Dergâhı yanındaki çeşmedir. Bu çalışmada, Merdivenköy Şahkulu Sultan Dergâhı önündeki
çeşme, ressamların resimlerindeki görünümleri ve günümüzdeki durumuna göre mimari ve süsleme tasarımları
açısından değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çeşme, Hoca Ali Rıza, Merdivenköy, Mimarlık, Şahkulu Dergâhı, Şahkulu Sultan Tekkesi,
Türk Resmi

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Günümüzde, İstanbul Kadıköy Merdivenköy’deki Merdivenköyü Tekkesi/Merdivenköyü Bektaşi Tekkesi/
Şahkulu Baba Tekkesi/Şahkulu Sultan Tekkesi olarak da bilinen tekkenin cümle kapısı önündeki çeşme,
Ankara asfaltındaki Göztepe Köprüsü’nden Göztepe yönüne doğru gidince, cadde ortasındaki Gözcü Baba
haziresinin sol tarafında binaların arkasında, otopark alanında kalmaktadır.

Prof. Dr. Bülent EKER

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim
Kurulu Başkan
Yardımcısı
İBAD
Kurulu
Üyesi Şahkulu Sultan Dergâhı’dır.
Tekkenin
adıYönetim
günümüzde,
Merdivenköy
Merdivenköy’ün
adı eski kayıtlarda,
Nerdibanlı ve Nerdübanlu karyesi olarak da geçer. Bizans ve Osmanlı arasında 1329’da Pelekanon denilen
Maltepe veya Gebze civarındaki savaş sonrasında, Orhan Gazi ve III. Andronikos arasındaki barış görüşmeleri
Merdivenköy’de Andronikos’un av köşkünde gerçekleşmiştir. İstanbul’un fethine katılmış olan Şahkulu Baba
adına Merdivenköy Tekkesi ya da Şahkulu Sultan Tekkesi olarak da bilinen dergâhın yerinde, bu av köşkünün
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olduğu bilinir. Barış görüşmeleri sonucunda bu bölge Osmanlılara bırakılarak Orhan Gazi tarafından bir Ahî
dergâhı kurulmuştur. 14. yüzyıl sonrasında Türk akıncıları buralarda varlık gösterirler. Gözcü Baba, Eren
Baba, Kartal Baba ve Sarı Gazi gibi savaşçı-kolonizatör din adamlarının yerleştirildiği ileri bir karakol vazifesi
görür. Tekke şeyhleri, resmen Bizans hakkında bilgi toplamakla da görevli olduğundan kendilerine genel
anlamda Gözcü Baba denilmiştir. Yıldırım Bayezid zamanında (1389-1402), Güzelcehisar/Anadolu Hisarı’nın
inşasından sonra, Merdivenköy ve çevresi kaleye vakfedilir. 1402 Ankara Savaşı sonrasında, şehzadeler arası
taht kavgaları sonucu bölge tekrar Bizans’a geçer. Şehzade Süleyman Çelebi, toprakları Bizans’a bırakır ve
tekkeler yok edilir, derviş babalar öldürülür. Tekkenin banisi ve ilk şeyhi olarak kabul edilen Şahkulu Sultan ile
çevredeki zaviyelerin, “40 erenler” olarak anılan şeyhleri şehit edilir. 40 erenler olan derviş babalardan Gözcü
Baba, Sancaktar Baba ve Hilmi Dede Gözcübaba tepesine, Mah Baba ise tekkeye gömülür (Şehsuvaroğlu,
1969: 13-18; Tanman, 1994:128).
I. Mehmet (Çelebi) zamanında 1424’te tekrar Osmanlı’ya geçen Merdivenköy’de Ahî Tekkesi yeniden
kurulur ve sonrasında Bektaşî dergâhına dönüştürülür. Kırşehir’deki Pir evinden İstanbul’a gelen dedebabalar
Prof. Dr. Ümran SEVİL
İstanbul’daki Bektaşi ricali ve Yeniçeri Ocağı’nın ileri gelenleri tarafından, gösterişli bir merasimle Şahkulu
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Sultan Tekkesi’nde karşılanır, burada bir süre dinlendikten sonra İstanbul’a nakledilirlerdi. Kırşehir’e
dönüşlerinde de bu tekkeden uğurlanırlardı. 1826’da Yeniçeri Ocağı ile birlikte Bektaşi tarikatı da lağvedilmiştir.
II. Mahmud döneminde bir süre Nakşıbendî tekkesi olmuşsa da tekrar Bektaşî dergâhına dönüştürülmüştür.
1826’da tekkeler kapatılmış ve 1925’e kadar Bektaşilik resmen mülga sayılmıştır. Özellikle bu tarikata yakınlığı
olduğu bilinen Abdülaziz’in tahta çıkmasından (1861) sonra, Bektaşilere devletçe müsamaha gösterilmeye
başlanmış ve “Nakşibendi” adı altında kendi geleneklerini sürdürmelerine müsamaha edilmiştir. 1925’te
kapatıldıktan sonra mülkiyeti Vakıflar İdaresi’ne intikal etmiştir. İşlerliğini yitirdiğinden uzun süre, bakımsız,
harabe kalmıştır.
Postnişinlerinden Mehmed Ali Hilmi Dedebaba’nın (ö.1 907) meşihatı (1863-1907) boyunca Şahkulu Sultan
Tekkesi yoğun bir imar faaliyetine sahne olmuştur. Cümle kapısında bulunan 1291/1874-75 tarihli ihya kitabesi
yapının ihyasını belirler. Yeni eklemelerle genişletilmiştir. 1898’de de onarım yapılmıştır. 1965’te Vakıflar
İdaresi, tekkenin bir kısmını (meydan evi ile buna bitişik olan bazı bölümleri) restore ettirmiş, ancak herhangi
bir fonksiyon verilmediğinden yapılar yeniden tahribat başlamıştır. Sonrasında 1990-91 ve 2011-2012’de
restore edilmiştir. Şahkulu Sultan Külliyesi’ni Onarma ve Yaşatma Derneği, tekkeyi aslına uygun restore
ettirmiştir ve günümüzde kullanılmaktadır. Şair ve bestekâr M. Ali Hilmi Dedebaba’nın meşihatı sırasında
Şahkulu Sultan Tekkesi kültür hayatı açısından öne çıkmıştır. Tanman’ın belirttiği gibi haziredeki mezarlar
da mensupları arasında devlet ricalinden birçok kimsenin bulunduğu bu tekkenin “aristokrat” havalı İstanbul
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
Bektaşiliğini
temsil
ettiğini
gösterir.
Önemli
bir
kültür
merkezi
durumunu
korumuştur.
İBAD
Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
1930’da Göztepe’ye bağlanan ve Göztepe ile birlikte gelişim gösteren Merdivenköy, 1971’de ayrı muhtarlık
olmuştur. Osman Nuri Ergin tarafından hazırlanan ve İstanbul Belediyesi tarafından yaptırılıp bastırılan 1934
tarihli İstanbul Şehri Rehberi’ndeki haritada Kadıköy Kazası Merdivenköy semtinde “Merdivenköyü Çeşme
S.” olarak kaydedilmiş bir sokak adı mevcuttur (Ergin, 1934: 30-31).
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Günümüzde otopark olarak kullanılan alanda kalan çeşme, oldukça sade tasarımlıdır. İki yana eğimli cepheye
sahip çeşmenin iki ucunda dörtgen olarak öne çıkma yapan birer yan kanat vardır. Çeşmenin orta kısmında
lüle ve önünde boydan boya devam eden uzun yalak yer alır. Çeşme ayna taşında teslim kabartması motifi
vardır ve üst kısmındaki kitabe okunmayacak şekilde kazınarak tahrip edilmiştir. Çeşmenin 1960’lı yıllara
kadar olan görünümü, Hoca Ali Rıza, Nazmi Ziya ve Abdullah Çizgen tarafından farklı tarihlerde resmedilerek
belgelenmiştir.
AMAÇ
Yayınlarda çok az bahsedilen Merdivenköy Şahkulu Sultan Dergâhı önündeki çeşmenin tarihi, mimari ve
süsleme tasarımı ile günümüzdeki durumunun tespiti amaçlanmıştır.
KAPSAM
Merdivenköy Şahkulu Sultan Dergâhı önündeki çeşmenin geçmiş ve günümüzdeki durumunun değerlendirilmesi.
YÖNTEM

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Merdivenköy’de yer alan Şahkulu Sultan Tekkesi ve cümle kapısı önünde yer alan çeşmenin tarihi ve mimarisi
hakkında yapılmış olan yayınlardan yola çıkılarak çeşmenin inşa tarihi belirlenmeye çalışılmış, mimari ve
süsleme durumu açısından geçmişten günümüze var olan fotoğraf ve resim gibi görsel belgelerle durum tespiti
yapılmıştır.
BULGULAR
Oldukça sade tasarımıyla iki yana eğimli bir cephe tasarımı gösteren çeşmenin (Şekil 1) dikdörtgen mermer
ayna taşında, kabartma olarak kemer motifi içinde oldukça harap, kazınmış durumda okunamayacak durumda
kitabesi ve alt kısmında madeni lülelin içinden çıktığı mermerden yüksek kabartma teslim taşı motifi vardır.
Bektaşiliğin simgesi olan ve Hacıbektaş taşı olarak da bilinen oniki köşeli teslim taşı motifi, çeşme aynasındaki
kemer motifinin iki yan kısmındaki köşeliklerde de daha küçük olarak yer alır (Şekil 2). Oldukça sade olan
çeşme cephesi, bezemesiz, düz mermer levhalarla kaplanmıştır. Lülenin sağ tarafında, su tası takmaya
yarayan madeni halka vardır. Çeşmenin yalağından sürekli su akacak biçimde tasarlanmış ve önüne atlar diğer
hayvanların sulanması için üç yalak eklenmiştir. Günümüzde bakımsız olan çeşmenin suyu akmamaktadır.
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Şekil 1. Çeşme Genel Görünüm
İstanbul’daki çeşmelerle ilgili kaynaklarda, bu çeşme ile ilgili olarak fazla bilgi yoktur. İbrahim Hilmi
Tanışık’ın iki ciltlik İstanbul Çeşmeleri adlı eserinde, bu çeşmeye yer verilmemiştir. Yapı, Affan Egemen’in
İstanbul’un Çeşme ve Sebilleri kitabında, “Merdivenköyü Bektaşi Tekkesi Yanındaki Çeşme” adıyla yer alır.
M. Baha Tanman, Şahkulu Sultan Tekkesi’nin cümle kapısı dışındaki ulu bir çınarın altında tekkeye bağımlı
olarak bu çeşmeden Mâh Baba Çeşmesi adıyla bahseder.
Bedi N. Şehsuvaroğlu, “Dergâh kapısının dışında önde ulu bir çınarın altında bir namazgâh, onun altında halk
tabakasının selâmlık -toplantı yeri – hizmeti gören bir kahvehane ve üst tarafında hayvanların da, insanların
da su içebileceği yalaklı mermer bir çeşme vardır ki ayna taşında 1315 Muharremindeki son tamirin hatırası
olarak Abdülhamit
tuğrası veEKER
güçlükle okunabilen şu satır vardır:
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
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İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
“Mâh Baba suyunu akıtan Hilmi Baba” (Şehsuvaroğlu, 1969: 19) bilgisiyle çeşme ve kitabesi hakkında en eski
bilgileri verir.
Tanman, Şahkulu Sultan Tekkesi’nin cümle kapısının dışında, ulu bir çınarın altında tekkeye bağımlı olan Mâh
Baba Çeşmesi bulunduğunu belirterek, çeşmeden Mâh Baba Çeşmesi adıyla “Önünde atlar için düşünülmüş
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uzun yalağı ile tipik bir kır çeşmesi olan Mâh Baba Çeşmesi’nin ayna taşında ve musluk yerinde teslim taşı
kabartmaları dikkati çeker” (Tanman, 1994: 130) diyerek, çeşme mimarisi ve süslemesi hakkında da bilgi verir.
Şehsuvaroğlu’nun Göztepe adlı eserini kaynak gösterip ikinci mısrada, “Mâh Baba suyunu akıtan Hilmi Baba”
yazdığını aktaran Tanman, çeşmenin Mehmed Ali Hilmi Dede Baba tarafından yaptırıldığının anlaşıldığını
belirtir. Ayrıca, tekkenin söveleri ile lentosunda teslim taşı kabartmaları görülen cümle kapısı da Mehmed
Ali Hilmi Dedebaba’nın postnişinlik devrine ait olduğunu bildirir (Tanman, 1992: 328-329). Bektaşî şairi ve
dedebaba olan Mehmed Ali Hilmî Dedebaba (1842-1907), 1863’te Şahkulu Sultan Tekkesi’ne postnişin olmuş
ve aynı yıl Hacı Bektaş Veli Dergahı’na gitmiştir. Daha sonra tekrar Şahkulu Sultan Tekkesi’ne dönmüş ve
Anadolu’daki muhip, derviş ve babaların yardımıyla toplanan paralarla Şahkulu Sultan Tekkesi’ni yeniden
yaptırmış, araziler alıp bağ, bahçeler kurmuştur. Böylece, tekkenin ikinci banisi kabul edilmiştir (Koz, 1994:
357-358).
Tekkenin cümle kapısı üzerine dört dilimli bir Bektâşî tacı yerleştirilmiştir. Kapı sövesinde çeşmenin ayna
taşındaki teslim taşı motifi kabartmaları vardır (Şekil 2). Tanman, “1291 (1874/1875) tarihli kitabesi ve ‘elifi’
Prof. Dr. Ümran SEVİL
tipte Bektaşi tacından tepeliği” olan cümle
dışında,
halaBaşkanı
ayakta olan bir ulu çınarın altındaki muharrem
İBADkapısının
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1315 (1897) tarihli yalaklı çeşme ve çeşmenin yanında günümüze ulaşamamış bir namazgâh ile tekkeyi ziyarete
gelenlere selamlık vazifesi gören bir kahvehanenin var olduklarını da belirtir (Tanman, 1992:318).

Şekil 2. Çeşme Ayna Taşı ve Tekke Cümle Kapısında Teslim Taşı Motifi Kabartmaları
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Abdülhamid han tuğralı olup, tuğra altındaki kitabenin güçlükle okunabildiğini belirterek kitabeyi verir: “Mah
Baba suyunu akıtan Hilmi Baba /Muharrem 1315 (Haziran 1897)”. Tekkenin ön kapısı önünde 1061 (1651)
tarihli namazgâh taşı olduğunu ve bu namazgâh taşının 1984 tarihlerinde yok olduğunu ve namazgâhın yanında
ve biraz gerisindeki çeşmenin önünde atların ve koyunların sulandığı, suyu birbirinden akan üç mermer yalak
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olduğunu da belirtir. Ayrıca, Haskan, çeşmenin arkasında iki ulu çınar ağacı ve mermer kitabeli bir havuz
olduğunu bildirip “Havuzun önünde ve toprak yol üzerinde 1319 (1901) tarih ve kitâbeli kârgir bir bina vardı.
Bugün havuz ve bu bina mevcut değildir. Çeşmenin iki yanındaki salaş yapılar da yıktırılmıştır.” bilgisini verir
(Haskan, 2001: 478, 480).
Üç ayrı lüleden hayvanların sulanmasına uygun uzun bir yalağa devamlı su aktığını bildiren Egemen, çeşmenin
eski bir yapı olduğunun anlaşıldığını, ancak üzerinde yazı ve tarih bulunmadığını da kaydetmiştir. Kitapta
ayrıca, çeşme ve çevresini belgeleyen 1972 tarihli bir fotoğraf vardır (Egemen, 1993. 593-594) (Şekil 3).

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Şekil 3. Merdivenköyü Bektaşi Tekkesi Yanındaki Çeşme, 1972. (Affan Egemen, İstanbul’un Çeşme ve
Sebilleri, s.594.)
Türk resminin önde gelen isimlerinden Üsküdarlı Hoca Ali Rıza (1858-1930), Nazmi Ziya Güran (18811937) ve Abdullah Çizgen (1911-1987) İstanbul’u doğa ve mimarisiyle resimlerinde belgelemişlerdir. Her
üç sanatçının farklı zamanlarda aynı çeşmeyi resmetmiştir. Resimlerinde betimlenen çeşme, günümüzde de
mevcut olan Merdivenköy Şahkulu Sultan Dergâhı cümle kapısı önündeki çeşmedir. Osmanlı Ressamlar
Cemiyeti Gazetesi’nin 18 numaralı 1 Temmuz 1330 [1914] tarihli nüshası, Üsküdarlı Hoca Ali Rıza’nın bazı
resimlerini içerir. “Merdiven Köyünde Karakalem etüt” alt bilgisiyle yayımlanmıştır (Şekil 4).

Prof. Dr. Bülent EKER
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Şekil 4. Hoca Ali Rıza, “Merdiven Köyünde Karakalem Etüt”. (Osmanlı Ressamlar Cemiyeti Gazetesi
1911-1914, s.302.)
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Çeşmenin aynataşı, kabartmaları ve lülenin olduğu teslim taşı motifli kabartma ile yandaki küçük halkayı da
belirten sanatçı, üst tepedeki günümüze ulaşmayan tepeliği de ayrıntılı olarak resmetmiştir. Şehsuvaroğlu,
Haskan ve Tanman’ın yazılarında bahsettiği Sultan II. Abdülhamid’in tuğrası ve 1315 (1897) tarihi yer aldığını
bildirdiği tepelik bu olmalıdır. Nazmi Ziya Güran’ınizlenimci tarzdaki resminde (Şekil 5) de bu tepelik
görülebilmesine karşılık, Abdullah Çizgen’in 1962 tarihli resminde (Şekil 6) bu tepeliğin olmadığı dikkati çeker.
Çizgen’in resmindeki çeşme ve arkasındaki ulu çınarların genel görünümü, fotoğrafla da belgelenebilmektedir
(Şekil 7).

Prof. Dr. Ümran SEVİL
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Şekil 5. Nazmi Ziya Güran (1881 -1937), Çeşme, Duralit Üzerine Yağlıboya, 24x33 cm. (Antik A.Ş. 267.
Müzayede Değerli Tablolar ve Antikalar Lot No:73.1)

Şekil 6. Abdullah Çizgen, Peyzaj, 1962, Tuval Üzerine Yağlıboya, 45x64 cm. (Bali Müzayede Sonbahar
Müzayedesi Osmanlı Tuğralı Gümüş, Tablo, Hat, Beykoz ve Sanat Eserleri 2003, 6 Kasım 2003
Perşembe, İstanbul 2003, s.23.)
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https://www.artamonline.com/267-muzayede-degerli-tablolar-ve-antikalar/6425-nazmi-ziya-guran-1881-1937cesme (E.T. 06.04.2017)
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Şekil 7. “Şahkulu Tekkesi Avlu Kapısı Önündeki Çoban Çeşmesi.” (Mehmet Nermi Haskan, “Şah
Kulu Sultan Tekkesi (Merdivenköyü Tekkesi)”, Yüzyıllar Boyunca Üsküdar, C.1, İstanbul 2001, s.480.)
SONUÇ
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İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Egemen’in, “Merdivenköyü Bektaşi Tekkesi Yanındaki Çeşme”, Haskan’ın çoban çeşmesi olarak
değerlendirdiği ve Tanman’ın bir kır çeşmesi olarak nitelendirip “Mah Baba Çeşmesi” adıyla bahsettiği çeşme,
günümüzde otopark alanında, arabalar arasında atıl durumda kalmaktadır. Çeşmenin tepeliği yok olmuş ve
kitabesi kazınmıştır. Namazgâh ve kahvehane alanı olması düşünülen sol taraftaki sekinin bitişiğindeki taş
duvar yıkılmış, basamaklar da yok olmuştur. Ancak yine de duvarın tek tük kalmış temel taşları takip edilebilir.
Hemen gerisinde, ulu çınar gövdelerinin olması gereken yerdeki ağaçlar kesilip yerine yeni ağaçlar dikilmiştir.
Hoca Ali Rıza, Nazmi Ziya Güran ve Abdullah Çizgen’in resimlerindeki çeşme ve eski ulu çınarların
görüntüsü, 1990’lı yıllara kadar fazla değişmezken, geri plandaki yeşil çayırlık, boş arazilerin günümüzde çok
katlı binalarla doldurulduğu görülür. Çeşmenin restore edilip, tekrar işlerlik kazandırılması önem taşımaktadır.
KAYNAKÇA
(2003). Bali Müzayede Sonbahar Müzayedesi Osmanlı Tuğralı Gümüş, Tablo, Hat, Beykoz ve Sanat
Eserleri, 6 Kasım 2003 Perşembe. İstanbul.
Egemen, A., (1993). İstanbul’un Çeşme ve Sebilleri (Resimleri ve Kitabeleri ile 1165 Çeşme ve Sebil).
İstanbul.
Ergin, O.N., (1934). İstanbul Şehri Rehberi. İstanbul.
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Tanman, M.B., (1992). “İstanbul Merdivenköyü’ndeki Bektaşi Tekkesi’nin ‘Meydan Evi’ Hakkında”,
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DÜZCE İLİ TARIMSAL PEYZAJ İNCELEMESİ VE EKOLOJİK PLANLAMA
Gümüş Funda GÖKÇE1, Mustafa ÖZBAY2, Öner DEMİREL3

1

Düzce Üniversitesi, Kaynaşlı M.Y.O, Düzce / Türkiye
Düzce Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Kaynaşlı M.Y.O, Düzce / Türkiye
3
Kırıkkale Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Düzce / Türkiye
1

2

Öz: Düzce İlinde doğal sınırının yaklaşık üç katına ulaşan tarım arazisi varlığı (91.415 da), bu araştırmanın
da konusu olan arazi kullanımı ve korunması ilişkileri bakımından dikkate alınması gereken bir veriyi ortaya
koymaktadır. 360,5 km2 genişliğindeki Düzce ovası çok nitelikli tarım topraklarından oluşmaktadır ve halen
yüzde 32 dolayındaki kısmı tarım dışı amaçlarla kullanılmış durumdadır. 1989-1997 Yıllarında meydana
gelen düzensiz kentsel büyümenin tarımsal alanları büyük oranda yok ettiği ortaya çıkmıştır. Ve arazi değişim
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ölçeğine kadar büyütülebilen, örneğin IKONOS uydusu gibi renkli uydu fotoğrafları üzerinde arazi kullanım
haritalarının çok sıhhatli şekilde hazırlanması olanaklıdır. Böyle bir harita hazırlanması ile hem İl envanterine
önemli bir katkı getirilecek, hem de Düzce ovasının gelecekteki kullanımının planlanmasında önemli bir
araç sağlanmış olacaktır. Harita dışında toprak niteliklerinin ve kirlilik durumunun sistemli toprak analizleri
ile araştırılması, Düzce ovasının tarımsal potansiyelinin daha etkin şekilde değerlendirilmesi için gerekli
görülmektedir. Çalışmada; elde edilen mevcut veriler ile Düzce İli günümüz tarımsal peyzajları belirlenmiş ve
bu alanların korunması için alınması gereken önlemler açıklanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tarımsal Peyzaj, Ekolojik Planlama, Çevre Koruma, Düzce İli

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Kentsel ve endüstriyel yapılaşmanın genellikle tarım arazileri yakın çevrelerinde gelişmesi nedeniyle, alan
kullanım değişimleri öncelikli olarak tarım alanlarının dönüşmesi şeklinde kendisini göstermekte, nüfusunun
%80’i kentlerde yaşayan ülkemizde de bu eğilime yönelik somut örnekler bulunmaktadır. Tarım alanlarında
yaşanan kayıplar nedeniyle tarımsal ürün miktarı azalmakta; tarım alanlarının biyotop ve habitat nitelikleri
zarar görmekte; peyzajın toprak, hidrolojik, görsel ve biyolojik çeşitlilik fonksiyonları bozulmakta; arazinin
karbon Prof.
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AMAÇ
Bu alanların korunması, yeşil strüktürün devamlılığını sağladığı gibi çevre ve canlı arasındaki ekolojik bağlantıyı
güçlendirme, ekonomik olarak ürün elde edilmesi ve turizm potansiyelini de ön plana çıkarmaktadır. Dünyada
ve ülkemizde artan çevre bilinci ve buna bağlı olarak doğal yaşam istekleri tarım tekniğine de yansımış ve
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bir çok ülke günümüzde endüstriyel tarım tekniklerini terk etmiş daha çok doğal ve ekolojik tarım tekniğini
benimsemiştir.
Düzce İlinde doğal sınırının yaklaşık üç katına ulaşan tarım arazisi varlığı (91.415 da), bu araştırmanın da
konusu olan arazi kullanımı ve korunması ilişkileri bakımından dikkate alınması gereken bir veriyi ortaya
koymaktadır (Yılmazgil, 2016 ).
KAPSAM
360,5 km2 genişliğindeki Düzce ovası çok nitelikli tarım topraklarından oluşmaktadır ve halen yüzde 32
dolayındaki kısmı tarım dışı amaçlarla kullanılmış durumdadır. Weng (2001)’in çalışması sonucunda; 19891997 yılarında meydana gelen düzensiz kentsel büyümenin tarımsal alanları büyük oranda yok ettiği ortaya
çıkmıştır. Ve arazi değişim sürecinin bu yönde devam edeceği gözlenmiştir. Yüksek çözünürlüklü, bilgisayarla
işlenebilen, 1/1000 ölçeğine kadar büyütülebilen, örneğin IKONOS uydusu gibi renkli uydu fotoğrafları üzerinde
arazi kullanım haritalarının çok sıhhatli şekilde hazırlanması olanaklıdır. Böyle bir harita hazırlanması ile hem
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YÖNTEM
Harita dışında toprak niteliklerinin ve kirlilik durumunun sistemli toprak analizleri ile araştırılması, Düzce
ovasının tarımsal potansiyelinin daha etkin şekilde değerlendirilmesi için gerekli görülmektedir. Çalışmada;
elde edilen mevcut veriler ile, Düzce İli günümüz tarımsal peyzajları belirlenmiş ve bu alanların korunması
için alınması gereken önlemler açıklanmıştır.
BULGULAR
Düzce İli, Batı Karadeniz havzasında yer almakta olup, doğusunda Bolu, batısında Sakarya ve kuzeydoğusunda
Zonguldak İlleri ile komşudur (Şekil 1). Denizden yüksekliği 120-180 m arasında değişmektedir. İlin bitki
örtüsü olarak oldukça zengin ve yeşilin her görüntüsü vardır. Ovada kavak, fındık ve çeşitli meyve ağaçlarına,
yüksek kesimlerde kayın, meşe, köknar, kızılağaç, çam ağaçların bulunduğu zengin orman alanlarına sahiptir.
Ayrıca dik eğimli arazilerde zaman içinde açılmış olan fındık bahçeleri geniş yer teşkil etmektedir. Bölgede
yazlar sıcak kışlar soğuk geçmesine rağmen iklimi, Batı Karadeniz ve Orta Anadolu iklimi arasında geçiş
niteliğine sahiptir.
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arazilerden
(Şekil 1,
Çizelge 1) İlde tarımsal üretim yapılabilecek arazi varlığı (Çizelge 2, Şekil
2, Şekil 3, Şekil 4) görece sınırlı olup, tarıma uygun (I.-III. sınıf tarım arazileri) toplam arazi varlığı 38.963
hektar (toplam arazi varlığının %15) olarak kayıt edilmiştir. Tarımsal faaliyete uygun arazi varlığına ilave
olarak ekime açılan, ancak tarımsal üretime uygun olmayan arazilerin de eklenmesi ile toplam tarım alanı
91.415 ha’a ulaşmaktadır (Çizelge 1).
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İlde doğal sınırının yaklaşık üç katına ulaşan tarım arazisi varlığı (91.415 da), bu araştırmanın da konusu olan
arazi kullanımı ve korunması ilişkileri bakımından dikkate alınması gereken bir veriyi ortaya koymaktadır.
Aydın ve Engin (2005)’e göre uzun vadede çiftçiler verimi düşük olan ve genellikle marjinal olarak tanımlanan
arazilerin verimi artırmak için kimyasal girdi kullanımına ağırlık verecek, koruma-kullanma dengesi bozulacak
ve doğal kaynakların sürdürülebilirliği olumsuz etkilenebilecektir. Buna ilave olarak orman ve fundalık
arazilerin tahribi de ekosistemi de bozabilecek etkilere sahiptir. İlin toplam yüzölçümü içinde tarım arazilerinin
payının ülke geneli ile hemen hemen aynı düzeyde olduğu gözlenmekte olup, işlenen arazinin il yüzölçümüne
oranı, temel sürdürülebilirlik göstergelerinin başında gelmektedir (Yılmazgil, 2016 ).
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Şekil 1. Düzce İl Haritası
Çizelge 1. Düzce İli Arazi Varlığı ( Yılmazgil, 2016)
Tarım Alanı

Çayır-Mera

Orman

Tarım Dışı

Toplam

Alan (Ha)

Yüzölçümü

DÜZCE

91.415

2.000

122.666

40.619

256.700

TÜRKİYE

26.013.732

14.616.700

20.703.000

17.022.806

78.356.238

ORANI (%)

35,62

0,78

47,78

15,82

100
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Şekil 2. Düzce İli Şimdiki Arazi Kullanım Şekli Haritası (Yılmazgil, 2016)
İlin toplam verilerine göre toplam arazi varlığının % 35,61’inin fiilen tarım arazisi olarak kullanıldığı
görülmektedir (Çizelge 1). Arazi varlığının topoğrafik yapısı ve zemin özellikleri dikkate alındığı zaman normal
sınırının çok üzerindeki arazi varlığının tarımsal üretime açıldığı dikkati çekmektedir. İlin arazi varlığının
Prof. Dr. Ümran SEVİL
kullanım kabiliyet sınıflaması sonuçlarına
arazi Kurulu
varlığınınBaşkanı
teknik yönden sadece % 15,02’lik kısmının
İBAD göre,
Yönetim
tarımsal üretime uygun olduğu, ancak geçen 50 yıl boyunca ile olan göç ve artan nüfus ile arazi üzerinde
oluşan baskının, tarıma uygun olmayan arazilerin de fiilen tarımsal üretime açılmasına neden olduğunu
göstermektedir (Çizelge 2).

Şekil 3. Düzce İli Büyük Toprak Grupları Haritası (Yılmazgil, 2016)
İlde orman ve tarım gibi kullanımlara ayrılan arazilerin toplam yüzölçümü içinde oldukça büyük pay aldığı
ve ilde yaygın toprak grubunun kolüvyal topraklar olduğu görülmektedir (Şekil 3). Arazi varlığının yetenek
sınıflama çalışmasının sonuçlarına göre yaygın olarak VII. sınıf arazilerin görüldüğü (Çizelge 2) ve birinci
sınıf arazilerin ise Merkez İlçede yoğunlaştığı dikkati çekmektedir (Şekil 4). Toplam arazi varlığı içinde I.IV. yetenek sınıfı arazilerin payının % 21,00 dolayında olduğu ve ilin nüfus varlığı açısından belirtilen oranın
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
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bulunduğu
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İBAD
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

885

DERNEK
YÖNETİMİ
SÖZEL SUNUMLAR

Çizelge 2. Düzce İli Arazisi Kullanım Kabiliyetleri Sınıfı (Yılmazgil, 2016)
Toplam

Alan

I. Sınıf

II.
Sınıf

III.
Sınıf

IV.
Sınıf

V.
Sınıf

VI.
Sınıf

VII.

VIII.

Sınıf

Sınıf

Diğer

256.700

24.269

8.148

6.546

14.948

376

26.769

157.796

11.034

6.814

99,98

9,36

3,14

2,52

6,77

0,14

10,32

60,85

4,25

2,63

(ha)
Oran
(%)

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Şekil 4. Düzce İli Arazi Kullanım Kabiliyetleri Haritası (Yılmazgil, 2016)
Bitkisel üretim
Düzce İl’inde bitkisel üretimden en büyük payı, tarım arazilerinin %61,5’ini kapsayan ve fındığın da içinde
sayıldığı, meyve üretimi almaktadır. İlde ekiliş alanlarına göre; meyve bahçelerini, tahıl üretimi yapılan tarlalar
ve %2 oranında da sebze bahçeleri izlemektedir. İlin iklimsel ve toprak özelliklerine çok uygun olmasına
rağmen sebze üretimi için ayrılan alanlar çok düşük oranlarda kalmaktadır. İlçelere göre tarım arazisi varlığı
incelendiği zaman, ürünlere göre üretim değerleri ve ekiliş alanları yönlerinden farklılık düzeyleri ortaya
çıkmaktadır (Çizelge 3 ). İlçelerin üretim verilerinde, ekiliş alanlarında ve tercih edilen ürünlerdeki farklılıkların
ana sebebi ilçelerin coğrafi konumlarıdır. Merkez İlçe ovada konumlanırken, Gölyaka İlçesi yükseltisi fazla
olan bir noktada yer almaktadır. Bunun sonucu olarak ilçeler farklı iklim koşullarına sahip olmakta ve bu da
doğrudan tarımsal üretimi etkileyen bir unsur olarak görülmektedir (Yılmazgil, 2016 ).
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Çizelge 3. Düzce İli Bitkisel Üretim Alanları (Yılmazgil, 2016)
DÜZCE

Tarla(da)

Sebze(da)

Meyve(da)

Örtü
altı
(da)

Süs
Bitkileri
(da)

Toplam (da)

Genel
Toplam
(da)

Sulu

Kuru

Sulu

Kuru

Sulu

Kuru

Sulu

Sulu

Sulu

Kuru

MERKEZ

62.830

2.688

2.300

---

45.840

83.850

44

42

153.014

86.538

239.552

AKÇAKOCA

1.045

---

314

---

379

218.650

6

1,7

3.444

218.650

222.094

CUMAYERİ

257

300

11

---

35

54.033

3

-

306

54.333

54.639

ÇİLİMLİ

15.340

---

737

---

7.231

28.000

1

15

38.309

28.000

66.309

GÖLYAKA

5.000

2.819

148

---

227

42.290

5

-

5.380

45.109

50.489

GÜMÜŞOVA

1.540

1.093

70

---

2.159

32.760

5

-

3.774

33.853

37.627

KAYNAŞLI

---

11.397

52

46

2

2.081

34.412

36.493

YIĞILCA

---

10.207

200

22.969
8
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210

101.652

101.862

TOPLAM

86.012

28.504

3.832

1.121

60,7

206.518

602.547

809.065

1.075 Yönetim
10
90.370 Başkanı
İBAD
Kurulu
55.902

572.922

72

Düzce İl genelinde 2010 ve 2011 yıllarında bitkisel üretim yapılan arazi varlığı ve üretim miktarlarına ait
grafikler bulunmaktadır (Şekil 5,6 ). Grafikler incelendiğinde üretimde ve üretim yapılan arazi varlığında artış
olduğu görülmektedir. 2011 yılında bir önceki yıla göre özellikle tarımsal destek verilen organik tarım yapılan
arazilerde ve görece üreticisine daha çok gelir sağlayan endüstri bitkileri yetiştiriciliği yapılan arazilerde artış
vardır.
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Şekil 5. Düzce İli’nde Bitkisel Üretim Yapılan Arazi Varlığı (Yılmazgil, 2016)

887

DERNEK
YÖNETİMİ
SÖZEL SUNUMLAR

Şekil 6. Düzce İli’nde Bitkisel Üretim Miktarları (Yılmazgil, 2016)

Prof. Dr. Ümran SEVİL

Tarım arazilerinin %60’ından fazlasında meyve üretimi yapılmaktadır. Üretimde ağırlık fındıktadır (%76).
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Onu elma, erik ve armut üretimi takip etmektedir. Sebze üretiminde ise yaygın olarak kabak, lahana, fasulye
ve domates çeşitleri tercih edilmektedir (ayrıca az miktarda biber ve pırasa gibi türler de yetiştirilmektedir.
Bu az miktarda yapılan üretim daha çok evsel tüketime yöneliktir). En çok Merkez İlçe’de sebze üretimi
yapılmaktadır (İldeki sebze üretiminin yaklaşık %64’ü Merkez İlçede bulunmakta). Devlet teşvikiyle beraber
başta Merkez İlçe’de olmak üzere bitkisel üretimde artış gözlenmektedir.
Düzce İli’nde diğer önemli tarımsal üretim ise mısır (% 43,4) ile buğday (% 42,7) üretimi olup, bunların
%60’ından fazlası Merkez İlçe’de gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle; meyve üretiminde olduğu gibi tarla
bitkileri üretiminde de Merkez İlçe, ilin genelinde önde gelen ilçelerdendir. Yığılca %22 ile ikinci ve Çilimli
%7 ile üretimde üçüncü sıradadır. İlde yaygın olarak buğday ve mısır ekilmekte, tütün, şekerpancarı üretimi
de yapılmaktadır. Ekiliş bakımından en büyük pay tahıllar (% 75,4) almakta ve bunu endüstriyel bitkiler (%
17,5), yem bitkileri ve baklagiller izlemektedir. Aydın ve Engin’e (2005) göre; tarla bitkilerinin ekim alanında
azalma vardır ve bu da en çok tütün ekim alanlarında görülmektedir.
İlde fındık ve mısır üretimi ile üretim yapılan arazi varlığında artış, buğday ve tütün üretimde ve üretim yapılan
arazi varlığında azalış olduğu dikkati çekmektedir (Şekil 7, Şekil 8 ).
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Tütün
ve Mısır
Üretimi
Yapılan Arazi Varlığı (Yılmazgil, 2016)

Şekil 8. Düzce İli’nde Fındık, Buğday, Tütün ve Mısır Üretimi Değerleri (Yılmazgil, 2016)
ARAZİ KULLANIMI
Arazi Kullanım Verileri
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259.300 ha genişliğindeki İl arazisinin Arazi Tipleri DağılımıİBAD
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% 30’u tarım arazisi, % 50’si ormanlık ve fundalık, % 1’i çayır ve mera, % 19’u tarım dışı arazidir (Şekil 9).
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Şekil 9. Düzce İli’nde 2016 Yılı Arazi Tipleri Dağılımı ( Düzce İli 2016 Yılı Çevre Durum Raporu )
SONUÇ
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İlimizde nüfus artışı ve doğurduğu hızlı kentleşme, tüm dünyada olduğu gibi toprak kirliliği üzerinde olumsuz
etkiler yapmaktadır.
Düzce Ovası’nda Arazi Kullanımı ve Toprak Kirliliği’nin araştırılması sonucunda; 360,5 km2 genişliğindeki
Düzce Ovası çok nitelikli tarım topraklarından oluşmaktadır ve halen yüzde 32 dolayındaki kısmı tarım dışı
amaçlarla kullanılmış durumdadır. Yüksek çözünürlüklü, bilgisayarla işlenebilen, 1/1000 ölçeğine kadar
büyütülebilen, örneğin IKONOS uydusu gibi renkli uydu fotoğraf-ları üzerinde arazi kullanım haritalarının
çok sıhhatli şekilde hazırlanması olanaklıdır. Böyle bir harita hazırlanması ile hem İl envanterine önemli bir
katkı getirilecek, hem de Düzce ovasının gelecekteki kullanımının planlanmasında önemli bir araç sağlanmış
olacaktır. Bu çalışma için km2‟si yaklaşık 40 Dolar olan uydu verilerinin satın alınması ve bunların Coğrafi
Bilgi Sistemi Merkezinde uygun programla işlenmesi gerekmektedir. Valilik Coğrafi Bilgi Sistemi Merkezinin
geliştirilmesi durumunda, bu projenin fazladan maliyetinin esasını uydu verilerinin bedeli oluşturacaktır. Uydu
verileri sağlandığı takdirde TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi de bu çalışmayı gerçekleştirebilir.
Harita dışında toprak niteliklerinin ve kirlilik durumunun sistemli toprak analizleri ile araştırılması, Düzce
ovasının tarımsal potansiyelinin daha etkin şekilde değerlendirilmesi için gerekli görülmektedir. Bir akademik
kuruluşla İl Tarım Müdürlüğünün projenin toprak analizleri kısmını ortaklaşa yürütmeleri uygun olabilir. Proje
için örneğin TÜBİTAK’tan veya başka kuruluşlardan kaynak sağlanabilir.
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Korunması
(ÇATAK)
gibi
önemli projelerin artırılmasına ve arazi tasarruf biçimi, çiftçi eğitim durumu gibi sosyal etkenlerin de dikkate
alınarak çalışmaların geliştirilmesine önem verilmelidir (Tatar, 2005).
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ÜLKEMİZ BİNA ÜRETİMİNDE KULLANILAN YAPIM SİSTEMLERİ KAYNAKLI
SORUNLARIN İRDELENMESİ1
Mehmet Oğuz DURU1, İlhan KOÇ2
Konya Teknik Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü Konya / Türkiye

1-2

Öz: Yapı üretimi, çağlar boyunca insanoğlunun en temel ihtiyaçlarından biri olan barınma gereksinimini
karşılamak için ortaya çıkmış, en eski üretim faaliyetlerinden biridir. Mağara ve ağaç kovukları gibi doğal
çevrede hazır olan mekânlarla ve malzemelerle barınma gereksiniminin giderilmesi, yapı üretiminin başlangıcı
olarak kabul edilmektedir. Zamanla farklılaşan ihtiyaçlar doğrultusunda farklı işlev ve etkinliklerin yerine
getirilebileceği birçok yapı (camii, alışveriş merkezi, okul, spor merkezi) üretilmiş ve üretilmektedir.
Yapı üretim faaliyetlerinin ve çapının artmasıyla birlikte, diğer birçok alanda olduğu gibi yapı alanında da
teknolojik gelişmelerin bilinmesini zorunlu
Yapı alanında
Prof.kılmıştır.
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SEVİLendüstriyel yöntemlerin uygulanması
İBAD
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Birinci Dünya Savaşından sonra oluşan
bina
ihtiyacıyla
başlamıştır.
Kısıtlı bir zamanda oldukça fazla bina
üretilmesi zorunluluğu, özellikle konut üretiminde endüstriyel yöntemleri teşvik etmiştir. Yapıların meydana
getirilmesinde taşıyıcının oluşturulmasına hız kazandıracak üretim sistemlerine ağırlık verilmesiyle, yapı
üretim sistemleri gelişmiştir. Bugün gelişen teknoloji aynı zamanda yapı üretim sistemlerinin de gelişmesine
yol açmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yapı Üretimi, Yapım Sistemleri, Yapım Verimliliği, Yapı Ekonomisi

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Ülkemizde bina ihtiyacı devamlı olarak artmaktadır. Dolayısıyla üretimin sürekliliği söz konusudur. Bu artan
ihtiyaç ve sürekli üretim faaliyetlerine rağmen, ülkemiz bina üretiminde kullanılan yapım sistemleri genellikle
değişmemektedir. Yukarıda değinilen sorunun yaşandığı birçok dünya ülkesi, artan bina ihtiyacını endüstrileşmiş
sistemler kullanarak çözmektedir. Özellikle hızlı ve standart üretimin yapılabileceği sistemler geliştirilmekte,
konut üretimi başta olmak üzere ihtiyaç duyulan bina üretimlerinde kullanılmaktadır. Endüstrileşmiş yapım
sistemlerinin ülkemiz bina üretiminde oldukça az kullanımı karşımızda bir sorun olarak durmaktadır. Kuramsal
çerçevenin oluşturulabilmesi için yapım sistemleri ve taşıyıcı sistem kavramlarının bilinmesi gerekmektedir.
Yapım sistemi; malzemeden yapı denilen ürüne ulaşmanın nasıl olacağı, hangi yöntemlerin nasıl uygulanacağı
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
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ve birden fazla parçanın rasyonel düzeni ile bir araya nasıl getirileceğini açıklamaktadır. Taşıyıcı sistem;
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Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
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mimarlık ve mühendislik dallarında binayı ayakta tutan taşıyıcı elemanlardan oluşan bir bütün kısaca yapının
1

Yazar Notu: Bu bildiri, Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Yapı Bilgisi A.B.D. Öğretim
Üyesi Dr. İlhan KOÇ danışmanlığında S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık A.B.D.’nda Arş. Gör. Mimar Mehmet Oğuz DURU
tarafından Haziran 2017 tarihinde tamamlanmış “Sürdürülebilirlik ve Enerji Korunumu Bağlamında Ülkemiz Konut Üretiminde
Ahşap Malzemenin Önemi” başlıklı Yüksek Lisans Tezi’nden faydalanılarak hazırlanmıştır.
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taşıyıcı özü anlamına gelmektedir (Türkçü, 2004). Taşıyıcı sistemin herhangi bir elemanının en belirgin
özelliği kendi yükünden başka bir yapı elemanını da taşıması ve eksikliğinde strüktür sisteminin dengesini
kaybetmesi olmaktadır. Yapım sistemi ve taşıyıcı sistem kavramlarının birbirinden tam olarak net sınırlarla
ayrılması mümkün değildir. Çalışma içerisinde değinilen yapım sistemi değerlendirmesi, ülkemizde kullanılan
taşıyıcı sistemlerin tasnifiyle elde edilmektedir. Bugün kullanılan pek çok farklı yapım sistemlerinin olduğunu
söylemek mümkündür. Tamamı farklı amaçlar, gereksinimler ve koşullar doğrultusunda ortaya çıkarılmış,
geliştirilmiş ve kullanılmaya devam edilmektedir. Birbirinden oldukça farklı olan yapım sistemleri kırsal ve
kırsal olmayan coğrafyalarda yüzyıllardır kullanılmaktadır (Kılar, 2001).
AMAÇ
Çalışmada, ülkemiz bina üretiminde hangi yapım sistemlerinin ne düzeyde kullanıldığının belirlenmesi ve
sorunlarının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla öncelikle bina üretiminde kullanılan yapım
sistemlerinin bilinmesi gerekmektedir. Daha sonra ise ülkemiz özelinde sıklıkla tercih edilen yapım sisteminin
Prof. Dr. Ümran
tespiti, hedeflenen amaca erişmeyi sağlayacaktır.
Bunlara SEVİL
ek olarak, bina üretiminde endüstrileşmenin
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkanı
öneminin vurgulanması, hızlı ve standartları olan üretimin gerçekleştirilebilmesi
ve yapı maliyetlerinin en aza
indirilmesi gibi kavramların öneminin belirtilmesi de çalışmanın bir başka amacıdır.
KAPSAM
Çalışmada, ülkemizde 2012-1015 yılları arasında yerel yönetimlerce düzenlenen yapı ruhsatları üzerinden
değerlendirmeler yapılmaktadır. Yapı ruhsatları TÜİK verilerinden elde edilerek çalışma kapsamında
incelenmektedir. Bu veriler ile kuramsal çerçevede oluşturulan kavramlar sentezlenmekte ve ülkemiz bina
üretiminde karşılaşılan sorunlar tespit edilerek yorumlanmaktadır.
YÖNTEM
Çalışmada, belirlenen kuramsal çerçeve bağlamında literatür taraması yapılmıştır. Yapım sistemleri
araştırmasından sonra ülkemizde bina üretiminde kullanılan taşıyıcı sistemler araştırılarak, taşıyıcı sistemyapım sistemi ilişkisi kurulmuştur. Taşıyıcı sistemlerin araştırılmasında yerel yönetimlerce düzenlenen yapı
ruhsatları esas alınmıştır. Elde edilen sayısal veriler yorumlanarak, ülkemiz bina üretiminde hâkim yapım
sistemi tespit edilmiştir.
BULGULAR

Doç. Dr.bulunmaktadır.
Pelin AVŞAR
KARABAŞ
Prof.günümüze
Dr. Bülent
Geçmişten
bina EKER
üretiminde kullanılan yapım sistemleri
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yapım
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
İBAD Yönetim
Kurulu
Üyesi
sistemlerinin
yanı sıra ileri
teknoloji
sayesinde yeni malzemelerin keşfi ve üretimi ile birlikte yeni sistemler
ortaya çıkmaktadır. Ancak günümüzde ekonomi ve pratiklik üzerine temellenen yapım sistemleri en değerli
çözüm olmaktadır. Tercih edilen yapım sisteminin bina maliyetleri üzerine olan etkisi araştırılmak zorundadır.
Ayrıca yapım sisteminin ve kullanılan malzemelerin özelliklerinin iyi bilinmesi kullanılabilirlik üzerine olumlu
katkıda bulunur. Yapı üretim teknolojilerinin, ekonomik ve tekrarlanabilir bir niteliği sahip olma mantığını
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bünyesinde barındıran endüstrileşme bağlamında sınıflandırılması durumunda iki temel sistemden söz etmek
mümkündür (Esrigen ve Gültekin, 2005).
•

Geleneksel yapım sistemleri

•

Endüstrileşmiş yapım sistemleri

Geleneksel yapım sistemlerinin en belirgin özelliği emek yoğun çalıma gerektirmesi ve üretimin tamamının
inşaat sahasında gerçekleştirilmesidir. Geleneksel yapım, endüstrileşmiş yapıma göre daha az makine ve
sermaye kullanımına ihtiyaç duyar. Emeğin fazla olduğu bir çalışma gerektirmesinden dolayı geleneksel
yapım yöntemlerinde istihdam daha fazladır. Yapıya girecek malzemelerin temini diğer yapı sistemlerine göre
daha kolaydır. Bunlara karşın, geleneksel sistemlerde yapım süresi uzamakta, iklim koşullarına göre üretime
ara verilmek zorunda kalınabilmekte ve kalitenin sürdürülebilirliği zor ve masraflı olmaktadır. Daha az işçilik
kullanılarak, daha kısa sürede ve uygun maliyetlere yapı üretme amacı olan endüstrileşmiş yapım sistemleri,
geleneksel sistemdeki yapı üretiminin her aşamasında işgücünün yerine makinenin kullanıldığı ve standart
Prof. Dr. Ümran SEVİL
üretimin yapıldığı yapım sistemleridir. Tanımların çok katı sınırlarının olmayışı nedeniyle geleneksel ve
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
endüstrileşmiş yapım sistemleri birbirlerinden tam olarak ayrılamamaktadır. Dolayısıyla her ikisinin arasındaki
geçişi şantiyede endüstrileşmiş yapı üretimi olarak ifade edilebilecek olan gelişmiş geleneksel yapım sistemi
oluşturmaktadır. Şantiyelerde kullanılan mekanizasyon ve betonarme sistemlerde hazır betonun kullanılması
bu kapsamda değerlendirilir. Gelişmiş geleneksel sistemleri, mevcut yöntemlerin daha verimli kullanılmasına
yönelik gelişmiş teknolojilerin uygulandığı sistemler olarak tanımlamak daha doğru olmaktadır. Ülkemiz bina
üretiminde en çok tercih edilen betonarme karkas yapılar bu bağlam içine girer (Esrigen ve Gültekin, 2005).
Tanımlanan bu kavramlar doğrultusunda yapım sistemlerinin en genel anlamda sınıflandırılması aşağıda Şekil
1’de gösterilmektedir (Eser, 1981; Duru, 2017).

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Şekil 1. Yapım Sistemlerinin Sınıflandırılması (Eser, 1981; Duru, 2017)
Ülkemizde bina üretiminde yukarıda incelenen sistemler belirli oranlarda tercih edilerek uygulanmaktadır.
Ancak ülke genelinde ağırlıklı olarak kullanılan sistem, gelişmiş geleneksel yapım sistemi kullanılarak,
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betonarme malzemeli üretimdir. Yapılı çevrede geri dönüşümü olmayan betonarme kullanımının en radikal
sonuçları özellikle Türkiye, Mısır, İran ve Hindistan gibi endüstrileşmiş yapım sistemlerine sahip olmayan
ülkelerde görülmektedir (Tekin, 2013). Yapım sistemleri kaynaklı sorunların tespiti için öncelikle ülkemiz
genelinde üretilen yapılarda kullanılan sistemlerin bilinmesi gerekmektedir. Binanın oluşturulmasında izlenilen
süreç-yöntem olan yapım sisteminin ve bir yapıyı ayakta tutan taşıyıcı sistem özelliklerinin birbirinden tam
olarak ayrılmasının mümkün olmadığı kuramsal çerçeve içerisinde tanımlanmıştı. Ülkemizde 2012-2015
yılları arasında yapı ruhsatlarında bu iki kavramın birlikte kullanıldığı görülmektedir. Araştırma kapsamında
incelenen yıllar arasında ülkemizde yerel yönetimler tarafından verilen yapı ruhsatlarının taşıyıcı sistem
verileri Şekil 2’de ifade edilmektedir.

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Şekil 2. 2012-2015 Arası Yapı Ruhsatı Alan Binaların Taşıyıcı Sistem Türü (adet) (TÜİK, 2016;
Duru, 2017)
Taşıyıcı sistem farklılıkları üzerinden düzenlenen yapı ruhsatlarında geçen kavramların yapım sistemine göre
sınıflandırılması gerekmektedir. Sınıflandırma, taşıyıcı sistemlerde kullanılan malzeme türü, malzemelerin bir
araya geliş yöntemi, malzemelerin üretim yerleri dikkate alınarak yapılmıştır. Bu veriler doğrultunda Şekil
3’de taşıyıcı sistem-yapım sistemi ilişkisi belirtilmektedir (Duru, 2017).

Prof. Dr. Bülent EKER

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
Şekil 3. Yapı ruhsatlarındaki farklı taşıyıcı sistemlerin yapım sistemi olarak sınıflandırılması (Duru,
2017)
Ülke genelinde ruhsat alan 493.770 adet yapının 450.363 adedini betonarme taşıyıcı sistemin kullanıldığı,
gelişmiş geleneksel yapım sistemiyle üretilen yapılar oluşturmaktadır. Geriye kalan 43.407 adet yapı ise farklı
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taşıyıcı ve yapım sistemlerine sahiptir. Üretilen yapıların adetleri ve sahip olduğu taşıyıcı sistem türü Şekil
4’de ifade edilmektedir (TÜİK, 2016; Duru, 2017).

Şekil 4. Taşıyıcı Sistem Türüne Göre Yapı Ruhsatı Alan Binaların Adedi (TÜİK, 2016; Duru, 2017)
Ülkemiz bina üretiminde betonarme diğer bir deyişle gelişmiş geleneksel yapım sisteminin tartışılmaz bir
üstünlüğü bulunmaktadır. Ahşap ve çelik iskelet gibi endüstrileşmiş yapım sistemlerinin kullanıldığı bina
sayıları ise yığma yapıların bile oldukça altında kalmaktadır. Aşağıda Şekil 5’de yukarıda ifade edilen verilerin
ışığında ülkemiz bina üretiminde kullanılan yapım sistemlerinin oranları grafiksel olarak ifade edilmektedir
Prof. Dr. Ümran SEVİL
(Duru, 2017).
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Şekil 5. Ülkemizde Yapı Üretiminde Tercih Edilen Yapım Sistemleri Oranı (Duru, 2017)
SONUÇ
Çalışma kapsamında belirlenen yıllar arasında ülkemizde üretilen binaların yaklaşık %91’i gelişmiş geleneksel
sistem kullanılarak inşa edilmiştir. Bununla birlikte %4 oranında geleneksel yapım sistemi ve %5 oranında da
endüstrileşmiş yapım sistemi ile bina üretimi gerçekleştirilmiştir. Bu durum ülkemiz bina üretiminde yapım
sistemleri kaynaklı sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Genel olarak tercih edilen yapım sisteminden
kaynaklı sorunları aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür (Ercan, 2000);

Prof. Dr. Bülent EKER

•

İBADfaaliyetlerinin
Yönetim Kurulu
Üyesi
Üretim
uzaması

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Gelişmiş geleneksel sistemler ile yapılan üretimler şantiye sahasında olduğu için mevsimlere bağlı olarak
yapım faaliyetleri etkilenmektedir. Bu durum ise yapı üretim süresinin uzamasına neden olmaktadır. Kötü
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hava şartları neredeyse birçok imalatın şantiyede yapıldığı gelişmiş geleneksel yapım sistemi için önemli
olumsuzluklardan biridir. İmalat süresinin uzaması ile ekonomik kayıplar yaşanmaktadır.
•

Yüksek iş gücü maliyeti

Daha uzun süren üretim faaliyetlerinden dolayı iş gücü maliyeti de yükselmektedir. Tüm sektörlerde artan iş
gücü maliyeti, yapı sektöründe de devamlı olarak artmaktadır. İnsan emeğinin fazla olması, işçilik gerektiren
üretim faaliyetleri gibi özellikler gelişmiş geleneksel yapım sistemi için bir başka olumsuzluktur.
•

Malzeme israfı

Basit tesislerde üretim yerine şantiye sahasında üretim üzerine temellenen gelişmiş geleneksel yapım
sisteminde malzeme israfı olmaktadır. Nitelikli elemanların dışarıda üretilip getirilmesinden ziyade şantiye
sahasında yapılan üretimde kesit kalınlıkları artmakta ve malzeme kayıpları yaşanmaktadır. Ayrıca üretilen
elemanın kalitesi ise tam olarak tespit edilememektedir. Malzemede yaşanan bu israf ülke ekonomisinin
olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır.
Prof. Dr. Ümran SEVİL
•

Kalifiye personel ihtiyacı

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Üretimi yapılacak olan binanın şantiye sahasında nitelikli ve usta personel ile yapılması zorunlu olmaktadır. Bu
durum ise sonuç ürünü etkiler. Kalifiyeli iş gücünün az ve pahalı olması, kalifiyesiz tercih edilmesi durumunda
ise üretilen yapının nitelik ve kalite eksikliği söz konusu olmaktadır. Şantiyelerin ağır çalışma koşulları işçi
ve teknik elemanları zorlamaktadır. Dolayısıyla gelişmiş geleneksel yapım sistemi kalifiyeli personele ihtiyaç
duyar.
•

Kalite eksikliği

Gelişmiş geleneksel sistem ile şantiye sahasında yapılan üretimler, bir fabrika veya atölye ortamında yapılan
üretimlere göre daha kontrolsüz gerçekleşir. Bu kontrolsüz üretim ise kalite eksikliğini doğurmaktadır.
Şantiyedeki işçilerin yetenek ve bilgisi doğrultusunda, teknik personelin kontrolü ile yapılan imalatlar, fabrika
ortamında yüksek mekanizasyon ile üretilen yapı bileşenlerinin kalitesini sağlaması mümkün değildir.
•

Organizasyon zorluğu

Yoğun emek gerektiren gelişmiş geleneksel yapım sisteminde şantiye sahasındaki üretimin organize edilip,
yönetilmesi güçtür. Birçok imalatın gerçekleştiği şantiye sahasında planlama doğrudan iş teslim süresine
etki etmektedir. Başarılı bir yönetim, organizasyon ve planlama zamanın doğru kullanılmasını sağlar.
Organizasyondan
etki Dr.
etmekte
ve dolayısıyla
fiyat artışı ile
Doç.
Pelin
AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr.kaynaklı
Bülenteksiklikler
EKER doğrudan ürün maliyetine
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
neticelenmektedir.
•

Fiyat belirsizliği

Gelişmiş geleneksel sistem ile üretilen binalarda yukarıda ifade edilen sorunlar nedeniyle fiyat belirsizliği
yaşanmaktadır. Sermayenin geri dönüş süresinin zaman alması ve ülke ekonomisinde yaşanan enflasyon
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etkisi gibi nedenlerden dolayı maliyetler devamlı artmaktadır. Bu durum son kullanıcı olan müşteri üzerinde
olumsuzluk meydana getirir.
Ülkemiz bina üretiminde hâkim olan gelişmiş geleneksel yapım sistemden kaynaklı bu sorunların çözümü için
endüstrileşmiş yapım sistemlerine geçilmesi gerekmektedir. Hizmet kalitesinin artırılabilmesi, verimliliğin
sağlanabilmesi, kalitenin temini ve kontrolünün yapılabilmesi için ülkemiz bina üretimde köklü değişiklik
yapılmalıdır. Ülkemiz gibi yıllık düzeyde oldukça fazla bina üretiminin gerçekleştirildiği bir yerde,
mimari projenin ilk tasarımından son kullanıcının yapıyı teslim almasına kadar geçen süreçte tüm imalatın
endüstrileşmesinin kazancı ziyadesiyle büyüktür. Hızlı üretim, kalite ve standartları azami yerine getirme
gibi ekonomik ve teknik anlamda pek çok fayda sağlayan endüstrileşmiş yapım sistemlerinin ülkemiz bina
üretiminde söz sahibi olması, günümüzde bir zorunluluk haline gelmiştir. Tüm bu gerekliliklere rağmen
endüstrileşmiş yapım sisteminin tam olarak bilinmemesi ve uygulama konusunda çekingen davranılması
sorunlar oluşturmaktadır. Büyük sermaye sahiplerinin endüstrileşmiş yapım sistemlerine yatırım yapmaktan
kaçınmaları da bilgi ve uygulama eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Özellikle birkaç büyükşehir dışında
Prof. Dr. Ümran SEVİL
yapılan tüm uygulamaların gelişmiş geleneksel yapım sistemi ile gerçekleştirilmesi kalıplaşmış sistemin dışına
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
çıkılamamasını doğurmaktadır. Bu sebeple yatırım yapılması durumunda arz-talep dengesinde olması muhtemel
bir dengesizlik yatırımcıları korkutmaktadır. Günümüz yapı teknolojisinin geriden takip edilmesi de ayrıca
yapı üretiminde sistem değişikliğinin olmasını zorlaştırmaktadır. Bu değişikliklerin gerçekleştirilebilmesi için
en üst düzey karar verici merkez olan Bakanlıklar başta olmak üzere yerel yönetimler endüstrileşmiş yapım
sistemi kullanımı teşvik etmeli, özel sektörü cesaretlendirici kolaylıklar getirmelidir. Endüstrileşmiş yapım
sistemi kullanılarak yapılan binaların ülke genelinde tanıtımları gerçekleştirilerek bilinirliğinin arttırılması
sağlanmalıdır. Ayrıca üniversitelerin ilgili bölümlerinde yeni mimar ve mühendis adaylarına endüstrileşmiş
yapım sistemlerinin önemi ve kazanımlarının aktarılması ile yapım sisteminde köklü değişikliğin adımlarının
atılması sağlamalıdır. Endüstrileşmiş yapım sistemine geçilmesi ile her sermaye sahibinin yapı üreticisi
olamayacağı dolayısıyla üretilen binaların belirli bir kalite ve niteliğin altında olmaması büyük bir kazanım
olacaktır. Bununla birlikte her üretilen binanın kullanım ömrü artacağı gibi harcanan enerji miktarı da
azalacaktır. Elde edilecek bu kazanımlardan toplumun tüm kademelerinin yararlanabilmesi söz konusudur.
Kaliteli üretim, uzun kullanım ömrü, fiyat belirsizliğinin ortadan kalkması ve harcanan enerjinin azalması gibi
faktörlerden sağlanan tasarruf ile elde edilen refah tüm toplumu etkileyecek ve çok daha yaşanılabilir yapılı
fiziki çevrenin gerçekleşmesinin yolu açılacaktır.
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YAPI ÜRETİM FAALİYETLERİNDE YAPI MALZEMESİ KAYNAKLI SORUNLARIN TESPİTİ2
Mehmet Oğuz DURU1, İlhan KOÇ2
Konya Teknik Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü Konya / Türkiye

1-2

Öz: İnsanoğlunun ihtiyaç duyduğu eşyaların yapımında kullandıkları ve onları işleyerek bir eser ortaya
çıkardıkları her şeye malzeme denir. Çok daha genel anlamda, herhangi bir amacı gerçekleştirmek için
kullanılan her madde malzeme olarak adlandırılır. Yapı; çevre koşulları, yaşam biçimi, kullanım amacı ve
ekonomik etkenlere bağlı olarak yapı tekniği, malzeme bilgisi ve estetik yaklaşımların bir ürünüdür. Bu
nedenle malzeme, tasarlanan yapının belli bir biçime ulaşmasını sağlayan önemli bir bileşendir. Yaklaşık
olarak bir yapının maliyetinin %60-70’i malzeme girdilerinden oluşur. Dolayısıyla istenilen amaca uygun
yapı malzemesi seçimine dikkat edilmesi gerekmektedir. Hızlı artan nüfus, şehirleşme ve sanayileşme gibi
etmenler yapı üretiminin artmasına neden
olmaktadır.
Hem yapı
üretebilmek hem de yapı malzemesi elde
Prof.
Dr. Ümran
SEVİL
edebilmek için enerji ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.
Türkiye’nin
enerjide
dışa bağımlı bir ülke olması ve dünyada
İBAD Yönetim
Kurulu
Başkanı
enerji fiyatlarının en yüksek olduğu ülkeler içerisinde bulunmasından dolayı enerji yoğun yapı malzemeleri
alt sektöründe konulan büyük hedefler, “enerji verimliliği” ve “enerji dostu” olmada dünyada en önde gelen
ülkelerden biri olmayı zorunlu kılmaktadır. Yapı ve yapı malzemeleri sektörü, doğal kaynak tüketimi, kullanılan
fosil enerji tüketimine bağlı sera gazı salımı gibi çevre ve iklim değişikliği üzerinde en fazla etkisi bulunan
sektörler arasında yer almaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yapı Malzemesi, Enerji Verimliliği, Ekoloji, Yapı Biyolojisi

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Yapı malzemeleri sektörü, yapılarda enerji verimliliğinin artırılmasında önemli bir konuma sahip olduğundan,
enerji verimliliği kanununun uygulamaya geçmesi ve tüketicinin daha da bilinçlenmesiyle, sektörün enerji
etkin yapılara malzeme tedarik edebilmesi için uygun ürünler geliştirmesi gerekmektedir. Bir başka nokta
ise, pek çok yapı malzemesinin alt sektörünün enerji yoğun olması, enerjide dışa bağımlı olan ülkemizde
sektörün rekabetçiliğinin devam ettirilebilmesi için enerji verimliliği alanında önemli faaliyetlerin
yapılmasının gerekliliğini göstermektedir (TOBB, 2011). Yapı malzemeleri sektörü enerjiyi yoğun kullanan
sektörlerin arasında olması nedeniyle Kyoto Protokolü’nden en fazla etkileneceklerden biridir. Avrupa Birliği
düzenlemelerine
uyum
sağlayarak
hedef ülkelerde var olabilmenin
yolu,
değişen
tüketici
/ mimar
/ yatırımcı
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küreselYardımcısı
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Kurulu Başkan
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2

Yazar Notu: Bu bildiri, Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Yapı Bilgisi A.B.D. Öğretim
Üyesi Dr. İlhan KOÇ danışmanlığında S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık A.B.D.’nda Arş. Gör. Mimar Mehmet Oğuz DURU
tarafından Haziran 2017 tarihinde tamamlanmış “Sürdürülebilirlik ve Enerji Korunumu Bağlamında Ülkemiz Konut Üretiminde
Ahşap Malzemenin Önemi” başlıklı Yüksek Lisans Tezi’nden faydalanılarak hazırlanmıştır.
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farklılaştırabilecek sürdürülebilir, ekolojik, enerji etkin ve insan sağlına zararsız kısaca çevre dostu ürün
ve üretimden geçmektedir. Tüm bu hedeflere ulaşabilmek için yapı malzemeleri kaynaklı sorunların tespit
edilip bunları çözüme kavuşturacak teknoloji geliştirilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla çalışmanın kuramsal
çerçevesini yapı malzemeleri ve meydana getirdiği sorunların belirlenmesi oluşturmaktadır. Özellikle ülkemizde
hâkim konumda olan beton(arme) ve türevi malzemelerden kaynaklı sorunlar temel araştırma noktasıdır. Bu
sorunların belirlenerek mevcut malzemenin alternatifinin neler olduğu konusunda tartışma ortamı oluşturmak
hedeflenmektedir.
AMAÇ
Çalışmanın amacı, yapı üretim faaliyetlerinde yapı malzemesi kaynaklı sorunların tespit edilmesidir. Genel
bir sorun tespiti ve değerlendirme yerine ülkemiz yapı üretiminde hâkim konumda olan beton(arme) ve türevi
malzemeler üzerine temellendirilmiş bir analiz amaçlanmaktadır. Böylelikle ülkemiz yapı üretimindeki ağırlıklı
kullanılan mevcut malzemelerin çevre ve insan üzerindeki etkilerinin detaylı anlaşılması sağlanacaktır.
KAPSAM

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Öncelikle kuramsal çerçevede değinilen yapı malzemelerinin çevresel etkisi tespit edilerek, enerji korunumu
bağlamında, ekoloji bağlamında, sürdürülebilirlik bağlamında ve yapı biyolojisi-sağlık bağlamında sorunların
tespit edilerek değerlendirmesi çalışma kapsamı içerisinde yer almaktadır. Belirlenen bu kapsam doğrultusunda
araştırmalar, değerlendirmeler gerçekleştirilmektedir.
YÖNTEM
Çalışmada, belirlenen kapsam içerisinde yapı malzemelerinin değerlendirilebilmesi için kaynak araştırması
yapılmıştır. Bu çalımalar neticesinde yapı malzemesi kaynaklı sorunların dört farklı konu başlığı üzerinde
ayrıldığı tespit edilmiştir. Literatür analizinin tamamlanmasıyla elde edilen verilerin sentezlenmesi
gerçekleştirilmiştir.
BULGULAR
Yapı malzemeleri genel olarak, yapı üretimi sırasında kullanılan malzemeler olarak tanımlanabilir. Yapı için
en uygun malzeme seçiminde eski ve yeni malzemelerin kullanımı, değerlendirilmesi, özelliklerinin yapıya
uygunluğu yanında; ekonomi, çevre faktörü ve temin edilebilme imkânları da önemli olmaktadır. Yapı üretimi
ve bu alanla ilgili bütün sektörlerin çevre ile olan etkileşimine, tasarım aşamasından uygulama aşamasındaki
tüm faaliyetleri göz önünde bulundurarak, dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu yüzden yapıda kullanılacak
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Dr. Pelin AVŞAR
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gerçekleştirilir
•

Malzeme hammaddesinin yenilenebilmesi

Temel ekolojik ilkelerin başında gelmektedir. Çevreye zarar vermeyen bir malzeme olan ahşap bu konuda en
iyi örnektir. Plastik, cam, metal gibi malzemelerin çevreyle etkileşimi ahşaba göre daha farkıdır. Özellikle
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ülkemizde kullanılan beton(arme) malzemenin hammaddesini oluşturan kum, çimento, su ve çelik bileşenlerinin
kaynakları yenilenememektedir. Kullanıldıktan sonra geri kazanım sadece çelik malzemede oldukça fazla
enerji harcanarak gerçekleşmektedir.
Malzemenin tekrar kullanılabilirliği

•

Yapıda kullanılan malzeme hurdalarının tekrar yeni malzeme haline getirilmesi, daha az enerji kullanımı
sağlar. Beton(arme) malzemenin tekrar kullanılabilirliği en az olmakla birlikte ahşap malzemenin yeniden
kullanımında elde edilen verim sayesinde enerji geri kazanımı yapılabilmektedir. Farklı yapı malzemelerinin
üretimi için harcanan enerji oranları Şekil 1’de ifade edilmektedir.

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Şekil 1. Çeşitli Yapı Malzemelerinin Üretimi İçin Harcanan Enerji Miktarlarını Oranı (Kıvanç,
2003)
•

Çevredeki değişiklikler

Doğadan elde edilen kireç, kum ve çakıl gibi malzemelerin kaynaklarındaki değişim oranı ekolojik dengeyi
etkilemektedir. Örneğin, mermer için bazı ülkelerde mercan madenciliği yapılmasından dolayı denizlerdeki
ekoloji bozulmaktadır.
Literatürde çevresel etkiler çok farklı başlıklar altında toplanabilir. Bu etkilerden bazıları; stratosferik ozon
parçalanması, ultraviyole (UV) radyasyonunun artışı, genetik kaynaklar ve biyolojik çeşitlilikteki kayıplar,
yeraltı suyunun kalitesi, asidifikasyon, iklim değişikliği, orman tahribatı, kentsel hava kalitesi, havada bulunan
zehirli maddeler, troposferik ozon konsantrasyonu, toprak ve kaynaklarda kirlilik, atıklar, yüzeysel sularda
ötrifikasyon, nehirler aracılığıyla denizlere kirlilik taşınması, toprak erozyonu, deniz seviyesinin yükselmesi
ve kültürel mirasın kaybı olmaktadır. Tüm bu etkileri iki başlık altında toplamak mümkündür.
•

İklim
değişikliği
ve küresel
ısınma
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Yapılan araştırmalara göre insanlar iklim değişikliğinin birinci sebebi olarak kabul edilmektedir. Dünyanın
yükselen ısısı, deniz seviyesinin yükselmesine, buzulların erimesine, çok değişken hava koşullarına neden
olması beklenmekte ve küresel ısınmanın tarım ürünlerini de etkileyeceği düşünülmektedir.
•
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Atmosferin bir parçası olan ozon tabakası yerin yaklaşık 17 ile 50 km. üzerinde olan bir katmandır. Ozon
tabakasının görevi yeryüzünü, güneşin zararlı UV radyasyonlarından korumaktadır. Ozon, temel olarak Cloro
Floro Carbon (CFC) katalitik kimyasal reaksiyonları sonucu zarar görür. CFC’ler ile birlikte Hydro Cloro
Floro Carbon (HCFC) gibi gazlar ozon tabakasına azalmasına (ODP-Ozone Depletion Potential) ve sera etkisi
oluşumuna (GWP-Global Warming Potential) neden olur (Yüksek ve Mıhlayanlar, 2015).
Yeryüzündeki mevcut yenilenemeyen kaynakların yaklaşık yarısı bugüne kadar yapılar için tüketilmiştir.
Bundan dolayı yapı sektörünün sürdürülebilirlik özelliğinin az olduğu söylenebilir. Günümüz insanlığı
her açıdan yapılara bağımlıdır, ancak dünyanın bu haliyle kaynak tüketimini karşılaması mümkün
görünmemektedir. Yapıların en büyük çevresel etkisi enerji kullanımıyla gerçekleşir. Enerji tüketiminin önemli
bir kısmı yapı malzemelerinin taşınması sırasında ortaya çıkar. Yapılar, 40 milyon ton CO2 üretimi ile küresel
ısınmaya neden olmaktadırlar. Kullanım ömürleri sonunda önemli miktarda atık üretmekte ve benzer şekilde
yapı malzemelerinin üretiminde ve yapım sürecinde de önemli miktarda atık açığa çıkmaktadır. Yüksek
hızlı şehirleşme, yapı malzemesi için hammadde ve enerji tüketimi, üretim kaynaklı atıklar gibi etmenler
Dr.yalnızca
Ümran
SEVİL
küresel çevre sorunlarına neden olur.Prof.
Örneğin,
Portland
Çimentosu üretiminde küresel sera gazı
İBAD Yönetim
Kurulu 2015).
Başkanı
üretiminin %8’i gerçekleşmektedir (Yüksek
ve Mıhlayanlar,
Ülkemizde yapı üretiminde kullanılan
yapı malzemelerinden kaynaklı birçok sorun ile karşılaşılmaktadır. Enerji etkinlik başta olmak üzere ekolojiksürdürülebilirlik ve sağlık gibi sorunlar hem yapı son kullanıcılarını hem de ülke ekonomisini etkileyecek
büyüklüktedir. Gelişme mücadelesi içerisinde olan ülkemizin yüz yüze olduğu en önemli sorunlardan birisi,
ekonomik kalkınmanın temeli olan enerjidir. Devamlı olarak artan ekonomik ve ekolojik hasarlara ayrıca yerel
enerji kaynaklarının sınırlı olmasının da dahil edilmesiyle, Türkiye’nin enerji seçeneklerinin belirlenmesini
hayati hale getirmektedir (Çakmanus, 2008). Yapı üretim faaliyetleri, doğal kaynak harcayarak ve atık meydana
getirerek çevresel dengeleri olumsuz yönde etkilemektedir. Üretimin çeşitli kademelerinde oluşan çevresel
etkiler ile yapının toplam çevresel etkileri belirlenir. Yapıların çevreye duyarlı, enerji etkin, sürdürülebilir
özelliklere sahip olabilmesi için üretimin her aşamasının ekolojik özellikler taşıması gerekmektedir (Esin
ve Çoşgun, 2004). Bu bağlamda yapı malzemelerinden kaynaklı sorunların incelemesinde enerji korunumu,
ekolojik-sürdürülebilirlik ve insan sağlığını doğrudan etkileyen yapı biyoloji gibi konular önemli olmaktadır.
•

Enerji korunumu bağlamında sorunlar

Dünyada artan enerji gereksinimi ve kaynakların kısıtlı olması ülkelerde sürdürülebilir enerji çalışmalarını
zorunlu kılmaktadır. En geniş anlamıyla enerji etkinliği veya verimliliği, enerji kaynaklarının üretimden
tüketime kadar tüm evrelerde mümkün olan en yüksek kazanç ile kullanılmasını tanımlayan bir kavram
olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapı malzemeleri sektörü iki önemli özelliği nedeniyle mevcut enerjinin daha
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bileşeni oldukları yapılarda enerji etkinliğin sağlanmasında rol oymaktadır. İkincisi ise, yapı malzemeleri alt
sektörlerinin pek çoğu enerji yoğun sektörler olması nedeniyle, sanayide enerji etkinliğin arttırılması ile üretim
başına düşen enerji kullanımının önemli miktarda azaltılmasına yardımcı olabilmektedir (TOBB, 2011).
Enerji yoğunluğunu 5 GJ/ton’dan fazla olan malzemelere yüksek enerjili malzemeler denilmektedir. Özellikle
betonarme sistem için kullanılan çimento, demir-çelik gibi bileşenler yüksek enerji tüketen malzemeler sınıfına
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girer. Bütün bu malzemeler büyük ölçekli olarak ve yüksek ısı fırınlarında imal edilir. Fosil kaynaklı yakıttan
elde edilen ısı enerjisi kullanılarak üretim yapılmaktadır (Erdoğmuş, 2005). Enerji yoğun endüstriler olarak
tanımlanan çimento, cam, demir-çelik gibi alt sektörler ülkemizde ciddi bir paya sahiptir. Yani bu sektörlerin
üretim maliyetlerinde enerji harcamaları oldukça yüksektir. Toplam maliyet içerisinde kullanılan enerji tutarı,
maliyetin yaklaşık %50’sine yakındır (ENVER, 2012). Çimento, yapı sektöründe en fazla kullanılan yapı
ürünüdür. Dünya genelinde her yıl yaklaşık 600 milyon ton çimento 4.2 x 108 GJ enerji kullanılarak, sıcaklığı
1450 oC yaklaşan yüksek ısı fırınlarında üretilmektedir. Sıradan portland çimentosu (Ordinary Portland
Cement-OPC) olarak adlandırılan bu ürünlerin oluşum enerjilerine ayrıca ek olarak hammaddenin çıkarılması,
öğütülmesi ve fabrikada işlenmesi gibi enerji kalemleri de eklendiği zaman oldukça fazla enerji harcanmaktadır
(Erdoğmuş, 2005). Yapı malzemelerinin oluşum enerjisi gereksinimi malzemelere göre değişir. Şekil 2’de
belirtildiği gibi çimento yüksek enerji gerektiren bir malzemedir (Ramachandran, 1991).
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Şekil 2. Yapı Malzemelerinin Oluşum Enerjisi Gereksinimi (Ramachandran, 1991)
Ülkemiz yapı üretiminde yaklaşık olarak %91’den fazla çimento esaslı yapı malzemeleri kullanılmasından
dolayı bu nokta özellikle belirtilmektedir (Duru, 2017). Dış kabuğu oluşturan yapı malzemelerinden bitirme
için kullanılan yapı malzemelerine kadar birçok ürün için enerji harcanmaktadır. Ülkemiz yapılarında dış kabuk
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her türlü harç içerisinde kullanılan kireç, dış kabuk ve bölücü duvarlar için kullanılan tuğla, çatı kaplamasında
çoğunlukla tercih edilen kiremit, tüm sıva işlemlerinde kullanılan kum gibi birçok kalemin enerji üzerinde
etkileri bulunmaktadır.
•
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Ülkemizde inşa edilen yapıların büyük çoğunluğu beton(arme) kullanılarak üretilmektedir. Betonarmenin
yaşam döngüsünün bazı aşamaları ile betonarmeyi oluşmasını sağlayan ana malzemeleri çimento ve çelik ile
ilgili oldukça ciddi çevresel kaygılar bulunmaktadır. Betonarme, yaşam döngüsü boyunca doğal hammadde
ve enerji tüketimi ile katı atık ve zararlı emisyon üretimiyle hem doğal çevre hem de insan sağlığı üzerinde
olumsuz etkide bulunur. Beton bileşiminin yaklaşık %34 oranında ince agrega, %48 oranında iri agrega, %12
oranında çimento ve %6-12 oranında su oluşturmaktadır. Bu malzemelerin doğadaki kaynaklardan çıkarılışı
esnasında, kullanılan yönteme bağlı olarak, bitki ve hayvan yaşam habitatların yok olması, topoğrafik
değişiklikler, erozyon, toz emisyonları, gürültü, görüntü kirliliği, su tüketimi ve kirliliği gibi olumsuzluklar
ortaya çıkar. Betonarme yapılarda, donatı malzemesi olarak kullanılan çeliğin de enerji yoğun bir bileşen olması
ekolojik yönden olumsuz etkilere sebebiyet vermektedir. Metaller, yapı malzemeleri arasında, hammaddelerin
çıkarılışı, üretimi ve taşınmasıyla ilgili olarak tükettikleri enerji (embodied energy) bakımından en yüksek
çevresel etkiye sahip olduğunu bilinmektedir. 1 kg. betonun üretimi için yaklaşık 1 MJ enerji tüketilirken, 1 kg.
çeliğin üretimi için ise yaklaşık 25 MJ enerji tüketildiği bilinmektedir. Çeliğin yaşam döngüsünün ilk aşaması
olan madencilik işlemleri sırasında oluşan
toprak
yaşam alanı
kaybı ile birlikte üretimden kaynaklanan hava
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betonarmeyi de doğrudan etkiler (Esin ve Çoşgun, 2004).
•

Sürdürülebilirlik bağlamında sorunlar

Bir yapının hizmet süresini arttırmak veya bir yapı malzemesinin ömrünü uzatmak, doğal kaynakları
korumakta, enerji kullanımı ve emisyonları azaltmakta olduğu için sürdürülebilirliği desteklemektedir
(Hamans, 2014). Dolayısıyla seçilecek yapı malzemesi, sürdürülebilir mimarlık kavramları için önemlidir.
Sürdürülebilirlik bağlamında yapıda kullanılması uygun olan malzemeler; üretimi, işlenmesi ve kullanımında
gereğinden fazla enerji tüketmeyen, gerek enerji kullanımı gerekse içinde barındırdığı zararlı maddeler ile
çevre ve insan sağlığına en düşük düzeyde zarar veren, uzun ömürlü, kolayca tamir edilebilen, yenilenebilen
ve geri dönüştürülebilir özelliklere sahip olması gereklidir. Şekil 3’de sürdürülebilir yapı malzemeleri için
değerlendirme ölçütleri belirtilmektedir (Tuğlu, 2005).

Şekil 3. Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri İçin Değerlendirme Ölçütleri (Tuğlu, 2005)
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temiz suyun bir kısmı buzullarda ve yerin derinliklerinde bulunur. Betonarmenin ana bileşenlerindenYardımcısı
birinin su
olduğu ve temiz su kaynaklarının dünyada bu denli sınırlı olduğu dikkate alındığı zaman, temiz su kullanımının
önemi anlaşılabilmektedir. Sürdürülebilirlik ilkelerinden olan kaynak yönetimi / suyun etkin kullanımı
bağlamında su kaynaklarının bozulması oldukça ciddi tehditler oluşturur. Dünyanın her yerinde betonarme
üretimine ilişkin standartlarda temiz su yani içme suyunun kullanılması önerilmektedir. İnsanların dahi içme
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suyu sıkıntısı çektiği günümüzde, betonarmenin bu denli su kaynaklarını kullanımı sürdürülebilir ilkelere
tamamen ters düşmektedir. Gelecekte yüz yüze kalacağımız en büyük sorunların başında enerji kaynakları ile
birlikte temiz su kaynaklarının da tükenecek olması gerçeğidir (Duru, 2017).
•

Yapı biyolojisi-sağlık bağlamında sorunlar

Yapı biyolojisi; insan, yapı ve çevresi arasındaki ilişkileri kurarak yaşamı etkileyecek olumsuzlukları gidermeye
çalışan, yapının oluşum ve kullanımını insan sağlığı açısından yönlendiren, kararları üreten ve denetleyen bir
bilimdir (Balanlı ve ark, 2004). Yapı üretiminde kullanılan malzemelerden kaynaklanan zararlı gazların iç
ortam havasının kalitesini düşürmesi, yapı malzemelerinin radyoaktif özelliklerinin önemsenmemesi ve doğal
yapı malzemesi yerine sentetik temelli yapı malzemelerinin kullanılmasıyla hava geçişi olmayan yapıların
üretilmesi insan sağlığını tehdit etmektedir (Akman, 2005). Kullanıcıların vaktinin %90’ına yakının geçtiği
yapıların insan odaklı yapılar olarak üretilmesi, kullanılan malzemelerin insan sağlığını tehdit etmeyen
malzemeler olmasına dikkat edilmesi zorunludur. Yapı malzemelerinden kaynaklanan en önemli kirletici radon
gazı olmaktadır. Radon ortama toprak ve toprak esaslı malzemelerden geçer (Güler, 2005). Taş, kum, çimento,
Prof. Dr. Ümran SEVİL
beton, tuğla, alçı gibi hammaddesi İBAD
topraktan
elde edilen
yapıBaşkanı
malzemeleri değişik oranda radyum (226U)
Yönetim
Kurulu
içerebilmekte ve bozularak radon kaynağı oluşturabilmektedir (Balanlı ve ark, 2004). Radyoaktivitenin zararı
uzun zamandır bilinmesine rağmen yapı sektöründe dikkate alınmamıştır. Kimyasal alçı, cüruf taşları, cüruf
kumu, suni ponza taşı, ponza betonu, çimento gibi malzemeler radyasyon yayan bazı yapı malzemeleridir.
Yapılar sadece yapı malzemelerinden çıkan radyasyon ile dahi tamamen kirlenebilmektedir. Cüruflu beton ile
yapılan binalarda diğerlerine göre radyasyon oranının 3 kat daha fazla olduğu ölçülmüştür. Bu oran kullanılan
diğer yapı malzemelerine göre daha da artabilmektedir (Güler, 2005). Aşağıda Şekil 4’de yapı ürünlerinin
radon oluşum katsayıları bulunmaktadır.

Şekil 4. Yapı Ürünlerinin Radon Oluşum Katsayıları (Balanlı ve ark, 2004)
SONUÇ
Yapı malzemeleri, en genel anlamda insanın hayatını sürdürülebilmesi için mutlaka kullanması gereken en
önemli gereçtir. Barınma ihtiyacının oluştuğu zamandan günümüze kadar insanlık tarihi içerisinde her zaman
var olmuş ve kullanıla gelmiştir. Gelişen endüstri ve teknoloji sayesinde devamlı yenilenen bir sektör haline
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olduğu gibi insan sağlığını ve çevreyi koruyan, kullanıcılarının konfor şartlarını sağlayan, en az enerjiye
ihtiyaç duyan, atık üretimi az, tekrar kullanılabilen, geri dönüşümlü malzemelerle üretilen yapılar olmaları
gibi konularda çalışmaların fazlalaştırılması gerekmektedir. Planlama ve yapım aşamasındaki yanlış kararlar
çevresel etkilerin artmasına sebep olur. Yapı sektöründe uygulayıcı ve kullanıcıların özellikle düşük çevresel
etkileri olan yapı malzemesi kullanıma yönelmesi için çalışmalar yapılmalıdır. Avrupa Birliği tarafından
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desteklenen “karbon ayak izi”, CO2 ve sera gazları salınımını sınırlandıran “eko-etiket”, “eko-tasarım”
gibi çevre dostu ürün kullanımı teşvik edilmelidir. Yapı üretim faaliyetlerinde yapı malzemesi kaynaklı
sorunların önlenebilmesi için yukarıdaki tedbirlere ilaveten aşağıda maddeler halinde belirtilen önerilerin
gerçekleştirilmesi oldukça önemli kazanımlar sağlayacaktır. Bunlar;
 Hızlı yenilenebilir kaynaklardan elde edilen malzemelerin kullanılması,
 Geri kazanılabilir malzemelerin kullanılması,
 Geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış yapı ürünlerinin kullanılması,
 Geri kazanılmış yapı malzemelerinin ve bileşenlerinin yeniden kullanılması,
 Enerji etkin yapı malzemesi seçimi,
 Düşük yoğunluklu endüstriyel işlemlerle üretilmesi,

Prof. Dr. Ümran SEVİL

 Üretim ve kullanımında su tüketimini azaltan malzemelerin kullanılması,
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
 Üretim sürecinde yenilenebilir enerji kaynakları kullanılan malzeme olması,
 Yerel malzeme kullanılması,
 Üretim tesislerinin hammadde kaynağına yakın olması,
 Dayanıklı yapı ürünlerinin ve malzemelerinin kullanılması,
 Daha az bakım-onarım gerektiren malzemelerin kullanılması,
 Kolay geri dönüştürülebilen yapı malzemelerinin kullanımı,
 Doğada kolay yok olabilen malzemelerin kullanımı,
 Az atık üreten malzemelerin kullanımı
Ülkemiz gibi nüfusu fazla ve gelişmekte olan ülkeler, yapı malzemeleri konusunda çok daha duyarlı olmak
zorundadır. Enerji korunumu, ekoloji, sürdürülebilirlik ve yapı-insan sağlığı bağlamlarında malzemeler
değerlendirilmeli ve tercih edilmelidir. Yine bu noktada ülkemiz üniversitelerinde yapı ile ilgili bölümler ve
devletin ilgili kurumlarının yapı malzemeleri tercihi konusunda sorumluluk üstlenerek, yapı üretiminde pek
çok kazanımın elde edilmesinin yolları aranmalıdır.

Prof. Dr. Bülent EKER
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DÜNYADA KENTSEL DÖNÜŞÜM SONUCU OLUŞAN İNŞAAT YIKIM ATIKLARININ
YÖNETİMİ
Şule YARIMÇAM1, Zübeyde Özlem PARLAK BİÇER1
Erciyes Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Kayseri / Türkiye

1

Öz: Ülkelerin jeolojik ve jeomorfolojik yapısı nedeniyle doğal afetler meydana gelmektedir. İnsan kaynaklı
afetlerin sonucunda da binalarda hasarlar ve yıkımlar oluşmaktadır. Bununla birlikte mevsime göre yapılan iç
göçler, ülkeler arası politik ilişkiler gibi pek çok sebep ile dış göçler gerçekleşmektedir. Bu durum kentlerde,
düzensiz nüfus yoğunluğu oluşturmaktadır. Afetler ile çeşitli nedenlerle sağlıksız barınma şartlarının
olduğu alanlarda; yeni yapı inşaatı planlama sürecine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda kentsel dönüşüm
uygulamaları kaçınılmaz olmuştur. Dünyada ve ülkemizde son yıllarda konut ve şehircilik alanlarındaki
sorunlar, kentsel/bölgesel dönüşüm yapılarak
dönüşüm olarak nitelendirilen
Prof. çözülmektedir.
Dr. Ümran Kentsel/bölgesel
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oluşan inşaat yıkım atıklarının ne olacağı veya atık yönetiminin nasıl yapılacağı konusunda ise çalışmalar
yetersiz kalmaktadır. İnşaat yapım ve yıkım atıklarının geri dönüşümünün sağlanması ile doğal kaynakların
hızla azalması önlenecek, doğal çevrenin sürdürülebilirliği sağlanacak ve ekonomiye olumlu katkılar olacaktır.
Bu bağlamda, inşaat atıklarının yıkım, nakliye, yükleme-boşaltma işlemlerinin yapılması ve bu işlemlerin
getireceği maliyetler göz önünde tutularak sürdürülebilir bir inşaat atık yönetimi stratejisi belirlenmesi ve
uygulanması çok önemlidir. Bu atıkların ekolojik sistemdeki zararları ve oluşan ekonomik durum ile beraber
bütün olumsuzluklar göz ardı edilmektedir. Bu durumun gelecek kentsel planlamalarda da görülmesi söz
konusu olduğu için konu üzerinde yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu çalışmada, kentsel dönüşüm
uygulamalarıyla meydana gelen inşaat atıklarının durumu, geri dönüşüm çalışmaları, ülkelerin ekonomilerinde
nasıl değerlendirileceği konuları araştırılarak, bundan sonraki konu üzerinde gerçekleştirilecek çalışmalara ve
ülkemizde gerçekleştirilecek inşaat atık yönetim çalışmalarına temel olması ve yol göstermesi umulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kentsel Dönüşüm, İnşaat Yapım-Yıkım Atık Yönetimi

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Hızlı nüfus artışı, iç ve dış göçler, sanayileşme gibi sebeplerden dolayı nitelikli olmayan yapılaşmalar ortaya
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ekonomik durum, sosyal ve kültürel nedenler etkilemektedir. Bölgesel etkenler ve doğal afetler ile insan
kaynaklı afetler de atık yönetiminde önemli faktördür. Başta deprem bölgelerindeki ve dere yataklarındaki
düzensiz yapılaşmalar ile heyelanlar, su baskınları, erozyon, çığ gibi doğal afetlerin sonucunda, inşaat yapım
ve yıkım atıklarıyla karşı karşıya kalınmaktadır. Kırsal alandan kentlere göçün artması sonucunda düzensiz,
kaçak yapılaşma ve gecekondulaşma olmuştur. Gecekondu ve kaçak yapılar sonucunda kentsel dönüşüm
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çalışmalarına ihtiyaç duyulmuştur. Kentsel dönüşüm çalışmalarının yapılmasıyla meydana gelen inşaat yıkım
atıklarının ne olacağı veya atık yönetiminin nasıl yapılacağı konusunda ise çalışmalar yetersiz kalmaktadır. Bu
çalışmada, dünyada yapılmış kentsel dönüşüm çalışmaları ve inşaat atık yönetimi çalışmaları araştırılmıştır.
AMAÇ
Kentsel dönüşüm sonucu meydana gelen inşaat atıklarının ne yapılacağı bilinememektedir (Yarımçam, Ş.,
2017). Oysaki ayrıştırılarak temizlenen ve parçalanan inşaat atıkları yeniden yapım malzemeleri haline
getirilerek sürdürülebilir inşaat malzeme kaynağına dönüştürülebilmektedir. Bu açıdan inşaat atık yönetimi
stratejisinin belirlenmesi ve geri dönüşüm tesislerinin geliştirilmesi önemlidir. İnşaat atıkları, katı atık olup
etkileri bakımından çevreye de zarar vermektedir. Tehlikeli ve katı atık olan inşaat yapım ve yıkım atıklarının
geri dönüşümünün sağlanması ile doğal kaynakların hızla azalması önlenecek, doğal çevrenin sürdürülebilirliği
sağlanacak ve ekonomiye olumlu katkılar olacaktır. Bu çalışma ile kentsel dönüşüm projeleri kapsamında
meydana gelen inşaat atıklarının durumuna dikkat çekerek, geri dönüşüm alanları araştırılmıştır. Çalışmanın
bundan sonraki konu üzerinde gerçekleştirilecek çalışmalar temel olması ve yol göstermesi umulmaktadır.

Prof. Dr. Ümran SEVİL

KAPSAM

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Amerika ve Avrupa’daki kentlerde, II. Dünya Savaşı’nın sonucunda yıkılmış veya yıkılmakta olan konutların
yıkılıp yeni konut alanlarının inşası ile ‘yenileme kavramı’ ortaya çıkmıştır (Selim, E., 2011). Kentsel dönüşüm
ise ilk olarak batı ülkelerindeki “çöküntü alanı” olarak adlandırılan kent mekânlarında oluşmuştur. Ekonomik
açıdan düşük seviyedeki toplulukların sağlıksız şartlarda yaşam sürdürdükleri alanlar, kullanılmayan liman ve
endüstri bölgelerinde yenileme projeleri üretilmesi ile kentsel dönüşüm olgusu başlamıştır (Ataöv, A., Osmay,
S., 2007). Dünyada, nüfus artışları ve hızlı kentleşme sonucunda ihtiyaç duyulan yeni arazilerin yetersizliğine
çözüm olarak mevcut kent alanlarında kentsel dönüşüm çalışmalarının yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır
(Peng, Y., vd., 2015).
Bölgesel veya kentsel ölçekte yapılan bu çalışmaların sonucunda toplu yıkımlar gerçekleşmektedir. Oluşacak
inşaat yıkım atıklarının bertaraf edilmesi ve geri kazanımının sağlanarak yeniden kullanılması için çalışmalar
yetersizdir. Genelde, zemin dolgusu olarak kullanılan bu atıklar, çevre kirliliği ve gelecek nesiller için de
tehlike oluşturmaktadır. Çevre kirliliği kapsamında açık hava ile temas eden atıklar hava kirliliğine, zemin
dolgusu olarak toprak ile temas eden inşaat atıkları fermantasyona ve yağmur sularıyla da birleşerek yeraltı
sularına karışarak zarar oluşturmaktadır. İnşaat atıklarının yönetiminin geliştirilmesiyle doğal çevre üzerindeki
olumsuz etkiler de önlenecektir (Yarımçam, Ş., 2017).
İnşaat atıkları
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Teng, J., 2014). İnşaat alanında kullanılan beton, ahşap, demir, mermer, asfalt gibi malzemeler de en çok geri
dönüştürülen malzemelerdir. Amerika Birleşik Devletleri’nde %80 oranında asfalt malzemesi, %60 oranında
alüminyum atıkları, %30 oranında cam şişe, %50-60 oranında gazete ve %30-40 oranında plastik şişe atıkları
dönüştürülmektedir. Atık betonların kırılması ile elde edilen beton agregası, yapılacak olan yollarda dolgu
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maddesi olarak kullanılabilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde yaklaşık 1.199,200 ton atık beton her
sene geri dönüştürülerek beton agregası olarak kullanılmaktadır. İşlenme aşamasında atık oluşumuna başlayan
mermer atıklarının geri dönüşüm alanları fazladır. Mermer atıkları beton ve asfalt yapımında ince agrega olarak
kullanılabilmektedir ve betonun basınç dayanımını artıcı olarak etkilemektedir. Mermer tozu ve parça atıkları
yol, baraj dolgu malzemesi olarak kullanılabilmesi dışında dekoratif sanatlarda değerlendirilebilmektedir.
Asfaltın geri dönüşümü ise eski asfalt kazınarak geri dönüşüm tesisinde gerekli işlemlerin yapılmasından
sonra yeni asfalt kaplaması uygulaması şeklindedir. Böylece yollardaki kot artışı önlenmektedir. Kalıpçılıkta
kullanılan ahşaplar, üzerlerindeki betondan arındırılarak kâğıt ve karton üretilebilmektedir (Gürer, C., vd.,
2004). İnşaat atığı kazanımında inorganik malzemelerden oluşan yüksek mukavemetli, aşınma, donma ve su
direnci yüksek olan kırık tuğla, beton gibi atıklar kireç, kum, toprak, kil gibi atıklara göre daha iyi geri dönüşüm
performansı göstermektedir (Fu, Q., Teng, J., 2014). İnşaat yıkım atıklarından beton atığının geri dönüşümüyle
de beton ve agrega malzemelerinin geri kazanımı sağlanırken ekonomiye olumlu katkı sağlamaktadır. Ayrıca
beton atığının depolama ve nakliye giderleri azaltılarak ekonomik kazanç elde edilecektir (Mandlik, P:P., vd.,
2017). Sonuç olarak inşaat yapımında ve genel yapım işlerinde kullanılan pek çok yapı malzemelerinin geri
Prof. Dr. Ümran SEVİL
dönüşümünü sağlamak mümkün olmaktadır.
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YÖNTEM
Bu çalışma yönteminde, konu ile ilgili olarak dünyada yapılmış olan akademik düzeydeki çalışmalar üzerinden
literatür taraması yapılmıştır. Ulaşılan bilgiler genelleme yapılarak sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır.
BULGULAR
Dünya ülkelerinde çeşitli nedenlerden dolayı kentsel dönüşüm projeleri uygulanmıştır. Sanayi/endüstri
alanlarının kent merkezlerinden taşınması, kent merkezlerinde yapılan çalışmalar, gecekondu alanlarında,
doğal afetlerin sonucu yapılan dönüşüm çalışmaları en belirgin örnekleridir (Parlak Biçer, Z.Ö., Yarımçam, Ş.,
2016). Endüstri alanlarının taşınması sonucu yapılan kentsel dönüşüm uygulamalarına, Almanya’nın Kuzey
Duisburg kentinde bulunan sanayi alanlarının dönüşümü örnek gösterilmektedir (Oğuz, D., vd., 2010). Mevcut
alandaki yapılar; sinema, tiyatro gibi görsel sanat alanları, spor merkezi, gezinti alanları, restoran-kafeler ve
peyzaj çalışması yapılarak kente kazandırılmıştır (İnternet Kaynağı, 2016).
İnsan kaynaklı afetler sonucunda da kentsel dönüşüm çalışması yapılmıştır. 1945 yılında Hiroşima şehrinde atom
bombasının atılması sonucunda oluşan yıkımlar üzerine proje geliştirilmiştir (The World Habitat Awards, 19851989). Japonya’da 1973 yılında onaylanan Danbara Kenti kentsel dönüşüm projesinin 1983 yılında uygulaması
başlatılmış ve 1995 yılında tamamlanması planlanmıştır. Proje kapsamında, parklar ve yeşil alanlar, sosyal
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ve kalan %5’lik kısmı da özel inşaat firmaları gibi farklı kaynaklardan sağlanmıştır (Şişman, A., Kibaroğlu,
D., 2009). Postdam Meydanı Kentsel dönüşümü projesinin ise Almanya’nın Berlin bölgesindeki duvarın
yıkılmasından sonra yapılması planlanmıştır. Bu alan için bir tasarım yarışması açılmıştır. 3500 kişilik sinema
salonu, satış birimleri, restoran, kafe yapıları ile konut alanları yapılarak dönüşümü sağlanmıştır (Şişman, A.,
Kibaroğlu, D., 2009). Brezilya’nın Rio kentinde 1994 yılında, kent merkezinde kalmış gecekondu alanlarının
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dönüşümü “Rio Kenti Gecekondu Sağlıklaştırma Projesi” ile yapılmıştır. Projenin amacı; gecekonduların ve
burada barınan halkın yaşam koşullarının iyileştirilmesi olarak belirlenmiştir (Karadağ, A. ve Miroğlu, G.,
2012). Bu proje kapsamında, gecekonduların yıkılıp yeniden yapılması yerine, cephe sistemlerinin yenilenmesi,
genel barınma şartlarının yükseltilmesi için çalışmalar yapılmıştır.
İnşaat yapım ve yıkım atıklarının miktarı ve malzeme içeriği, bölgesel koşullara ve yapım tekniklerine bağlı
olarak değişmektedir. Atık içeriğini; iklim şartları, bölgede üretimi yapılan inşaat malzemelerinin özellikleri
ve kullanılan hammaddelerin kaynakları, doğru orantılı olarak etkilemektedir. Ölmez ve Yıldız’ın (2008)
yaptığı araştırmaya göre; Hollanda ve Danimarka’da inşaat atığının %80-85’i “beton ve duvar”, Kuveyt’te ise
yaklaşık %30’u beton atıklarından oluşmaktadır (Ölmez, E. ve Yıldız, Ş., 2008). 1999 yılında Avrupa Birliği
komisyonunun hazırlamış olduğu raporun verileri (Tablo 1) doğrultusunda, inşaat yapım ve yıkım atıklarının
ortalama %28’inin geri dönüştürüldüğü ve %72 oranındaki atığın da depolandığı sonucuna varılmıştır (Ölmez,
E. ve Yıldız, Ş., 2008).
Danimarka ve Hollanda’da da ise beton, tuğla, fayans ve asfalt gibi inşaat atıklarının geri kazanım oranının
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Fischer, C., 2011). Yapılan bir diğer çalışmaya göre, 1970 yılından itibaren dünya ülkelerinde oluşan katı atıkların
geri dönüşümü, yeniden değerlendirme yöntemleri üzerine çalışmalar yapılmıştır. İnşaat yıkım atıklarının geri
dönüşüm çalışmaları Avrupa ülkelerinde A.B.D.’ne göre daha çok ivme kazandığı gözlemlenmiştir. Diğer
dünya ülkeleri de Avrupa ve A.B.D. ülkelerindeki inşaat atığı geri dönüşüm çalışmalarını örnek alarak yeni
programlar üretmişlerdir (Fırat, F.K., Akbaş, F., 2015). Dünyadaki uygulamalarda, inşaat atıklarının depolandığı
ve geri dönüşümünün sağlanmasına yönelik olarak çalışmaların yapıldığı görülmüştür. Tablo 1’e göre Avrupa
Birliği ülkelerinde başta Hollanda, Belçika ve Danimarka’daki atıkların tamamına yakın bölümünün geri
dönüştürüldüğü görülmektedir.
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Tablo 1. Avrupa Birliği Ülkelerindeki İnşaat Yapım ve Yıkım Atığı Miktarları (Ölmez, E. ve Yıldız, Ş.,
2008)
Ülke

Atık(milyon ton)

Atık(kg/kişi/yıl)

Geri Dönüştürülen

Yakma ve
depolanan Atık

Almanya

59

750

%17

%83

İngiltere

30

530

%45

%55

Fransa

24

420

%15

%85

İtalya

20

350

%9

%91

İspanya

13

340

<5

>95

Hollanda

4

270

%90

%10

Belçika

7

700

%87

%13

Avusturya

5

Portekiz

3

Danimarka

3

575

%81

%19

Yunanistan

2

200

<5

>95

İsviçre

2

240

%21

%79

Finlandiya

1

200

%45

%55

İrlanda

1

285

<5

>95

Lüksemburg

0

-

n/a

n/a

TOPLAM

180

-

28

72
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300
<5

%59
>95

İsviçre’de atık yönetiminde yerel yönetimler, katı atıkların %50 oranında geri dönüştürerek ekonomiye katkı
sağlarken kalan %50’lik kısmı ise yakarak enerji geri kazanımını sağlamaktadır (Haupt, M., vd., 2016). Yapılan
bir çalışmaya göre; inşaat atıklarının oluşumunun en aza indirilmesi için projelerin ilk tasarım evrelerinde
malzeme yönetimi de planlanmalıdır. Yapı şantiyelerinde yanlış tasarım sonucunda oluşan atıklara ek olarak,
kullanılacak yapı malzemelerinin depolama metraj hesaplarının doğruluğu, bu malzemelerin kullanım şekli
ve şantiyedeki tüm imalat hataları da inşaat atığı meydana getirmektedir (Ajayi, S.O., vd., 2016); (Al-Haji,
A., Hamani,
2011).
Bu duruma
çözüm olarak, inşaat yapımından
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İnşaat atıklarının geri kazanım ve yeniden kullanılmasına örnek olarak Malezya’da bir yapıda maliyet analizi
yapılmıştır. Burada, örnek bir binanın ilk yapım sürecinden itibaren inşaatta oluşan inşaat atıklarının üretimi, atık
yönetim stratejileri, atıkların geri dönüşümü ve yeniden kullanım maliyetleri hesaplanmıştır. Yapılan analizler
doğrultusunda oluşan inşaat atığı %73 geri dönüştürülerek sahada tekrar kullanılmıştır. Bu geri kazanım
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çalışmasının ekonomik değerinin, toplam inşaat bütçesinin %2,5’ini oluşturduğu bulunmuştur (Begum, R.A.,
vd., 2006). Tayvan’da 2001 yılında yapılan bir araştırmada, beton atıklarının geri kazanımının ekonomik
faydası araştırılmıştır. Beton atıklarının nakliye giderleri, doğal kaynak kullanımının maliyeti ve atık betonun
geri kazanım maliyetleri de hesaplanarak ekonomik faydanın %32,5 oranında ve ülke ekonomisine 3,5 milyon
ABD doları getirisi olacağı tahmin edilmiştir. 2005 yılında beton atığı dönüşüm oranı %50 ve 2009 yılında
da %100 oranında geri dönüştürülmesiyle yaklaşık 11.7 milyon ABD doları getirisi olacağı öngörülmüştür
(Hsiao, T.Y., vd., 2002).
SONUÇ
Dünyada ve Türkiye’de hızla artan nüfus, hızlı yapılaşmaya neden olurken doğal kaynakların tüketimini de
bu hızla artırmaktadır. İnşaat atıklarında yapılacak her türlü geri dönüşüm ülke ekonomisine olumlu fırsatlar
sağlayacaktır. İnşaat geri kazanım tesislerinin kurulmasıyla elde edilecek malzemeler hammadde ihtiyacının
karşılanmasında çözüm noktası olacaktır. Bu konuda çıkarılacak yeni yasal mevzuatın geri dönüşüm ile elde
edilen malzemelerin kullanım alanları geliştireceği
YasalSEVİL
mevzuattaki düzenlemeler ile inşaat atıklarının
Prof. Dr.açıktır.
Ümran
geri dönüşümü ve geri kazanımını sağlayan
tesislerin
yapılmasına
yönelik teşvikler önemli olacaktır.
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Avrupa ülkelerinde, oluşan atıkların yarısından fazlası geri dönüşüm yapılarak yeniden kullanılmakta ve
ekonomiye katkı sağlanmaktadır. Bu ülkelerde, inşaat atıklarının toplanması, ayrıştırılması ve geri dönüşümü
için tesisler bulunmaktadır. Bazılarında ise inşaat atıkları depolanmakta veya yakılmaktadır. İnşaat yapım ve
yıkım atıklarının geri dönüşüm alanları; yeni beton üretimi, yol ve kaldırım malzemeleri yapımı, alt yapı
drenaj sistemleri, kanalizasyon boru imalatları, yer altında kullanılan kablo imalatları, rekreasyon, spor ve
oyun alanlarının zemin dolgusu olmaktadır. İnşaat atıkları olan beton, ahşap, metaller, mermer, asfalt gibi
malzemeler de geri dönüştürülmektedir. Asfalt ve alüminyum, demir gibi metal içerikli atıkların dönüşümü de
büyük oranda sağlanmaktadır. Beton atıklarını beton agregası olarak, mermer atıklarının da ince agrega olarak
kullanılması için dönüşüm sağlanmaktadır.
Türkiye, dünyadaki inşaat atık yönetimi ile ilgili çalışmaların ışığında kendisi için yol belirlemelidir. Bu
bağlamda yapılması gerekenler vardır. İnşaat atıklarının yıkım, nakliye, yükleme-boşaltma işlemlerin
yapılması ve bu işlemlerin getireceği maliyetler göz önünde tutularak sürdürülebilir bir inşaat atık yönetimi
stratejisi belirlenmesi ve uygulanması çok önemlidir. Bu stratejide, çevre koruma ve ekonomi politikalarının
geliştirilmesi ve yasal mevzuatlarda eksikliklerin giderilmesi ilk sırada gelmektedir. İkinci sırada, geri
dönüştürülen atıklardan elde edilen malzemelerin kullanımı cazip hale getirilerek, inşaat firmalarının bu
malzemeleri tercih etmesine yönelik her türlü teşvik çalışmaları yapılmalıdır. Geri kazanılan malzemelerin
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indirimi uygulanmalıdır. Üçüncü olarak, tehlikeli gruptaki inşaat atıklarının düzenli veya düzensiz olarak
depolanmasının önüne geçilmelidir. İnşaat atıklarının izinsiz ve düzensiz alanlarda depolanmasında caydırıcı
cezalar uygulanmalıdır. Düzenli depolama alanlarında ise gerekli kontrol sistemi geliştirilmelidir. Son olarak
da üniversitelerde yapılan akademik çalışma ve bu çalışmaları gerçekleştiren akademik kişilerden destek
alınarak geri dönüşüm yöntemler geliştirilmelidir. Bu durumun geliştirilmesi ve düzeltilebilmesi için sorunun
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ortaya koyulması önemlidir. Bu çalışmada ulaşılan bilgilerin, yön gösterici olacak şekilde kullanılması ile
Türkiye için gerekli çalışmaların yapılmasına ışık tutmak hedeflenmiştir.
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Öz: Yapı alanının en önemli malzemelerinden biri olan betonun teknolojisi her geçen gün gelişmektedir. Son
yıllarda akışkanlaştırıcı katkılar üzerinde yapılan yoğun çalışmalar bu katkıların özelliklerinin geliştirilmesine
yol açmış, böylece düşük su/çimento oranına sahip beton tasarlanmanın önü açılmıştır. Bu yüzyılda beton
teknolojisindeki devrim olarak nitelendirilebilecek gelişme, 200 mpa üzerinde basınç dayanımına sahip, ultra
performanslı liflerle güçlendirilmiş Reaktif pudra betonudur. Reaktif pudra betonu; normal betonlardan farklı
olarak hiperakışkanlaştırıcı katkı, çelikProf.
ya da polimer
lifler veSEVİL
silisyum oksit içeren, yüksek dayanım özelliği
Dr. Ümran
gösteren çimento esaslı kompozit birİBAD
malzemedir.
Betonun
içerisinde
kullanılan çelik ve/veya polimer lifler
Yönetim
Kurulu
Başkanı
sayesinde elemanın sünekliği arttırılarak eğilme ve çekme dayanımı üst noktalara çıkmaktadır. Enerji yutma
kapasitesi artmaktadır. Bu nedenle Reaktif pudra betonu yapısal olarak çelikle yarışabilecek seviyededir.
c Çalışmanın amacı beton teknolojisine dikkat çekmek ve betonun yapıların dışında da birçok alanda
kullanabileceğini göstermektir. Ayrıca eğilme, çekme ve burulma etkilerine karşı dayanımı yüksek olmayan
normal betonun izin vermediği tasarımların da gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Reaktif pudra beton dizaynını
oluşturmak için 2 farklı deneme yapılmıştır. Bu denemeler sonucunda ilk defa donatı takviyesi olmadan, salt
betonun özelliklerinin iyileştirilmesiyle farklı kent mobilyaları oluşturulmuştur. Üretilen elemanlar ile betonun
çok yönlü bir malzeme olduğu gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Reaktif Pudra Betonu, Katkı, Dayanım, Kent, Mobilya

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Reaktif pudra betonu (RPC) olarak da bilinen ultra yüksek dayanımlı betonlar bağlayıcı malzemenin mikro
yapısının iyileştirilmesi ile elde edilebilmektedir. Ultra yüksek dayanım ve yüksek düktilite özelliklerine
sahip olan bu beton 1990’lı yıllarda Fransa’daki Bouygues laboratuarlarında geliştirilmiştir.[1] Reaktif pudra
betonu; normal betonlardan farklı olarak hiperakışkanlaştırıcı katkı, çelik ya da polimer lifler ve silisyum
oksit içeren,
dayanım EKER
özelliği gösteren çimento esaslı Doç.
kompozit
malzemedir.
Betonun
içerisinde
Dr.birPelin
AVŞAR
KARABAŞ
Prof.yüksek
Dr. Bülent
kullanılan
çelik
ve/veyaKurulu
polimer Üyesi
lifler sayesinde elemanın sünekliği
ve Başkan
çekme dayanımı
üst
İBADarttırılarak
Yönetimeğilme
Kurulu
Yardımcısı
İBAD
Yönetim
noktalara çıkmaktadır. Enerji yutma kapasitesi artmaktadır. Bu nedenle Reaktif pudra betonu yapısal olarak
çelikle yarışabilecek seviyededir. Reaktif pudra betonu kullanımında içerisinde güçlendirici çelik donatısının
bulunmaması mimari tasarımda şekil ve boyutlar açısından sınırsız olanaklar sunmaktadır. Reaktif pudra
betonunun ilk köprü uygulaması Kanada’da yapılan Sherbrooke Köprüsü’dür ve halen güvenle kullanılmaktadır.
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Resim 1. Sherbrooke Köprüsü
AMAÇ

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD
Yönetim
Başkanıile enerji yutma kapasitesi arttırılmış
Bu çalışmada; Reaktif pudra betonunun
tasarımını
esas Kurulu
alan, lif takviyesi
beton ile kent içerisinde kullanabileceğimiz farklı tasarımlara sahip mobilyalar üretilmiştir. Tasarım çalışmaları
yapılırken betonun kullanımı için kent mobilyaları tercih edilmiştir. Kent mobilyalarının fonksiyonu sadece
kullanıcıya konfor, ulaşım, dinlenme, dış etkilerden korunma sağlamak değil, aynı zamanda kentsel yaşamın
daha zevkli ve estetik olmasına olanak sağlayarak gerekli peyzaj alanları oluşturmasıdır. Bu çalışmada,
kent mobilyalarında Reaktif pudra betonu kullanarak aranılan yüksek dayanım, estetik ve modern görünüm
sağlanması için gerekli parametrelerin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.
KAPSAM
Çalışmada Reaktif pudra betonu kullanılarak; 3 adet oturma birimi, araba stoperi, bisiklet parkı ve aydınlatma
elemanları yapılmıştır.
BRÜT: İnce yapısı ve kıvrımsal düzeni ile oturma birimi olarak tasarlanmıştır. Tasarlanan elemanların eğilme
kontrolü ve basınç dayanım kontrolleri yapılmıştır.

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
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Resim 2. Oturma Biriminin Tasarlanması
Resim
3. Elemanın Render Görüntüsü
Prof. Dr. Ümran
SEVİL
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Resim 4. Elemanın Eğilme ve Basınç Dayanım Kontrolünün Yapılması
GREENSEAT: Dış mekân düzeninde insanların konforu ve fiziki yapılarının dinlendirilmesi için tasarlanmıştır.
Tasarlanan elemanın moment denge kontrolleri yapılıp, eleman zemine sabitlenmesine gerek duyulmadan
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
işlevini gerçekleştirmesi amaçlanmıştır.
İBAD
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
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Resim 5. Elemanın Render Görüntüsü

Resim 6. Elemanın Kesitlerinin Belirlenmesi

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

OTURMA BİRİMİ 3: Konsol olarak çalışan oturma birimi tek ayağı ile yükselmektedir. Reaktif pudra
betonunu eğilmeye çalıştıracak bir tasarım olarak düşünülmüştür. Tasarımı tamamlanan oturma biriminin
statik hesapları yapılmıştır.

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
Resim 7. Elemanın Şekil Değişimi

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Resim 8. Elemanın Kesme Diyagramı

STOPARK: Araba stoperi olarak tasarlanan eleman reaktif pudra betonu ile dökülmesi düşünülerek betonun
çelik malzemesine rakip olması amaçlanmıştır. Betonun yüksek enerji yutma kapasitesi ile malzeme çok iyi
tasarlanmıştır.
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BİSPARK: Bisiklet parkları bisiklet ve benzeri taşıtların sabitlenmesi için kent mobilyası olarak tasarlanmış
olan Bispark reaktif pudra betonu ile üretilmesi amaçlanıştır.
YÖNTEM
Reaktif pudra beton numunelerinin üretimi için Namık Kemal Üniversitesi Yapı Malzemesi Laboratuarı’nda
deneysel bir çalışma gerçekleştirilmiştir. 1 m3 sıkıştırılmış betonda bulunacak karışım elemanlarının miktarı
TS802e göre hesaplanmıştır. Beton karışım oranlarının tayini hacim esasına göre sağlanmıştır. Yapılan
karışım hesabında dayanım olarak RPB100 betonu hedeflenmiştir. Çalışmada kullanılacak agrega ve diğer
bileşenlerin nemlilik deneyleri yapılmış olup kumun nemliliği 0.039 olarak hesaplanmıştır. Katkı olarak SİKA
pc15 yüksek performanslı süper akışkanlaştırıcı kullanılmıştır. Katkının yüksek oranda su azaltma özelliği
ile yoğun, yüksek dayanımlı ve su geçirimsiz beton üretimi sağlanmıştır. Karışıma çelik liflerin eklenmesiyle
betonun eğilme dayanımının arttırılması hedeflenmiştir. Reaktif pudra beton dizaynı sıkı yapısıyla kimyasal ve
çevresel etkilere iyi bir performans göstermesi beklenmektedir.

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Resim 9. Numunelerin Hazırlanması
Hazırlanan karışım 10 dakikalık bir karıştırma süresi sonrasında kalıplara döküldükten sonra priz alması
için bekletilmiştir. Dökülen numunelere herhangi bir kür uygulaması yapılmamıştır. Reaktif pudra betonu
karışımında kullanılan malzemeler ve oranları Tablo 1’de verilmiştir. 7. Ve 28. gün sonunda numunelere basınç
dayanımı deneyleri uygulanmıştır. Bu deneylerden elde edilen sonuçlar ise Tablo 2’da verilmektedir. Birer
numune içeren her seriden elde edilen sonuçlara bakıldığında beton dayanımının arttığı gözlemlenmiştir.

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
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Prof. Dr. Ümran SEVİL

Tablo 1. RPB Numuneleri Karışım Oranı
Tablo 2. RPB Numunelerinin Deney Sonuçları
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Çalışma kapsamında 90 Mpa’nın üzerinde bir basınç dayanımına ulaşılarak Reaktif pudra betonunun
üretilebilirliği kanıtlanmıştır. Daha uygun deney ekipmanları ve ortam koşulları ile daha yüksek dayanım
değerlerine ulaşılabilir.
BULGULAR
Tasarım ve statik hesapları yapılan elemanların, dizaynı oluşturulan Reaktif pudra betonu ile üretimi
gerçekleştirilmiştir. 24 saatlik priz sonrasında elemanlar kalıptan çıkarılmıştır. Tasarım çalışmaları yapılırken
betonun kullanımı için kent mobilyaları tercih edilmiştir. Kent mobilyalarının fonksiyonu sadece kullanıcıya
konfor, ulaşım, dinlenme, dış etkilerden korunma sağlamak değil, aynı zamanda kentsel yaşamın daha zevkli
ve estetik olmasına olanak sağlayarak gerekli peyzaj alanları oluşturmasıdır.

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
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Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Resim 10. Elemanların Kalıplarının Hazırlanması

Resim 11. Elemanların Dökülmesi

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
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Resim 12. Brüt

Resim 13. Oturma Birimi 3

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Resim 14. Stopark

Resim 15. Bispark

SONUÇ
Reaktif pudra betonu mekanik ve fiziksel özellikler olarak diğer normal dayanımlı ve yüksek dayanımlı betonlara
göre fazlasıyla olumlu karakteristik özelliğe sahip bir malzemedir.[2] Yapısal olarak çelik malzemesiyle
yarışabilecek güce sahiptir. Çok yüksek basınç, çekme ve kesme mukavemetleri sergiler. İnce kabukların ve
plakların üretimine uygundur. Çelik liflerle iyi aderansı sayesinde yüksek süneklik ve enerji yutma kapasitesine
sahiptir. Uzun yıllar hizmet verebilecek bir malzemedir. Çok düşük su/çimento oranı (≈0,20), ve çok düşük
boşluk miktarı ile yapı elemanına su ve zararlı iyonlar içeren kimyasalların girişini kısıtlamaktadır. Böylelikle
donma-çözülme, ıslanma-kuruma gibi olumsuz yıpratıcı etkilere karşı kalıcılığı yüksektir. Lif takviyesi ile
sünek davranış
sergilemektedir.
Ana çekme gerilmeleri dışındaki
gerilmelere
karşıAVŞAR
mukavimdir.
Bu açıdan
Doç.
Dr. Pelin
KARABAŞ
Prof. Dr.
Bülent EKER
ikincilİBAD
donatıların
azaltılması
mümkündür.[1]
Yapılan çalışma, betonun
sadece yapısal
bir malzeme
İBAD Yönetim
Kurulu
Başkanolmadığını,
Yardımcısı
Yönetim
Kurulu
Üyesi
farklı bir sürü alanda kullanılabileceğini göstermiştir. Ve reaktif pudra betonu kullanılarak normal betonla
yapılamayacak tasarımların gerçekleştirilebileceği gösterilmiştir. Üretilen elemanlar betonun çok yönlü bir
malzeme olduğunu ve kent mobilyalarında da kullanılabileceğini kanıtlamıştır.

924

DERNEK
YÖNETİMİ
SÖZEL SUNUMLAR

KAYNAKÇA
Topçu, İ., Karakurt, C., (2005). Reaktif Pudra Betonları, Türkiye Mühendislik Haberleri, Mart 2005, Sayı:437.
Yazıcı, H., Yalçınkaya, Ç., (….). Yeni Nesil Yüksek Performanslı Beton: Reaktif Pudra Betonu, *Dokuz Eylül
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü.

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

925

DERNEK
YÖNETİMİ
SÖZEL SUNUMLAR

SOSYAL ÇEVRENİN YAPMA ÇEVREYE ETKİSİ: YELDEĞİRMENİ
Kevser KAYACIK1, Ömür BARKUL2
1
2

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

Öz: İnsanlık tarihi ile birlikte insanların çevre ile ilişkileri başlar. Çeşitli doğal etkenlerden, tehlikelerden
korunmak için sığınmak, insanların çevreye karşı verdiği ilk tepkidir. Çevre sözlük anlamı ile kişinin bulunduğu
ortamı ifade etmektedir. İnsanlar ihtiyaçlarına ve gelenek göreneklerine göre bulundukları çevreyi düzenler ve
değiştirir. Zamanla insanların bir araya gelmesiyle de toplumlar oluşur. Böylece çevre topluluklar tarafından
belirlenmeye başlar. Çevre verileri bir yapının oluşumunu ve kullanımını etkilemektedir. Doğal çevre, sosyal
çevre ve yapma çevre olarak çevre verilerini ele alabiliriz. Doğal, sosyal ve yapma çevrenin etkileri sonucunda
bölge veya yapı grubu değişim geçirmektedir.
yön,SEVİL
rüzgâr vs. doğal çevre verilerini; kültür, eğitim
Prof.Topoğrafya,
Dr. Ümran
düzeyi, bireyler arasındaki ilişkiler vb.İBAD
sosyal Yönetim
çevre verilerini;
yapılar,
yollar, imar durumu gibi unsurlar da yapma
Kurulu
Başkanı
çevre verilerini oluşturur. Küçük ya da büyük her çevre bir toplumun, kültürün izlerini taşır. Yapma çevrenin
durumunu kullanıcılar sosyo-kültürel özellikleriyle yansıtmaktadır. Toplumun ihtiyaç ve kültür değerlerindeki
değişimler, çevredeki değişimlere neden olur. Yani yapma çevre üzerinde meydana gelen değişimler sosyal
çevredeki değişimlerden kaynaklanmaktadır. Sosyal çevredeki değişmeler ise kullanıcı gereksinmelerindeki
değişmelerin bir sonucudur. İstanbul’un en eski yerleşimlerinden olan Yeldeğirmeni, sosyal ve yapısal olarak
bir değişim içerisindedir. Semtte gerçekleştirilen sosyal ve kültürel faaliyetler, yeni açılan mekânlar, mahalle
sakinlerinin gençleşmesi, bölgenin kültürel, fiziksel ve ekonomik yapısında değişime neden olmaktadır. Bu
çalışma, semtte meydana gelen bu değişimlerin yapma çevre üzerindeki etkisini, beraberinde soylulaştırmaya
neden olup olmayacağını inceleyecektir.
Anahtar Kelimeler: Çevre, Sosyal Çevre, Yapma Çevre

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Yaşadıkları dönemlere ait özellikleri, mekânsal çizgileriyle yansıtan kentler, zaman içerisindeki değişimleri de
yine mekânlarda meydana gelen biçimsel dönüşümlerle yaşarlar. Küçük ya da büyük her çevre bir toplumun,
kültürün izlerini taşır. İnsanlar yaşadığı çevreyi ihtiyaçları, gelenek ve görenekleri doğrultusunda düzenler
değiştirir.
Kullanıcılar
sosyo-kültürel
durumunu
yansıtır.
Doç.
Dr. Pelin
AVŞAR KARABAŞ
Prof.
Dr. Bülent
EKERözellikleriyle yapma çevrenin
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
AMAÇ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Bu çalışmada, İstanbul’un eski yerleşimlerinden olan Yeldeğirmeni’nde meydana gelen sosyal ve yapısal
değişmelerin bölgede soylulaşmaya neden olup olmayacağını incelenecektir.
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KAPSAM
Çalışmada sosyal çevrede meydana gelen değişmelerin yapma çevreye etkisi, İstanbul
Yeldeğirmeni Semti üzerinden incelenmiştir.
YÖNTEM
Yeldeğirmeni semtinde meydana gelen değişimleri araştırmayı amaçlayan çalışmanın yöntemini; literatür
taraması, gözlem ve yerli halkla yapılan bireysel görüşmeler oluşturmuştur.
ÇEVRE
Çevre sözlük anlamı ile kişinin bulunduğu ortamı ifade etmektedir3. İnsanlar ihtiyaçlarına ve gelenek

Prof.
Dr. Ümran
SEVİL
göreneklerine göre bulundukları çevreyi
düzenler
ve değiştirir.
Zamanla insanların bir araya gelmesiyle de
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
toplumlar oluşur. Böylece çevre topluluklar tarafından belirlenmeye başlar.
Çevre verileri bir yapının oluşumunu ve kullanımını etkilemektedir. Doğal çevre, sosyal çevre ve yapma
çevre olarak çevre verilerini ele alabiliriz. Doğal, sosyal ve yapma çevrenin etkileri sonucunda bölge veya
yapı grubu değişim geçirmektedir. Topoğrafya, yön, rüzgâr vs. doğal çevre verilerini; kültür, eğitim düzeyi,
bireyler arasındaki ilişkiler vb. sosyal çevre verilerini; yapılar, yollar, imar durumu gibi unsurlar da yapma
çevre verilerini oluşturur (BARKUL, 1993).

Resim 1. Çevre Verilerinin İlişkisi

Prof. Dr. Bülent EKER

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBADsebebi
Yönetim
Başkan
Yardımcısı
İBAD
Yönetim
Üyesi
Mekânsal
yapı
üzerindeKurulu
meydana
gelen değişimlerin en önemli
sosyalKurulu
etkilerdir.
Sosyal
şartların
zaman içerisinde gösterdiği değişim mekânsal yapı üzerinde de etkisini göstermiştir (Moudon, 1997). Sosyal
çevredeki değişmeler ise kullanıcı gereksinimindeki değişmeler olarak tanımlanabilir (İtil, 1991).
3

http://www.tdk.gov.tr
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Resim 2. Yeldeğirmeni (önce)4

Resim 3. Yel Değirmeni (sonra)

Resim 2’de Yeldeğirmeni semtinde işlev değiştiren bir mekân görülmektedir. Zamanla semtte değişen sosyal
yapı mekânların işlevini etkilemiştir.
YELDEĞİRMENİ

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
“Yeldeğirmeni kuzeyinde Haydarpaşa Çayırı, güneyinde Halid Ağa Caddesi, doğusunda Ayrılık Çeşmesi
Mezarlığı, batısında ise deniz bulunan tepelik alandaki yerleşimdir.” (Atılgan 2010)

Resim 4. Yeldeğirmeni Semtinin Konumu5

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

4
5

http://www.gazetekadikoy.com.tr/

https://sehirharitasi.ibb.gov.tr/
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1774-1779 yılları arasında I. Abdülhamit zamanında ordunun un ihtiyacını karşılamak amacıyla yel değirmenleri
inşa edilmiştir. Semt, adını bu yel değirmenlerinden almıştır.1709-1807 yılları arsında III. Selim zamanında
bölgede ilk sokaklar belirmeye başlamıştır (Şimşek, 1987).
Tanzimat Fermanı’nın da etkisiyle gayrimüslimlerin önündeki inşaat kısıtlamaları kaldırılmış, bölgede kentsel
ve sosyal açıdan önemli değişiklikler görülmüştür (Yücel, 2015).
1872 yılında çıkan Kuzguncuk yangınından sonra bölgeye taşınan Museviler, Rum ve Ermenilerin etkisiyle
Yeldeğirmeni’nde ilk apartmanlar görülmeye başlamıştır (Çelik, 1996).
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İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Resim 6. Semtteki İlk Apartmanlar6
1906-1908 yıllarında Haydarpaşa Garı’nın inşaatında çalışan Alman mühendis, mimar ve ustaların
Yeldeğirmeni’ne yerleştikleri verilerine erişilmektedir (Atılgan, 2007).
Heterojen bir nüfus yapısına sahip olan Yeldeğirmeni’nde yapılaşmada da çeşitlilik görülür. Kendi dinlerine ve
eğitim sistemlerine göre binalar yapan Ermeniler, Yahudiler, Rumlar ve Almanlar semtteki yapılaşmaya katkı
sağlamıştır.
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Resim 7. Rum Ortodoks Kilisesi7
6
7
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Resim 8. 1903 Alman Okulu /2006 Osmangazi İlkokulu8
İlk postanenin burada açılması artan ulaşım olanakları ile semt zaman içinde önem kazanmış, neredeyse
tamamen yapılaşmıştır.
Gayrimüslim nüfusun hâkim olduğu semtin
savaşSEVİL
sonrasında azalmalar görülmüştür. (Şimşek,
Prof. nüfusunda,
Dr. Ümran
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1987). Bu nedenle semt eski önemini
yitirmiştir.
Cumhuriyet’in
ilk yıllarında gözlenen çok kültürlü doku,
zamanla yerini Müslüman Türk nüfusunun hâkim olduğu sosyal dokuya bırakmıştır (Yücel, 2015).
YELDEĞİRMENİ SEMTİ CANLANDIRMA PROJESİ
Yeldeğirmeni, semt etrafında planlanan ve gerçekleştirilen ulaşım, kentsel yenileme projelerinin sonucunda
eski önemini kazanmaya başlamıştır (Yücel 2015). 2010 yılında Kadıköy Belediyesi ve ÇEKÜL Vakfı’nın
ortaklığı ile oluşturulan “Yeldeğirmeni Canlandırma Projesi” ile bölge insan odaklı bir alana dönüşmüştür.
Yeldeğirmeni projesi mahalleyi yenilemeyi değil, mahallenin kendi kendisini yenilemesini amaçlamaktadır.
Proje kapsamında semtin sosyal ve fiziksel değerlerini koruyarak ekonomik, toplumsal ve fiziksel boyutlarda
kalıcı canlanma amaçlanmıştır (ÇEKÜL, 2014)
Proje kapsamında alt yapı çalışmaları yapılmış, kaldırımlar yollar düzenlenmiştir. Tarihi yapılar restore
edilmiştir. Kültür ve sanat merkezi açılmıştır. Festivaller ve sokak etkinlikleriyle semt cazibe merkezi haline
gelmeye başlamıştır. Semtte gerçekleştirilen sosyal ve kültürel faaliyetler, yeni açılan mekânlar, mahalledeki
genç profilinin artması bölgenin kültürel, fiziksel ve ekonomik yapısında değişime neden olmuştur.
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Resim 9. Semtte Gerçekleştirilen İyileştirme Çalışmaları9
BULGULAR

Prof. Dr. Ümran SEVİL

Hem canlandırma projesinin etkisi İBAD
hem de
semtin ulaşım
Yönetim
Kuruluaçısından
Başkanımerkezi bir konumda olması semti
kullanıcılar için vazgeçilmez bir yer haline getirmiştir. Yeni açılan hosteller ve oteller sayesinde semtte
konaklama imkânı artmıştır. Yabancı uyruklu öğrencilerin ve çalışanların da artmasıyla ev ve dükkân kiralarında
artışlar yaşanmıştır.
SONUÇ
Semtte meydana gelen sosyal ve kültürel değişmeler yapısal değişmelere neden olmaktadır. Mahalle
sakinlerinin yavaş yavaş değişmesiyle; yeme-içme mekânlarının, atölyelerin ve sanat galerilerinin açılması hız
kazanmıştır. Birkaç ay öncesinde market olarak hizmet veren bir mekân son zamanlarda kafe olarak hizmet
vermeye başlamıştır. İş yerleri arz talep doğrultusunda kafelere, restoranlara, eğlence merkezine dönüşmüştür.
Mahalle sakinleri ile yapılan görüşmeler sonucunda ekonomik gücü yeterli olmayan yerli halkın mahalleden
ayrılmaya başladığı bilgisine ulaşılmıştır. Semtte yapılan çevresel iyileştirme çalışmaları, sosyal ve kültürel
etkinlikler ekonomik canlanmaya sebep olsa da; hem semtin ekonomisindeki hem de kullanıcı profilindeki
değişmeler yüzünden Yeldeğirmeni semti soylulaştırma sürecine girmiştir.
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MİMARİ TASARIMDA MODÜLER HÜCRE YAPIM SİSTEMİNİN KULLANIMI
Burcu Buram ÇOLAK1, Zeynep Yeşim İLERİSOY2
1-2

Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Ankara / Türkiye

Öz: Endüstri Devriminin getirmiş olduğu makineleşme, standartlaşma ve seri üretim gibi kavramlar geleneksel
yapım tekniklerini yetersiz kılmış, bu sebeple yapı üretiminde yeni arayışlar içine girilmiştir. Hızla değişen ve
gelişen teknoloji sayesinde yapı sektöründe malzeme çeşitliliği artmış ve dolaylı olarak yeni yapım teknikleri
ortaya çıkmıştır. Endüstrileşmiş üretimin yapı sektöründe en aktif kullanıldığı alan prefabrikasyon olup; bir
yapıyı oluşturan belli başlı parçaların, yapı elemanlarının bir bölümünün veya tümünün daha önce fabrika veya
atölyelerde işlenerek, yapı alanı dışında belirli bir bitmişlik derecesinde üretilen ve sadece montaj aşamasında
şantiye alanına getirilen bir yapım tekniği olarak tanımlanabilir. Alt sınıflandırmasında ise; modüler hücre
sistemler, endüstrileşmiş yapı tasarımında en çok uygulanan sistemler olarak karşımıza çıkmaktadır.Modüler
Prof. Dr. Ümran SEVİL
Hücre sistemler statik açıdan; taşıyıcı
hücreler
ve kendini
hücreler olarak, bitmişlik ve mekan
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özellikleri açısından; kapalı kutu hücreler ve açık hücreler (kaba yapı) olarak, montaj şekilllerine göre; üst
üste yığma hücreler ve iskelet sisteme monte hücreler olarak sınıflandırılırlar. Kullanıldığı mimari proje ve
mekan özelliklerine göre çeşitlilik gösteren bu sistemin rasyonel şeklide uygulanması için sistemin tanınması;
avantaj ve dezavantajlarının neler olduğunun tasarımcılar tarafından bilinmesi ve uygulanmış olan örneklerinin
incelenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde bu teknolojinin potensiyelinden gerektiği gibi yararlanılmaz.
Çalışma kapsamında bu sistem öncelikle statik açıdan,mekan özellikleri açısından ve montaj şekilllerine göre
ayrı ayrı ele alınmış, sağladığı imkanlar ve sınırlılıklarıdan bahsedilmiş ve sonrasında sisteme ait örnekler
incelenmiştir.Sonuç olarak bu çalışma; esnek tasarıma ve hızlı üretime imkan veren bu sistemin çok tercih
edilen bir sistem haline geleceği hakkında önemli bilgiler vermektedir.
Anahtar Kelimeler: Yapım Sistemleri, Prefabrikasyon, Modüler Hücre Sistemler

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Sanayi devrimi ile birlikte, özellikle 2. Dünya Savaşı’ndan sonra, endüstrileşme, nüfus artışı, yoğun kentleşme,
ortaya çıkan yoğun konut talebi ve teknolojideki gelişmeler fabrika yapımı binaların üretimini ön plana
çıkarmıştır. Bu yüzyılda geleceğin konutunun artık seri üretilen hazır yapım konut olması gerektiği fikri
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
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yönde çalışmalar yapmıştır (Erturan,Eren,2012: ISSN:1306-3111).
Bina yapımında endüstrileşme, yapı endüstrisinin ortaya koyduğu yenilikler ve değişiklikler paralelinde
oluşmaktadır. Bina üretimi konusunda endüstrileşmenin asıl amacı daha kaliteli ve ekonomik, hızlı, akılcı
inşaat yöntemine erişerek çok sayıda ekonomik ve sağlam binaları daha az iş gücü kullanarak elde etmektir.
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Bina yapımında endüstrileşmeye gidişin nedenlerini sıralayacak olursak;
• Teknik eleman ve kalifiye işçi eksikliğini en aza indirip,daha iyi çalışma koşulları sunmak,
• Daha hızlı ve ekonomik binalar üretebilmek,
• Sonradan değiştirilebilir mekanların üretilmesine imkan tanımak,
• Aynı yıl içerisinde bitmesi öngörülen farklı türde bina çeşitliliğinin fazla olması,
• İnşaat mevsimini uzatmak,
• İnşaatlardaki gereksiz malzeme kaybını azaltmak,
• İnşaat yapım aşamasında çevreye verilen zararı en aza indirgemek olarak sıralanabilir.
AMAÇ
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Türkiye’ de prefabrike yapıların yaygınlaşması gecikmiştir. Bunun nedeni, prefabrikasyonu gereksinme
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
haline getiren nedenlerin (üretimde hız, iklim kosullarından tasarruf v.b) uzun yıllar gözetilmemesidir. Buna
bir ölçüde genel planlama seviyesinde yapılan yanlış değerlendirmelerin de etkisi olmuştur. Çünkü önceleri
prefabrikasyonun istihdamı azaltacağı ve çok kaynak gerektireceği gibi tahminler yapılmış ve prefabrikasyon
üretim yatırımları kalkınma programlarında desteklenmemiştir. Diğer taraftan sanayileşme çabaları ile birlikte
şehir nüfusundaki hızlı artışın doğurduğu konut açığı, 50’ li yıllardan itibaren kendini hissettirmeye başlamıştır.
1950’li yıllarda başlayan hızlı kalkınma ve sanayileşme süreci, az zamanda çok sayıda endüstri binasının
yapımını gerektiren yatırım talebi doğurmuş, devlet politikası ve bu alana kaynak akışı yeni teknolojileri
gündeme getirmiştir. Önceleri “yerinde üretim” teknikleri uygulanmış, bu deneyimleri izleyerek prefabrike
yapı bileşenlerinin ve prefabrikasyon yöntemlerinin kullanılmasına başlanmıştır (Ayazoğlu,2003 :5).
Özellikle konut,ofis,öğrenci yurtları kullanımı örnekleriyle karşımıza çıkan,başta Japonya,ABD olmak
üzere birçok Avrupa ülkesinde yaygın bir kullanıma sahip olan modüler kutu sistemlerin Türkiye’deki
kullanımının yaygınlaştırılması için sistemin yararları ve zararları ile doğru tanıtılması,örneklerin incelenmesi
ve uygulamalarını güvenli bir şekilde gerçekleştirebilecek uzman kişilerin yetiştirilmesi gerekmektedir. Tam
olarak sistemin anlaşılmaması halinde bu teknolojiden tam performans yararlanmak mümkün olamaz.Bu
bağlamda, çalışma, modüler yapı sisteminin ülkemizdeki kullanımının yaygınlaştırılabilmesi için tanıtılması
amacını taşımasıdır.Tasarımcılar,mühendisler ve sistem kullanıcıları için arşiv niteliği taşıyan verilerin olduğu
bir çalışma yapılması amaçlanmıştır.
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Çalışma kapsamında modüler hücre sistemin tasarım ilkeleri anlatılarak bir sınıflandırmaya gidilmiştir.
Sınıflandırma tablolar şeklinde yapılmıştır.Öncelikle statik açıdan,mekan özellikleri açısından ve montaj
şekilllerine göre ayrı ayrı ele alınmış, sağladığı imkanlar ve sınırlılıklarıdan bahsedilmiş ve sonrasında sisteme
ait örnekler incelenmiştir.
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YÖNTEM
Çalışma yöntemi olarak tasarım ilkeleri ve konu kısaca anlatılıp tanıtıldıktan sonra modüler hücre sistemler
özelliklerine göre sınıflandırılmıştır.Bu sınıflandırma tablolar yardımıyla yapılmıştır. Sistemin avantaj ve
dezavantrajları bulunmuştur. Bulunan bu veriler tasarımcı,mühendis ve sistem kullanıcıları bilgilendirmek
amaçlı açıklamalarıyla maddeler haline getirilip sunulmuştur.
Çalışmanın bu bölümünde konuyu daha iyi kavramamız için modüler hücre sistemin tasarım ilkeleri ve
sınıflandırılması hakkında bilgiler sunulmuştur. Daha sonra sistemi kavramak adına detaylı olarak örnekler
incelenmiştir.
MODÜLER HÜCRE SİSTEMİN TASARIM İLKELERİ
Hücre sistemler, bina yapımının endüstrileşmesinde ileri bir gelişme düzeyini gösteren, diğer bir değişle
endüstrileşme düzeyi yüksek olan sistemlerdir. Hücreler, duvar panelleri ile döşeme ünitelerinin bir araya
Prof.
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çıkan bu sistemlere, ürünün yani binanın fabrika üretimine dayanan ileri bir bitmişlikle elde edilmesi amacıyla
yönelinmiştir. Hücrenin ortaya çıkışı ile fabrikada tamamen bitmiş bir ürün imali mümkün olmaktadır. “Hücremodül yapılar” çelik ve beton konstrüksiyonlardan oluşan yanmaz ve kalıcı olarak tasarlanan binalardır. Bütün
strüktür tamamen fabrikada üretilir, daha sonra modüllere ayrılarak inşaat alanına taşınır (Eşsiz,Koman,2007).

Şekil 1. Üç Boyutlu Mekânsal Elemanların Birleşimi (Erturan, Eren, 2012: ISSN:1306-3111)
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Modüler
kutu
sistem Kurulu
bileşenleri,
panel şeklindeki elemanların
fabrika ortamında
birleştirilmesi
ile
oluşturulabileceği gibi kalıplara da dökülmesi ile de üretilebilir. Bileşenlerin, duvarları, döşemeleri, elektrik
techizatları, mutfak dolapları, su tesisatı ve pencereleri büyük oranda bitmiş haldedir. Bu durum yerinde yapım
sürecini hızlandırmaktadır. Kullanım şekline bağlı olarak, modüller yalnızca kendi yükünü taşıyabildiği gibi
üzerlerine düşen yükü taşıyabilirler. Modüller betonarme kutular şeklinde tek parça halinde veya fabrikada
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çeşitli birleşimler yapılarak üretilebildiği(Şekil 2) gibi ahşap veya çelik iskeletli olarak da inşa edilebilmekted
ir(Erturan,Eren,2012: ISSN:1306-3111).
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Şekil 2. Ünitelerin Dış Ortamda Birleştirilmesi (Erturan,Eren,2012: ISSN:1306-3111)
MODÜLER HÜCRE SİSTEMİN SINIFLANDIRILMASI
Modüler hücre sistemler, statik açıdan, mekan özellikleri açısından, montaj şekline ve kullanım şekline göre
sınıflandırılabilir(Tablo 1).
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Tablo 1. Modüler Hücre Sistemin Sınıflandırılması
MODÜLER HÜCRE SİSTEMLER
STATİK AÇIDAN

MEKAN
ÖZELLİKLERİ
AÇISINDAN

MONTAJ ŞEKLİNE GÖRE

Taşıyıcı
Hücreler

Kapalı
Hücreler

Yığma
Yapı
Hücre
Sistemler

Kendini
Taşıyan
Hücreler

Açık
Hücreler
(Kaba Yapı)

İskelet
Sisteme
Monte Hücre
Sistemler

Karma
Modüler
Hücre
Sistemler

Statik Açıdan Modüler Hücre Sistemler

Prof.
Dr. yanı
Ümran
SEVİLdüşen yükü de taşıyabilirler.Bu hücreler
Modüler hücre sistemler kendi ağırlığını
taşımanın
sıra üzerlerine
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tek parça halinde üretilebildikleri gibi fabrikada çeşitli birleşimler yapılarakta üretilebilirler.Sistemin üretim
malzemesine ve üretim şekline göre sınıflandırılmış hali tablo 2’de mevcuttur(Tablo 2).
Tablo 2. Sistemin Taşıyıcı Sisteme Bağlı Olarak Sınıflandırılması (Zainal Abidin,A.R.B.,2007)

MODÜLER
HÜCRE
SİSTEMLER

SİSTEM

ÜRETİM MALZEMESİ

Orta Ağırlıkta Modüler Hücreler
(Mobil) (Taşınabilir)

Ahşap çerçeve, hafif metal,
kompozit

Orta Ağırlıkta Modüler Hücreler
(Parçalı)

Ahşap çerçeve, hafif metal,
kompozit

Ağır modüler kutular (fabrikasyon)

Betonarme

Ağır modüler kutular (yerinde üretim)

Betonarme

Mekan Özellikleri Açısından Modüler Hücre Sistemler
Açık Modüler Hücre Sistemler: Açık modüler hücre sistemler,modülün bir ya da daha fazla kısmının açık
bırakılması ile oluşturulur. Modüllerin açık bırakılan tarafı diğer modül ile birleşerek daha büyük bir mekan
oluşturulmasına imkan verir (Şekil 3). Açık modüllerin amacı, nakliyenin kolaylaştırılması ve modüllerin
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
farklı İBAD
kombinasyonlarla
bir
araya
getirilerek
çok
sayıda
modüler
hücrenin
büyük Yardımcısı
mekanlara
İBAD
Yönetimoluşturduğu
Kurulu Başkan
Yönetim Kurulu Üyesi
imkan verir.Genellikle ofislerde ve konutlarda kullanılan bu sistem tasarımda esnek planlamayı mümkün kılar.
Aynı zamanda bu yolla malzemeden tasarruf edilmiş olunur.
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Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Şekil 3. Açık Modüler Hücrelerin Bir Araya Getirilmesi (Ekinci,S.,2006)
Kapalı Modüler Kutu Sistemler: Kapalı hücre, tamamen fabrikada bitirilmiş yerine yerleştirilmeye hazır hale
getirilmiş hücrelerdir. Kapalı hücrelerle yapılan binalarda planlama açısından esneklik imkanı bulunmamaktadır.
Bu sistemler büyük boy panelli sistemlerde uygulanan ve tüm duvarların taşıyıcı olduğu “haçvari” sistemlerle,
veya, taşıyıcı duvarların cepheye dik olarak düzenlendiği “enlemesine” sistemlerle büyük benzerlik gösterirler
(Şekil 4) (Eşsiz,Ö.,2002a,2002b).

Prof. Dr. Bülent EKER
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Şekil 4. Tüm Duvarların Veya Enlemesine Duvarların Taşıyıcı Olduğu Kapalı Hücreler (Eşsiz, Koman,
2007)
Montaj Şekline Göre Modüler Hücre Sistemler

Prof.
Dr. Ümran
SEVİL
Yığma Yapı Modüler Hücre Sistemler:
Modüller
aynı bir tuğla
duvar örer gibi veya yığma sistem bir konut
İBAD
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Başkanı
inşa eder gibi üst üste konarak monte edilirler. Kullanılan modüller açık veya kapalı tip modül olabilirler.
Burada modüller hem kendilerinin hem de sistemin tamamının taşıyıcılığını üstlenmişlerdir (Şekil 5)
(Karahallı,E.,1983).

Şekil 5. Yığma Yapı Modül Hücre Sistem Uygulanması Örneği (Detail Dergisi, 2001,Volume:4,443-460)
İskelet Sisteme Monte Hücre Sistemler: Şantiyede önceden hazırlanmış modüllerin bir iskelet sistemine
yerleştirilmesi ile oluşturulur.Bu sistemler genellikle kapalı tiptir.Bu sistemde esas taşıyıcı iskelet sistemdir
(Şekil 6).
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Karma Modüler Hücre Sistemler: Bu sistemlerde sistemlerde yığma ve iskelet sistemin bir arada
kullanılmaktadır.Sistemin bir kısmı yığma sistem iken diğer kısmı iskelet sistem olabilmektedir.
SİSTEM ÖRNEKLERİ
Carmel Place Micro NY, Manhattan, New York, 2013-2016
New York’ta kentin büyüyen hane halkı nüfusuna uyum sağlaması için küçük ölçekte bir çözüm olarak yapılan
adAPT NYC isimli bir proje yarışmasının ödüllü projesidir ve uygulanmıştır (Şekil 7). Tasarımın asıl amacı
asgari birim büyüklüğünde, maksimum yoğunlukta hızlı ve pratik bir yapı inşaa etmektir. Carmel Place, 55
adet daire olanağı sunmaktadır.

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Şekil 7. Carmel Place Micro NY, Manhattan, New York(1)
Bina içerisindeki dairelerin % 40’ı tamamlayıcı entegre mobilyalar sunmaktadır (Şekil 8). Carmel Place’in inşası
65 adet bağımsız kendi kendini destekleyen çelik çerçeveli modüllerin imalatı, nakliyesi ve istiflenmesinden
meydana gelmiştir. Bu çelik çerçeveli sistemlerden 55 adeti konut mikro birimlerini, geri kalan 10 adeti de
binanın çekirdeğini oluşturmaktadır. Modüller, yerel olarak Capsys fabrikasında Brooklyn Navy Yard’da imal
edilmiş olup; temel ve zemin alan üzerinde inşa edilmiştir.

Şekil 8. Modüler Sistemin Tasarımı, Carmel Place Micro NY, Manhattan, New York(2)
Fabrikada tamamlanan modüller daha sonra Manhattan Köprüsü üzerinden taşınmış ve yerinde istiflenerek
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
aletlerin ve iç kaplamaların montajına hazır hale getirilmiştir(Şekil 9).
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Şekil 9. Modüler Sistemin Montajı, Carmel Place Micro NY, Manhattan, New York10
Öğrenci Yurdu, Eindhoven, Hollanda, 2017
Hollandalı tasarım stüdyosu MVRDV tasafından tasarlanan farklı konfigürasyonlarla bir araya gelebilen,
konaklama amacıyla farklı kullanıcı kesimlere hitap eden projede, her renkli oda bir kullanıcı için tasarlanmıştır.
Projenin hayata geçirilmesindeki asıl amaç; iklim değişikliğine ve azalan kaynaklara duyarlılık, hızlı nüfus
Prof. Dr. Ümran SEVİL
artışına çözüm bulma ve en önemlisi değiştirilebilir esnek tasarıma
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
imkan verme özellikleri ile gelecekte şehirlerin nasıl olacağına dair bir fikir olarak hayata geçirilmiştir(Şekil
10).

Şekil 10. Öğrenci Yurdu, Eindhoven, Hollanda, 2017(3)
BULGULAR
Çalışmanın bu kısmında sistemin daha iyi kavranması adına avantaj ve dezavantajları değerlendirilmiştir.
Avantaj ve dezavantajları detaylı incelemek yerine başlıca önemli olan maddeler üzerinde durularak bir
değerlendirme yapılmıştır.

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof.
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Bülent EKER
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Şantiyedeki hızlı yapımı sayesinde yapının erken tamamlanmasını sağlar.
Şantiyeye fabrikadan hazır getirildiği için malzeme depolama alanı ihtiyacını en aza indirmektedir.
10 http://narchitects.com/work/carmel-place/
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Yapım sırasında ilkim şartlarından etkilenmeyeceği için şantiyede belli bir mevsime bağlı kalmadan
sürekliliği sağlayıp hızlı inşaaya imkan verdiği gibi çevreye ve komşu binalara yapımdan kaynaklı bir
zarara neden olmaz.
Makinelerle fabrikada üretilen modüler strüktürler, geleneksel tekniklerle inşa edilmiş bir bina ile aynı
bina ömrünü sağlayabilmenin yanı sıra yapılar uzun ömürlü olup, değişen ihtiyaçlara cevap verebilecek
şekilde esnek olarak planlanabilmektedir.
Zamanla yapıda yenilenmesi yada değiştirilmesi istenilen inşaalar yapının tamamını etkilemeden
yapılabilmektedir. Bu şekilde esnek ve değiştirilebilir mekanlar tasarlamaya imkan tanımaktadır.
Bu sistem sayesinde fabrikada işin %60 - %98’ine kadar yapılabilmesi sayesinde prefabrikasyon
derecesinin %90’a kadar yükselebilmesi, inşaat süresinin oldukça kısalmasını sağlamaktadır.
Bu sistem yüksek düzeyde kalite kontrolüne imkan sağlamaktadır. En iyi şantiye dışı üretim ve
yerleştirmeden önce kontrolle güvenli
sağlanmaktadır.Üretilen
sistemler şantiyede montaj ve
Prof.yapım
Dr. Ümran
SEVİL
yapım çalışmalarında da kontroleİBAD
imkanYönetim
vermektedir.
Kurulu Başkanı
Sistemin Başlıca Dezavantajları;
Hücre modül sistemin üretiminin fabrikalarda gerçekleşmesi,işçi masrafları, , kalıp masrafları, şantiye
alanına taşınması ve montaj için gerekli aletler gibi masrasflardan dolayı sisteme ön yatırım yapılmasını
gerektirir. Yapılan bu ön yatırımın daha sonradan kazanca dönüşebilmesi için küçük yapım işlerinden
ziyade büyük seri üretimlerle mümkündür. Ancak bu şekilde birim eleman başına düşen ön maliyet
azalmaktadır. Modül sistem ile yapılan yapının geleneksel sistem ile yapılan yapıdan daha ucuz olabilmesi
için büyük yapılar yada seri üretim gerekmektedir.
Modüler sistem üretim çok iyi planlanmış bir organizasyon gerektirmektedir. Bunun nedeni üretim
sırasında meydana gelecek ve farkedilmeyecek bir hatanın daha sonra daha büyük bir sorun olarak karşıya
çıkabilme ihtimalidir.Bu sebeple iyi bir organizasyon planlaması gerektirmektedir.
Sistemin üretimden şantiyeye taşınmasına burada depolanması ve montajına kadar geçen tüm süreçte bazı
teknolojik kısıtlamalardan dolayı aksaklıklar görülebilmektedir.Üretiminde kullanılan araçlar ve kalıplar,
taşıma araçlarının özelliklerinin yeterli olup olamması,şantiyeye ulaşılacak yolun bu araçlara uygun olup
olmaması ve montajı yapacak teknik bilgiye sahip donanımlı teknik elemanın bulunması ve buna benzer
şekilde kısıtlamalar söz konusu olabilmektedir.
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deformasyonlara karşı proje aşamasında önlem alınması gerekmektedir.
Modüler sistemde sistem fabrikadan hazır getirilip yapım aşamasında birleştirileceği için birleşim
yerlerinde oluşacak olan yükler proje hesabında hesap edilmez ise kötü sonuçlarla karşılaşılabilmektedir.
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SONUÇ
Avantaj ve dezavantajları ortaya koyulan sistemin montajının düzgün yapılıp,daha çok seri üretime uygun
yapılarda kullanılması ve teknik konularındaki gerekli bilgiye sahip uzman kişilerce hesaplarının detaylı
yapılması sonucunda dezavantajlarının ortadan kaldırılıp kaliteli,hızlı ve ekonomik yapılar üretilebileceği
görünmektedir.
Sonuç olarak bu çalışma; farklı fonksiyonlu yapıların hızlı üretilmesi istenilen durumlarda açık,yarı açık ve
kapalı olarak inşa edilebilen ve farklı plan alternatifleri oluşturularak esnek tasarıma ve hızlı üretime imkan
veren bir yapım sistemi olan modüler hücre sistemin son yüzyılın hem kullanıcılar hem de tasarımcı ve
mühendisler açısından çok tercih edilen bir sistem haline geleceği hakkında önemli bilgiler vermektedir.
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KENTSEL MEKÂN TASARIMINDA GÜNIŞIĞI FAKTÖRÜNÜN ENERJİ KORUNUMUNA ETKİSİ
Beril SEVİN1, Nilgün Çolpan ERKAN2
Kadıköy Belediyesi, Plan ve Proje Müdürlüğü, İstanbul/Türkiye
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İstanbul / Türkiye

1
2

Öz: Günışığı, yapılarda doğal aydınlatma sayesinde yapay aydınlatmayı azaltmak, ışıma ile ısınma etkisiyle
ısınma maliyetlerini düşürmek gibi etkilerin yanı sıra gölge etkisiyle serinletme ile her açıdan enerji tasarrufu
sağlamaktadır. Günışığı aydınlatması, tüm bu etkiler kapsamında günışığının yapıya veya yapı grubuna kontrollü
kabul edilmesidir. Günışığı aydınlatmasının, fayda sağlaması kent ölçeğinden yapı ölçeğine entegre bir tasarım
yaklaşımı gerektirir. Bu yaklaşım yapının konumu, formu, yapının yapı ve sokakla ilişkisi, yapı bileşenleri,
iklim, aydınlatma ve peyzaj tasarımı ile ilgili kararları içerebilmelidir. Günışığı faktörü düşünülmeden yapılan
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teknoloji yüksek maliyetlidir. Bu nedenle günışığı, kentsel mekân
düzeyinde tasarımın temel faktörü olarak
en başta değerlendirilmelidir. Günışığını kentsel tasarıma daha iyi dahil edebilmemizi sağlayan, üst ölçekte
yapının yönelişlerini optimize etmekten, doğru yansıma elde eden iç yüzey niteliklerini seçmeye kadar temel
stratejiler bulunmaktadır. Günışığı için üst ölçekli tasarım, kentsel planlama ile başlar. Kentsel mekânların
insanları günışığıyla buluşturacak şekilde tasarlanması gerekir. Bu strateji tasarımın gerçekleştirileceği
yerin konum, topografya, yöneliş ve iklimine göre değişir. Bir yapının yüksekliğini dikkatli bir şekilde ele
alan tasarım, komşuluğundaki yapılardan kaynaklanan aşırı gölgelenmeyi önlemenin temelini oluşturur. Bu
çalışmada, mekânın konforunu düzenleyen doğal ışıkla ilişkili kavramlara, kentsel mekânda günışığı faktörünü
gözeten bir tasarım yapabilmek için dikkat edilmesi gereken ilkelere değinilerek; İstanbul’un Kadıköy ilçesinde
belirlenen bir yapı adasının, dönemlerine göre imar planlarında değişen yapılanma koşulları üzerinden günışığı
faktörü ile ilişkisi yorumlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Doğal Işık, Günışığı, Kentsel Mekânda Günışığı, Enerji Sakınımı

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Geçmişten bugüne farklı dönemlerde, ışık sadece işlev ve kullanım için değil, mekânın biçimlendirilmesinde
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etkisini hemen fark eder; güneşli günlerde insanlar kendilerini daha mutlu
hissederler. Bünyemiz her tür ortamda doğal ışığa daha iyi tepki verdiğinden gün içinde performans artışını
sağlamakta, pasif güneş ışığı kazancı da enerji maliyetlerini azaltmaktadır. Işığın; insanın mekânı algılaması
ve psikolojisi üzerindeki etkisi önem kazandıkça; konu pek çok araştırmacının da dikkatini çekmiş, mimari ve
kentsel ölçekteki uygulamalara konu olmuştur.
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Doğal ışık kaynakları insanlar tarafından oluşturulmayan, doğada kendiliğinden bulunan ışık kaynaklarıdır.
Yani doğanın sağladığı ışık kaynaklarına doğal ışık kaynakları adı verilir. En büyük doğal ışık kaynağı
güneştir. Diğer doğal ışık kaynaklarına yıldızlar, şimşek, ateş böceği, deniz diplerinde yaşayan bazı balıklar
örnek olarak verilebilir. Doğal ışık, doğal kimyasal süreçlerin bir yan ürünü olarak ortaya çıkar. Bunun nedeni,
elektronlar bir enerji seviyesine atlamak için harekete geçtiklerinde ve daha sonra orijinal enerji seviyelerine
geri döndüklerinde, ekstra enerji hafif olan fotonlar olarak serbest bırakılırlar. Yapay ışıkla karşılaştırıldığında,
doğal ışığın birçok yararı vardır. Yapay ışık üretimi, elektrik üretmek için kömür, petrol ve doğalgaz gibi
birtakım fosil yakıtların, su kaynaklarının (barajlar, hidroeletrik santraller için) tüketilmesini gerektirmektedir.
Nükleer santrallerin ise çalışması esnasında ortaya çıkan atıklardaki kimyasal maddelerin yağışlar nedeniyle
toprağa, bitkilere ve insanlara geçmesi söz konusudur. Amacı elektrik üretmek olan bu yatırımlar bir taraftan
doğal çevrenin tahrip edilmesine neden olurken, diğer taraftan emisyon ve diğer atık ürünler üretilmesi
sonucunda hava, toprak, su gibi canlı yaşamı için temel unsurların kirletilmesine yol açmaktadır. Buna karşılık,
doğal ışık üretmek için hiçbir yakıt gerekmez. Çünkü ışık doğal reaksiyonların bir yan ürünüdür. Ayrıca, doğal
ışık -ek maliyet ve enerji gerektirmediği için- ücretsizdir. Yapay ışık üretimi için kaynaklar, doğal ışık üreten
Prof. Dr. Ümran SEVİL
kimyasal reaksiyonlarla karşılaştırıldığında oldukça sınırlıdır.
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Güneşten dünyaya gelen ve rengi beyaz kabul edilen ışığın, yüksek frekanslı bileşenleri (mor-mavi çevresi)
atmosfere girince yayınarak mavimsi gök ışığını oluşturur. Bu bileşenleri bir oranda azalmış olan güneş ışığı
da, sıcak renkli bir ışık olarak yeryüzüne ulaşır. Gök ışığı ve güneş ışığından oluşan ışığa günışığı denir.
Gökışığı, gökyüzünden, yani büyük bir yüzeyden gelir. Bu nedenle doğrultusuzdur ve gölge oluşturmaz.
Güneş ışığı ise, güneşten, yani belli bir mesafede bulunan ve nokta sayılabilecek bir ışık kaynağından gelir. Bu
nedenle doğrultuludur ve gölge oluşturur (Sirel, 2011: 1).
Doğal aydınlatma; güneş ve gök ışığının değişik oranlarda birleşmesinden oluşmaktadır ve mevsimlere,
iklimlere, hava durumuna ve günün saatlerine göre devamlı olarak farklılık göstermektedir. Günışığını yapay
ışıktan ayıran en önemli özellik değişken ve monoton olmayan yapısıdır. Günışığının yoğunluğu ve ortaya
çıkardığı renkler, gün içinde bile sınırsız bir çeşitlilik sunarken; yıl boyunca yaşanan mevsimsel farklılıkları
göz önünde bulundurduğumuzda mekânda sınırsız bir ışık çeşitliliği oluşmaktadır. Bu özellikleri ile günışığı
canlı, devingen bir nitelik göstermektedir. Bu insan doğasına çok uygun bir özellik olarak kabul edilmektedir
(Koçu, 2008).
Güneşin irtifa ve azimut olmak üzere mekân tasarımını etkileyen iki konumu vardır. İrtifa, güneşin yer
düzlemiyle yaptığı düşey açıyı (0<x<90); azimut ise, güneş ve kuzey arasındaki açıyı (-180<x<180 kuzeyden
saat yönünde pozitiftir) ifade etmektedir. Dünya ekseninin 23o27’ eğik oluşu sebebiyle, güneş ışınlarının
yeryüzüne
düşme
yıl boyu
değişiklik gösterir. Günlük değişim
konusu
olduğunda,
güneş
irtifa açısı
Doç.sözDr.
Pelin
AVŞAR
KARABAŞ
Prof.
Dr.açısı
Bülent
EKER
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
İBAD
Yönetim
Kurulu
güneşin
doğuşu
ve batışı
anındaÜyesi
sıfır, öğle vakti maksimum değere ulaşırken; güneş azimut açısı, güneşin
doğuşu ve batışı anında maksimum, öğle vakti sıfırdır.
Güneşin irtifa açısı yaz gündönümünde (21 Haziran) en büyük, kış gündönümünde (21 Aralık)en küçük
değerde olup; İstanbul’da öğle vakti yaz ve kış gündönümlerinde güneşin yer düzlemiyle yaptığı açılar Şekil
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1’deki gibi hesaplanmıştır. Yaz gündönümünde gölge boyu en küçük, kış gündönümünde gölge boyu en büyük
değere ulaşmaktadır.

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Şekil 1. Yaz ve Kış Gündönümünde Öğle Vakti İstanbul’da Gölge Boyu
Günışığı aydınlatması; günün aydınlık olduğu saatler içerisinde –güneşin doğuşundan batışına kadar olan süredoğal gün ışığından maksimum faydalanarak, aydınlatılmak istenen mahalde doğal aydınlatmanın sağlanması
olarak tanımlanabilir.
Günışığının etkin kullanımının sağladığı faydalar “enerji kazanımı ve ısısal yükte azalma” ve “insan konforu,
üretkenlik ve sağlık” olmak üzere iki ana grupta toplanabilir (Arpacıoğlu, 2012: 48). Ülkemizde tüketilen
toplam elektrik enerjisinin %20’lik kısmı aydınlatmaya yönelik kullanılmakla birlikte binaların bu toplam
tüketilen aydınlatma enerjisindeki payı %56 olarak ifade edilmektedir. (Sümengen, 2015). Günışığı ile
aydınlatmanın oranı arttıkça, elektrik ile aydınlatma maliyetleri ve enerji tüketim giderleri azalmaktadır.
Yapılarda enerji korunumu ise; yapının işletme süresi boyunca, ısıtma-soğutma, aydınlatma ve araç gereçler
için gerekli olan enerji tüketimini konu almaktadır. Bu tüketim geri kazanılamamakla birlikte tüketilen enerjinin
yeniden üretimi için gerekli olan enerji santralleri doğaya zarar vermektedir (Yedekçi, 2015). Günümüzde
elektrik enerjisinin kullanımının ve enerji talebinin artması ve önümüzdeki yıllarda Türkiye‘de bir enerji
açığının olabileceği sinyallerinin verilmesi, enerji tasarrufunu zorunlu hale getirmiştir. Artan enerji talebi ve
enerji tüketimi
seraBülent
gazlarını EKER
artırarak hem çevreyi kirletmekteDoç.
hem de
ısınmayı
hızlandırmaktadır.
Dr.küresel
Pelin
AVŞAR
KARABAŞ
Prof. Dr.
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
AyrıcaİBAD
artan Yönetim
enerji talebi
sonucuÜyesi
kendi enerjisini karşılayamayan ülkeler enerji açısından dışa bağımlı
hale
Kurulu
gelmektedir. Günümüzde tüketilen enerjinin yaklaşık %35’inin binalarda kullanılıyor olması nedeniyle, kentsel
yapılı çevrede enerji tüketimini azaltacak önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu nedenle ısıtma ve soğutma
enerjisi harcamalarının azaltılması büyük bir enerji tasarrufu sağlama potansiyeline sahiptir. Yapılı çevrede
ısıtma-soğutma enerjilerine ait harcamalar da temelde günışığının doğru kullanılmamasına dayanmaktadır.
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Günışığı faktörü; yaşam kalitesi bakımından ele alındığında insan sağlığı, yapılı çevre ve ekonomi
parametrelerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak; enerji korunumu bakımından ele alındığında, enerjinin
doğru kullanımıyla birlikte ekonomik olarak da hem yerel hem küresel ölçekte önemli kazanımlar elde
edilmesini sağlayacaktır.
Pasif tasarım, yapının ısıtma, soğutma, havalandırma, aydınlatma sistemlerinin günışığı, rüzgâr, bitki örtüsü
ve yapı alanı içerisinde yer alan diğer doğal kaynaklara dayanan bir tasarım yöntemidir. İyi bir pasif tasarım,
iklime uygunluk gösteren ve enerji korunumu sağlayan bir tasarımdır.
Pasif tasarımın iki temel unsuru vardır: Yapının konumu, çevresi ve yapının tasarımı (yöneliş, oran, yapı
kütlesi, pencere boşlukları, havalandırma yolları ve diğer ölçütler). Pasif bir tasarım için yerel iklim (güneş
ışığı, güneşlenme, rüzgâr yönü ve ivmesi, hava sıcaklığı, nem oranı), yapı sahası koşulları (zemin, bitki örtüsü,
toprak koşulları, yeraltı suları, mikroklima, yapı-yapı ilişkisi), yapı en-boy oranı, yapı yönelişi, yapı kütlesi
(yapıda kullanılan malzemenin enerji depolama potansiyeli, pencere boşlukları, renk), yapı kullanımı (yapının
kullanılma şekli, kullanım süresi), günışığı
(çatı aydınlatması,
Prof.stratejisi
Dr. Ümran
SEVİL iç ve dış panjurlar), yapı kabuğu
(geometri, yalıtım, pencere boşluğu, İBAD
kapılar,Yönetim
hava sızıntıları,
gölgelendirme, termal kütle), iç
Kuruluhavalandırma,
Başkanı
yükler (aydınlatma, ekipman, mobilya, insan) ve havalandırma stratejisi gibi temel faktörler bulunmaktadır
(Kibert, 2008; Yedekçi, 2015).
Bu konuda dünyada gerçekleştirilmiş çalışmalardan biri Parkmount, Kuzey Belfast’ın ihmal edilmiş bir
köşesini yeniden canlandırmaya yardımcı olan, 2003 yılında tamamlanmış olan enerji verimli bir kentsel konut
planıdır. Güneş yoluna göre yükselen yükseklikte bir dizi yapıdan oluşan projedeki yapıların yüksekliğindeki
artış, gölgelenmeyi önleyerek fotovoltaik panellerin günışığını maksimuma çıkarır. Proje, 70 metrekarelik
grid bağlantılı fotovoltaik paneller de dahil olmak üzere, çalışması ve bakımı ekonomik olan güvenilir teknik
çözümleri kullanarak sağlıklı ve uygun maliyetli konut sağlamaktadır.
AMAÇ
Günışığı, şehirlerin enerji korunumu açısından çok önemlidir ve yapıların, yapı gruplarının tasarımında dikkate
alınması gerekir. Mevsimsel ve günlük değişiklik gösteren güneş açılarının tasarım aşamalarında dikkate
alınması ile yapıların kışın güneş alması, yazın ise direkt güneş ışığından korunması sağlanır. Böylece kışın
yapının ısınma, yazın ise soğutma maliyetleri azalmış olur. Bu çalışmanın amacı da; günışığından faydalanmayı
sağlayan kentsel mekân tasarımı ilkelerini ortaya koymak ve mekân tasarımı - günışığı faktörü ilişkisinde
enerji korunumu konusunu irdelemektir.

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
KAPSAM
İBAD
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
İstanbul, Kadıköy ilçesinde yer alan Acıbadem Mahallesi’nde belirlenen bir yapı adasındaki parseller üzerinden
yıllar içinde değişen plan koşulları ve yönetmeliklerin getirdiği yapılanma koşulları, günışığı ve enerji konusu
kapsamında incelenmektedir.
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YÖNTEM
Belirlenen çalışma alanının bilinen ilk planı 69 yıl öncesine ait olup, yıllar içerisinde bu alan yerleşme dokusu
bakımından değişiklik göstermemiştir. Yapı adaları form bakımından değişmezken, yapılanma koşulları
yapılan planlar ve yürürlüğe giren yönetmeliklerle yıllar içinde artış göstermiştir.
Bu yapı adasında birbirine benzer özellikler gösteren komşu iki parsel seçilerek, bölgenin yürürlükten kalkan
1949, 1979 onaylı ve hâlâ yürürlükte olan 1999 onaylı planlarının getirdiği yapılanma koşullarına göre Revit
programı ile modelleme yapılmış ve 21 Haziran - 21 Aralık tarihlerindeki en kısa ve en uzun gölge boyları
incelenmiştir.
BULGULAR
Enerji korunumunu önemseyen bir kentsel mekân tasarımı için yerleşim ölçeğinden başlayarak topografya,
yöneliş, dokusu ve çevre engelleri gibi parametrelere bağlı değerlerin göz önüne alınıp değerlendirilmesi
gerekmektedir. Bu parametreler yapıların
birbirine
engeller ve yansıtıcılık özelikleri bakımından
Prof.
Dr.oluşturdukları
Ümran SEVİL
önemlidir ve doğrudan güneş ışığınınİBAD
ve ısınımının
etkisi
bulunulan
yerin enlemine bağlı olarak değişmektedir.
Yönetim
Kurulu
Başkanı
Hem görsel hem de termal konfor koşullarının sağlanabilmesi için yıl içinde ve gün içinde değişiklik gösteren
güneşin konumunun kapsamlı olarak ele alınması gerekmektedir.
Çalışmaya konu yapı adası, İstanbul, Kadıköy’de bulunan Acıbadem Mahallesi’nde yer almaktadır. Çalışma
alanı belirlenirken; taban alanı yoğunluğunu azalttığı, bahçe mesafeleri bulunduğu için ayrık nizam
yapılanmanın olduğu ve kat yüksekliklerinde, bahçe mesafelerinde yıllar içinde değişiklik yaşayan bir bölge
tercih edilmiş ve bu bölgeden incelenmek üzere bir yapı adası seçilmiştir (Şekil 2).

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Şekil 2. Çalışma Alanı: Kadıköy, Acıbadem
Bölgede yürürlükte olduğu bilinen ilk plan olan 18.10.1949 onaylı 1/2000 ölçekli Gazhane İmar Planı (Şekil.3)
ve dönemin yönetmeliği mevcut teşekküle bağlı kaldığından imar durumları bu doğrultuda düzenlenmiştir.
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Bina yükseklikleri yaygın olarak 1 bodrum ve 2 kat olmak üzere 8m olarak belirlenmiş, daha sonra bina
yükseklikleri 9.50m’ye çıkarılmıştır. Ön bahçe mesafesi mevcut yol genişliklerine göre, arka ve yan bahçe
mesafeleri mevcut teşekküle göre belirlenmiştir.
22.02.1979 onaylı 1/5000 ölçekli Kat Nizamları Planı ile incelenen parsellerin de dahil olduğu bölgeye üst ölçek
bir kararla 1 kat ilave edilmiş, böylece h:9.50+1kat= 12.50m olmuştur. 14.04.1999 onaylı 1/1000 ölçekli D-100
Güneyi Revizyon İmar Planı’nda (Şekil.4) ise yapılanma koşulları; ayrık nizam, 4 kat ve TAKS:0.25 olmak
üzere, ön bahçe mesafesi minimum 5m, yan ve arka bahçe mesafeleri minimum 4m’dir. Önceki planlardan
farklı olarak bina yüksekliğinin h=...m olarak verilmesi yerine kat sayısının belirtilmesi, yönetmeliklerle
değişen kat yükseklikleri sebebiyle, aynı plana göre yapılanan 4 katlı ancak yükseklikleri birbirinden farklı
yapılar oluşmasına sebep olmuştur. Son olarak 20.05.2018 gün ve 30426 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak
yürürlüğe giren İstanbul İmar Yönetmeliği’nde, konut alanlarında zemin ve normal katlar en fazla 4m, en az
2.60m olarak belirlendiğinden, bina yükseklikleri 12.50m’yi aşabilir duruma gelmiştir.

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Şekil 3. 18.10.1949 Onaylı 1/2000 Ölçekli 		
GAZHANE İMAR PLANI 		

Prof. Dr. Bülent EKER

Şekil.4. 14.04.1999 Onaylı 1/1000 Ölçekli
D-100 GÜNEYİ REVİZYON İMAR PLANI

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetimsürekli
Kurulu
Başkan
İBAD Yönetim
1949 yılından
günümüzeKurulu
uzananÜyesi
imar uygulamalarında yapı yüksekliklerinin
olarak
artış Yardımcısı
gösterdiği
ancak yapı adası formunun ve büyüklüğünün, yapı yönelişinin veya yol genişliklerinin değişiklik göstermediği
görülmüştür. Şekil.5, Şekil.6 ve Şekil.7’ de görüldüğü gibi yıllar içinde 21 Aralık tarihinde yapıların
komşuluklarındaki yapılara zamanla daha fazla gölge düşürdüğü ve günışığına erişimini engellediği, 21
Haziran’da ise mevsimsel olarak istenebilecek bir durum olarak parsel bahçelerinde gölge alanların oluştuğu
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gözlemlenmiştir. Yoğunluk arttırıcı kararlar verilirken, tasarımcılar tasarladıkları mekân için gerekli olan
günışığı aydınlanma oranını hesaplamalı; yıllık ve günlük zaman periyodlarında mekânsal günışığı yeterliliğini
sağlamalıdır.
Güneş ışınlarını emici ve yansıtıcı özelliklere sahip ağaçlar, altlarında serin gölgeler oluşturmakta, yazın ortam
sıcaklığını düşürürken, kışın güneş ışınlarının ulaşmasını sağlamaktadır (Oktay, 2001). İncelenen bölgede
14.04.1999 onaylı planla, yan bahçe mesafelerinin 5m’den 4m’ye düşürüldüğü görülmektedir. Bu durum
gölgelenmeye olanak sağlayacak ağaçların dikilebilmesi için gereken mesafenin ve alanın azalması demektir.
Zamanla yapı adasındaki ağaç sayısının azalması, yaz mevsiminde istenmeyen ısınmaya, dolayısıyla soğutma
için kullanılacak enerji maliyetlerinin artmasına sebep olacaktır.

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Şekil 5. 18.10.1949 Onaylı 1/2000 Ölçekli Gazhane İmar Planı’na Göre Yapılanma ve Gölge Boyları

Prof. Dr. Bülent EKER

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim
Kurulu Başkan
Şekil
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1/5000
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Şekil 7. 14.04.1999 Onaylı 1/1000 Ölçekli D-100 Güneyi Revizyon Planı’na Göre Yapılanma ve Gölge
Prof. Dr.Boyları
Ümran SEVİL
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
SONUÇ
Günışığı faktörü; enerji korunumu bakımından ele alındığında, enerjinin doğru kullanımıyla birlikte ekonomik
olarak hem yerel hem küresel ölçekte önemli kazanımlar elde edilmesini sağlayacaktır. Günışığından fayda
sağlama konusunda, yapıların konumları, yönelişleri, ayrık veya bitişik düzende olmaları, yol genişlikleri
ile yapı yükseklikleri arasındaki oranlar önemli rol oynar. Zamana ve mevsimlere göre sürekli değişkenlik
gösteren güneşin canlı ve dinamik yapısı, mimari ve kentsel biçimlendirmeyi doğrudan etkileyebilmektedir.
İmar planlarının hazırlanması aşamasında yapıların güneşten yararlanmasını gözardı etmek, sakinler için
önemli düzeyde sağlık sorunlarına neden olabilir (Çerçi, 2013).
Türkiye’de imar planları ve yönetmelikler günışığı faktörü konusunu yeterince önemsememekte ve bu konuda
çalışmalar yürütülmemektedir. Sonuç olarak, bölgenin iklim karakterinden bağımsız yapılar tasarlanmakta;
uygulama sonucunda ısıtma, soğutma, aydınlatma bakımından enerji tüketimi yüksek yapılar ortaya
çıkmaktadır. Ayrıca uygulama imar planlarında tanımlanan yapı yüksekliği (h), TAKS, KAKS, çekme mesafesi
vb. koşulların günışığından gerektiği kadar fayda sağlayamadığı görülmektedir.
Günışığı faktörü, entegre tasarım yaklaşımının bir parçası olarak tasarımının konsept aşamasında planlanmalıdır.
Sonuç olarak, mimarlık, şehir planlama ve kentsel tasarım eğitimlerinde günışığı konusuna daha fazla zaman
ayrılması
ve genel
olarak tasarım
sürecinde günışığı kavramının
daha
biçimdeKARABAŞ
ele alınması
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KENTSEL DÖNÜŞÜMDE PEYZAJ ŞEHİRCİLİĞİNİN ROLÜ: BURSA SICAKSU BÖLGESİ
ÖRNEĞİ11
Onur KOYUNLULAR1, Sibel POLAT2
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Bursa / Türkiye

1

Bursa Uludağ Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Bursa / Türkiye

2

Öz: Kentsel yayılmayla birlikte kent içinde kalan sanayi alanlarının dönüşümü günümüzde sürdürülebilir
kentleşme açısından önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bursa’da uzun yıllar sanayi alanı olarak kullanılan, ancak 2000li yıllarda kentsel dönüşüme tabi olan Sıcaksu Bölgesi de bunlardan biridir. Bu
çalışmada kentsel dönüşümde yeni bir bakış açısı olarak peyzaj şehirciliğinin rolü, Bursa Sıcaksu Bölgesi
üzerinden tartışılmıştır. Çalışmada dünyadaki örnekler üzerinden peyzaj şehirciliğinin hedefleri tanımlanmış,
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Sıcaksu Bölgesi için geliştirdiği projenin hedefleri ile peyzaj şehirciliğinin
Prof. Dr. Ümran SEVİL
hedefleri karşılaştırılmıştır. Bu çerçevede
belediyenin
ekonomik hedeflerinin, çevresel ve sosyal
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hedeflerle desteklenmesi gerektiği, böylece kentsel sürdürülebilirliğin sağlanabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Peyzaj Şehirciliği, Sıcaksu Bölgesi, Bursa

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Günümüzde nüfus artışına bağlı olarak yaşanan hızlı kentleşme, kent merkezindeki işlevlerin ve nüfusun kentin çeperlerine doğru hareket etmesine neden olmaktadır. Bu yayılma kent içerisinde terk edilmiş, yoğunluğu
azalmış, yıpranmış ve tanımsız alanlar yaratmaktadır. Son yıllarda pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de
bu tür alanların kentsel dönüşümü gündeme gelmektedir. Ancak ülkemizdeki kentsel dönüşüm projelerinin
öncelikle fiziksel ve ekonomik boyutları (bina sağlamlığını, güvenliğini ve maksimum gelir elde etmeyi) ön
plana çıkarttığı, doğayla ve şehrin dokusuyla uyumlu tasarım, güvenli ve canlı kamusal mekânların geliştirilmesi, sağlıklı çevrelerin oluşturulması, doğal kaynakların ve yaban hayatının korunması gibi çevresel ve
sosyal boyutları göz ardı ettiği görülmektedir. Bu kapsamda peyzaj şehirciliği yaklaşımının kentsel dönüşümde
yeni bir bakış açısı sunabileceği düşünülmektedir. Peyzaj şehirciliği, yeni kentleşmeye ve tüm geleneksel kent
biçimlerine karşı polemik bir yanıt ve eleştiri olarak ortaya çıkmıştır. Kavram ilk olarak 1997’de Chicago’da
düzenlenen bir konferans ve proje sergisinin ardından literatüre girmiştir (Karaçizmeli 2009). Peyzaj şehirciliDoç.aldığı
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CornerİBAD
(2003),
peyzaj şehirciliğini
“yeni bir melez disiplin önermek üzere iki farklı kavramı bir araya
getiren
karmaşık bir alaşım” olarak tanımlar. Peyzaj şehirciliği disiplinler arasıdır, çağdaş kentsel dinamiklerden yola
11 Yazar Notu: Yazar Notu: Bu çalışma Doç. Dr. Sibel POLAT tarafından danışmanlığı yapılan Bursa Uludağ Üniversitesi, Mimarlık
Fakültesi, “Fen Bilimleri Enstitüsü”nde devam eden Onur Koyunlular’ın “Kentsel Dönüşümde Peyzaj Şehirciliğinin Rolü ” Konu
Başlıklı Yüksek Lisans Tez çalışmasından türetilmiştir

954

DERNEK
YÖNETİMİ
SÖZEL SUNUMLAR

çıkarak peyzaj mimarlığı, mimarlık, şehir planlama ve inşaat mühendisliğinin bilgi ve tekniklerini bütünleştirmektedir. Bir yaklaşımın ötesinde; kentleri anlama, analiz etme ve tasarlamada disiplinler üstü bir alan olarak
öne çıkmaktadır. Böylece kentler, yapısal durağan bir modelden çok, ağların oluşturduğu bir süreç modeli
olarak yeniden ele alınmaktadır (İlke ve İlke, 2017). Peyzaj şehirciliği, şehirleri büyük bir kent parkı kurgusu
içinde ele alan, hem donatı alanlarının ve hizmetlerin yerleşimi, hem de süreç tasarımıyla geliştiren bir kentleşme modelidir12. Peyzaj şehirciliğinin temel iddiası, kentleşmeyi ve kent organizasyonunu var olan peyzajın
yönlendirmesidir, dikey ve yoğun kent yerine, peyzajı temel alan bir kent yaratmaktır. Ayrıca peyzaj şehirciliği
kentsel teknik altyapı problemlerinin çözümüne de önemli katkı sağlamaktadır. Bu çalışmada Bursa’da uzun
yıllar deri ve kereste sanayi sektörüne hizmet etmiş, ancak sanayi tesislerinin taşınması sonucu işlevsiz kalmış
bir çöküntü bölgesi haline gelen ve 2000li yıllarda kentsel dönüşüm alanı olarak tanımlanan Sıcaksu Bölgesi
peyzaj şehirciliği yaklaşımı doğrultusunda tartışılacaktır.
AMAÇ
Tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış olan bir şehir olan Bursa, Uludağ eteklerinden kaynayarak
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termal suların yoğunlaştığı bölgelerin başında gelmektedir. Bu özellikleriyle 6 kurucu üye ( Fransa, İtalya,
İngiltere, İspanya ve Belçika) tarafından 2009 yılında kurulan Avrupa Tarihi Termal Şehirler Birliğine (EHHTA ) başvurmuştur. EHHTA’nın başlıca hedefleri, farklı ülkelerden farklı şehirlerin tecrübe paylaşımını teşvik
ederek, kentler ve termaller arasında güçlü bir ortaklık ağı oluşturmak, bir Avrupa termal destinasyonu oluşturmak ve Avrupa programların desteğiyle kurumları da kapsayacak şekilde Avrupa düzeyinde sistemi teşvik
etmek, özellikle tarihi ve sanatsal miras ile kültürel ve hukuki hususlar üzerine spa endüstrisi bağlamında
analitik araştırma ve istatistikleri teşvik etmek, desteklemek ve geliştirmektir. Bursa, 15 Mart 2013 tarihinde
Belçika’nın Spa şehrinde gerçekleştirilen EHTTA Teknik Komitesi toplantısında “Avrupa Tarihi Termal Şehirler Birliği” ortak üyesi olarak onaylanmış, bunun sonucu olarak da Avrupa Konseyi tarafından yetkilendirilen “Tarihi Termal Şehirler Avrupa Destinasyonu”nun bir parçası olmuştur13. Bu noktada Bursa Büyükşehir
Belediyesi Bursa’yı termal turizmin başkenti yapmak ve 1500 yıllık termal kent kimliğini gerçek anlamda
yeniden hayata geçirmek için çalışmalara başlamıştır Kentte termal turizmi planlı bir şekilde geliştirmek, kentin mevcut termal kaynaklarını ve medikal altyapısını doğru bir şekilde kullanmak için Sıcaksu Bölgesi’nde
sağlık turizmine hizmet edecek termal kür merkezleri oluşturmayı hedeflemektedir14. Bu çalışmanın amacı,
Belediye’nin hedeflerine ek olarak, Sıcaksu Koruma ve 3. Derece Doğal Sit kapsamında kalan Sıcaksu Bölgesi
için peyzaj şehirciliğinin temel ilkeleri üzerinden öneriler geliştirmektir.
KAPSAM
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daha sonra yurtdışında gerçekleştirilmiş çeşitli peyzaj şehirciliği örnekleri üzerinden peyzaj şehirciliğinin
12 http://sehirmedya.com/bursa-bolge/bursa-ovasini-kurtaracak-sihirli-formul-peyzaj-sehirciligi-mi/
13 http://bursaab.gov.tr/avrupa-tarihi-termal-kentler-birligi
14 https://www.bursa.bel.tr/bursa-termal-turizmin-baskenti-oluyor/haber/18553
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hedefleri incelenmiştir. 1982 yılında Paris’in dış kenarlarında yer alan 35 hektarlık bir alanda yer alan Parc
de la Villette uluslararası tasarım yarışması için Bernard Tschumi ve Rem Koolhaas tarafından hazırlanan ve
birinci olan proje de kent parkı tasarımı ve peyzaj şehirciliği kuramında mihenk taşı olarak kabul edilmektedir (Çabuk ve Ark. ., 2013). Ayrıca The High Line, New York, James Corner Field Operations - Fresh Kills
Park, New York, James Corner Field Operations - Olympic Sculpture Park, Seattle, Weiss, Manfredi - Yuma
East Wetlands, Arizona, Fred Philips Consulting peyzaj şehirciliği alanında öne çıkan projeler olarak değerlendirilmiştir. Alan çalışması kısmında Sıcaksu Bölgesinin tarihsel ve mekansal gelişimi geçmişten günümüze
değerlendirilmiş, bölgeye yönelik geliştirilen planlama kararları ve projeler tartışmaya açılmış, bölgenin
sorunları analiz edilmiş ve incelenen örnekler üzerinden bölgeye yönelik peyzaj şehirciliği temelli öneriler
geliştirilmiştir.
YÖNTEM
Çalışmanın kuramsal kısmında yöntem olarak literatür ve arşiv araştırması, alan çalışması kısmında gözlem
ve yerinde tespitlerle fiziksel ve sosyal analizler gerçekleştirilmiştir.
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İncelenen örneklerde peyzaj şehirciliğinin sürdürülebilir kentleşmenin çevresel, sosyal ve ekonomik hedeflerini sağladığı görülmüştür. Yapılı çevreye yönelik hedefler; doğal çevreyi destekleyen, peyzajı temel alan mekanlar oluşturmak, yeşil alanları ve sosyal donatı alanlarını arttırmak, esnek kullanıma olanak tanıyan kamusal
mekanlar oluşturmak, atıl hale gelen binaları yeniden işlevlendirmek, sağlıklı çevreler oluşturmaktır. Doğal
çevreye yönelik hedefler; mevcut doğal kaynakları kimliklendirerek (yeraltı/yerüstü suyu kapasitesi ve kalitesi, rüzgar yönü ve şiddeti, toprak verimliliği derecesi) tanımlamak ve değerlendirmek, yenilenebilir enerji
kaynaklarının kullanımını teşvik etmek, kirlenmiş doğal kaynakları rehabilite etmek, suyu filtrelemek ve depolamaktır. Sosyal hedefler; rekreasyonel ve sosyal - kültürel - eğitim amaçlı etkinlikleri arttırmak, toplumun
farklı kesimlerinin bir araya gelmesini sağlayarak, sosyal iletişimi arttırmak, kentsel belleği korumak, mekan
kimliğini ve toplumsal kimliği güçlendirmek, güvenli, çekici, yaşanabilir kamusal mekanlar oluşturmaktır.
Ekonomik hedefler; turizm potansiyelini arttırmak, atıl binalara ve alanlara kullanım değeri kazandırmak, yeni
istihdam olanakları yaratmak, tarımsal faaliyetleri geliştirmektir.
Çalışma alanı olarak seçilen Sıcaksu Bölgesi (Şekil 1) 19 hektarlık bir alana sahip olup, Bursa-Ankara yolu
üzerinde yer almaktadır. Sıcaksu Bölgesiyle ilgili yapılan çalışmalar sonucunda; bölge için bugüne kadar pek
çok projenin geliştirildiği, ancak hem hak sahipleri ile yatırımcı firmalar arasında uzlaşma sağlanamadığı,
hem de yüksek maliyetleri yüzünden uygulanamadığı görülmüştür. Çalışmaların tek elden yürütülmesi için
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birkaç ay içinde mülkiyet sorununun tamamen çözülmüş olacağı belirtilmiştir. Bölgede Malcılar ve Tolon
fabrikalarının olduğu 22 dönümlük bir alan yatırımcılar için ihaleyle satışa çıkarılmış ve 13 yıldan beri çözülemeyen alanla ilgili çalışmalar hızlanmıştır.
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Bursa’yı Türkiye’nin en önemli termal turizm merkezi haline getireceği ifade edilen projede; termal tesisler,
konaklama tesisleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi, kür merkezi, yaşlılık bakım ve tedavi merkezi gibi
sağlık tesisleri ile spor tesisleri, binicilik tesisleri ve kulüp evi, yeme-içme tesisleri, açık-kapalı yüzme havuzları,
rekreasyon alanları, günübirlik tesisler, teleferik istasyonu, helikopter pisti, otel, motel, butik otel ve tatil evleri
yer alacağı belirtilmektedir. Karayolu, havayolu ve denizyolu ulaşımına eşit mesafelerde olan bu bölgenin aynı
zamanda Bursa’nın sosyal, kültürel ve ticaret alanlarına hakim bir noktasında olduğu, ayrıca proje alanında yer
alacak Kuştepe-Yiğitali Teleferik Hattı istasyonu ile bölgenin şehrin zirvesine de bağlanacağı ifade edilmektedir.
Sıcaksu Bölgesi ile ilk adımın atılacağı Termal Turizm Şehir Projesinin 4 etaptan oluştuğu, Sıcaksu Kentsel
Dönüşüm Proje Alanı, İpekiş Termal Kür Merkezi, Yeni Kaplıca ve Çevresi, Merinos Stadyumu ve Çevresi
Etapları tamamlandığında Kültürpark, Merinos Kongre Merkezi ve Kent Meydanıyla da bütünleşecek olan
projenin, kamu-özel işbirliği ile hızla tamamlanarak, Bursa’nın; dünya sağlık turizminden önemli bir pay almasını sağlayacağı belirtilmektedir15.
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Şekil 2. Sıcaksu Bölgesi Hava Fotoğrafı16
SONUÇ
Belediyenin projesinde Sıcaksu Bölgesi’nin mevcut konumundan ve doğal kaynaklarından faydalanarak turizm potansiyelini yükseltme ve kente ekonomik açıdan katkı sağlama hedefleri ön plana çıkmaktadır. Bununla
birlikte projenin çevresel ve sosyal hedeflerinin yetersiz olduğu görülmektedir. Bu noktada öncelikle Sıcaksu
Bölgesi’ni kentsel bütün içinde değerlendirmek gerekmektedir. Kültür Park’ın kuzeyinde kalan Sıcaksu Bölgesinin, güneyde, Kültür Park, Hisar Bölgesi, Merinos Kongre Merkezi, kuzeyde, Soğanlı Botanik Parkı ve
Bursa Hayvanat Bahçesi ile birleştirilerek, Cilimboz Deresi boyunca kent merkezi ile yeni gelime alanlarını
birleştiren, bütüncül, sürekli ve yeşil bir sistem oluşturması hedeflenmelidir. Böylece mevcut durumundan
daha yeşil, kamusal ve güvenli bir bölge ve kendi kendini sürdürülebilen bir ekosistem yaratılabilir. Ekolojik
yenilikler ve yaratıcı tasarımlar ile park içinde doğal ve sağlıklı bir yaşam ortamı oluşturulmalıdır. Mevcut
durumda bir kanal haline getirilmiş olan Cilimboz Deresi vadisi yeniden düzenlenerek, suyu temizlenen dere
boyunca ağaçlandırılmış yürüyüş yolları ve bisiklet yollarıyla merkeze yaya erişilebilirliği arttırılmalıdır. Tüm
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riyle iletişim kurabilecekleri rekreasyonel alanlar yaratılmalıdır. Kentlilere fiziksel ve ruhsal sağlıklarını geliştirilebilecekleri sosyal alanlar sunulmalıdır. Ayrıca vadi boyunca oluşturulan yeşil koridorda yerel flora ve
faunanın geliştirilmesi sağlanmalıdır. Böylece doğal kaynakların korunmasını ve gelişmesi mümkün olabilir.
16 http://www.bursahayat.com.tr/haber/bursa-da-sicaksu-bolgesi-yatirima-aciliyor-75410.html
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Özetle, projede yenilikçi bir dönüşüm sunarak uluslararası düzeyde önemli bir model oluşturmak amaçlanmalıdır. Bugün pek çok ülkede kabul gören bir yaklaşım olan peyzaj şehirciliğinin hem Bursa’nın, hem de Sıcaksu
Bölgesi’nin çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliğine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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KENTSEL ARAZİ KULLANIMININ BİÇİMLENMESİNDE KÜLTÜR ENDÜSTRİLERİ: İZNİK
KENTİ ÖRNEĞİ
Kübra KOÇER1, Özer KARAKAYACI2
Konya Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Konya / Türkiye

1-2

Öz: Küreselleşme süreciyle birlikte, sermaye ve işgücünün hareketliliği, iletişim teknolojilerinin hızlı
gelişimi, imalat sektöründen hizmetler sektörüne geçiş, tüm ekonomilerin tek pazarda entegrasyonu, sınırların
geçirgenliği ve ulus devletin çöküşü ekonomik yapıdaki büyük değişimin dinamikleri olmuştur. Üretim
yeniden yapılanma sürecine girip sanayi toplumunun kitlesel üretimine dayalı sistemi, bir taraftan ekonomik
kaynaklarda azalmaya neden olurken diğer taraftan da sistemden uzaklaşmayı beraberinde getirmiş ve esnek
üretimi ortaya çıkarmıştır. Bu süreçler, kentlerde kültürel, toplumsal, mekânsal ve politik yapının yeniden
şekillenmesine yol açmıştır. KentlerinProf.
en önemli
yerel dinamikleri
Dr. Ümran
SEVİLkopyalanması mümkün olmayan, yol
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ağlarıylaKurulu
ortaya çıkan
kültür endüstrileri istihdam gelişiminden
İBAD
Yönetim
Başkanı
yerel beceri-yeteneklerin geliştirilmesine, turizm olanaklarından farklı sektörlerin gelişimine, ekonomik
katkıdan sosyal kalkınmaya, yaşam kalitesinden mekânsal gelişmeye birçok boyutta olumlu etkileri söz
konusu olmuştur. Bu çalışma kentlerin mekânsal organizasyonlarının kültür endüstrilerinin sürekliliği ve
gelişimi açısından önemini, Türkiye’nin önemli çini üretim merkezlerinden biri olan İznik kenti örneğinde
incelemeyi amaçlamıştır. Çalışmanın temel hipotezi, ‘kentin mekânsal örgütlenmesi kültür endüstrileri için
yaratıcı atmosferin oluşmasında belirleyici olduğudur’. Buradan hareketle; İznik’te çini üretiminin geçmişten
günümüze kadar devam etmesi ya da bu yeteneğin kaybolmamasının temel nedenlerinden biri olarak, kentteki
yaratıcı atmosferi besleyen mekânsal organizasyonun sürekliliği olduğu kabul edilebilir. Bu çalışma kapsamında
yapılan incelemelerde, İznik’in sahip olduğu kültürel atmosfer ve süreklilik, yaratıcılık ve beceri düzeyi gibi
kökleşmiş alışkanlıklar ile arazi kullanım kararları arasında doğrudan bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Kentin
mekânsal organizasyonuna ilişkin karar vericilerin, kültürel atmosferi öncelemeyen kararları kentin belirli
bölgelerinde çini üretiminin unutulmasına, hatta bu yeteneğin kaybolmasına yol açtığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Yerel Dinamikler, Kültür Endüstrileri, Mekânsal Organizasyon, Yaratıcı Atmosfer, İznik
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birlikte ortaya çıkan rekabet kavramında önemli yer edinen kültür endüstrilerine etkileri üzerine odaklanmıştır.
Geleneksel modeller tarafından ihmal edilen mekânlar, yaşanan küresel süreçlerle birlikte önem kazanmıştır.
Sürekli değişen model ve değişmeler sonucu rekabet artmıştır. Rekabet koşullarına kentler yerel özelliklerini
kullanarak katılmakta ve değişen sistem içerisinde söz sahibi olmaya başlamaktadır. Yaşanan gelişmelerle
ortaya çıkan yeni ilişkiler kentlerin mekânlarını da etkilemiştir ve ağ temelli organizasyonlar ortaya çıkmıştır.
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Kentler, sürekli değişen yapı ve formları nedeniyle oldukça karmaşık ve dinamik mekânlardır. Kentlerin
mekânsal yapıları, o yerleşmenin geçirdiği değişim sürecinin bir sonucu olarak şekillenmektedir. Tüm
kentlerin mekânsal organizasyon kodları birbirlerinden yol bağımlı özelliklerinden dolayı farklılaşmaktadır.
Ayrıca kentlerin yer aldıkları doğal çevre, sahip olduğu ekonomik, sosyal ve kültürel yapı gibi etmenler
kent mekânını şekillendiren ana unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Kentlerin mekânsal örgütlenmesi,
ekonomik faaliyetleri, yer seçim kararlarını, aktörler arasındaki ilişkileri ve bölgenin gelişimi gibi birçok
olguyu etkilemektedir. Mekânın sunduğu çok çeşitli yerel potansiyeller ile üretim arasında güçlü ilişki ve çift
yönlü bir etkileşim bulunmaktadır. Kent mekânı üretimi ve yer seçim kararlarını etkilerken; üretim yapısı da
kentin mekânsal organizasyonunun şekillenmesinde rol oynamaktadır.
Devletin yeni örgütlenmesi ile ittifak halinde olan küreselleşme ve kapitalizm kentlerin sosyal, mekânsal ve
ekonomik yapısını yeniden üretmektedir. Dünyanın ekonomik örgütlenmesinin dönüşümü sırasında, sanayi
kentlerden dışarı taşınmış ve kentlerde yeniden konumlanmıştır. Kent ekonomilerinde ve ekonomik mekânda
yaşanan değişim yeni organizasyonlar ve planlama pratikleri için yeni bir rota yaratmış ve kültürel sektörler
1990’lı yıllardan beri birçok ülkede Prof.
kentsel Dr.
yönetimler
tarafından
Ümran
SEVİLstratejik bir araç olarak kullanılmaya
İBAD68-69).
Yönetim Kurulu Başkanı
başlamıştır (Öztürk Ekdi ve Çıracı, 2015:
Günümüzde, kültürel endüstriler ekonomik büyümeye ve küresel talebe göre de yeni ekonominin canlandırdığı
faktörleri desteklemektedir (Boccella ve Salerno, 2016: 291). Kavram ile ilgili tartışmalar, 1947’de ilk defa bu
terimi kullanan Theodor Adorno ile başlamıştır. Kültür endüstrisi terimi, film, yayıncılık, müzik, müzeler ve
sanat galerileri gibi endüstriyel olarak üretilen ticari eğlencelere işaret etmektedir. Kültür endüstrileri genellikle
baskı, yayın ve multimedya, görsel-işitsel, fonografik ve sinematografik yapımların yanı sıra el sanatları ve
tasarımları da içermektedir.
1990’lı yıllarda kültür endüstrilerinin çeşitli dallarını yakından inceleyen çalışmalar ile birlikte kavram
akademik çalışmalarda ve kentlerin gündeminde daha fazla yer edinir hale gelmiştir. Kentlerin modern kimlik
yaratması ve ekonomik büyümesi için kültür endüstrilerinin önemli bir unsur olduğu yürütülen bu çalışmalar
ile keşfedilmiştir. Literatürde ortaya konulan kültür endüstrilerinin ekonomik faydaları, kültürel ürünler ve
hizmetler sektörü için Avrupa’da geliştirilen ulusal stratejilerin oluşturulması ve karar aşamasında temel bir
teşvik unsuru olmuştur (Mitkus, 2016: 27-28).
O’Connor (2000), kültür endüstrilerini başlıca sembolik ürünlerle uğraşan faaliyetler olarak tanımlamıştır ve
üretilen ürünler, birincil ekonomik değerinin kültürel değerlerinden türeyen mallardan oluştuğunu söylemiştir.
Pratt (2008) ise kültür endüstrilerini üretim ve tüketim, sembolik ve malzeme arasındaki karma ve karmaşık
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ve toplumsallaşmış
bir kavram olmasıdır. Ayrıca yazar, tüketim boyutlarının
göz ardı
edilmemesi gerektiğini; aslında tüm boyutların entegre edilmeleri gerektiğini de vurgulamıştır. Boccella ve
Salerno (2016) tanımlama yaparken, merkezde yer alan sembolik veya etkileyici bir öğeye sahip olan kültürel
üretim ve tüketim biçimlerine atıfta bulunmuştur.
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Kültür endüstrileri terimi, doğa ile ilgisi olmayan ve kültürel olan yaratıcı içeriğin yaratılması, üretimi ve
ticarileştirilmesini birleştiren endüstriler anlamına gelmektedir. İçerikler genellikle telif hakkıyla korunmakta
ve mal ya da hizmet şeklinde olabilmektedir. Kültür endüstrileri yaklaşımı, kapitalist üretimin özellikleri olan
medya üretimi de dâhil olmak üzere, yoğunlaşma ve bütünleşmeyi açıklamaktadır ve semboller üreten ve
yayan endüstriyel üretim ve organizasyona sahip olmaktadır (Moore, 2014: 744).
Kültür endüstrisi faaliyetlerinin mekânsal organizasyonlarının neden belirli bölgelerde yığıldığı ya da niçin
bazı bölgeleri tercih ettiğine yönelik tartışmalar son dönemlerde akademik yazının ilgi odağı olmuştur. Bu
doğrultuda yürütülen çalışmalar, kültür endüstrilerinin üretimde kurulan güçlü ağlar, ara bağlantılar ve güçlü
dışsal ekonomilerle kümelenme eğilimlerinin güçlü olduğunu ortaya çıkarmıştır. Kültürel ürün endüstrileri,
çoğunlukla tercih ettikleri kent merkezlerinde yerelleşmekte ve mekânsal yığılma eğilimlerinde bulunmaktadır
(Scott, 2000: 329-330).
AMAÇ ve KAPSAM
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kentte yer alan kültür endüstrilerine etkilerini
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
ortaya koymaktır. Bu çerçevede, kültür endüstrilerinden bir faaliyet alanı olan çini sektörünün önemli üretim
merkezlerinden biri olan İznik kenti örnek alan olarak belirlenmiş ve İznik kenti özelinde elde edinilen bulgular
kentin mekânsal sisteminin uzun dönemde yaşadığı değişimin çini sektöründe meydana getirdiği etkilerinin
belirlenmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, çalışmanın temel hipotezi ‘Kentin mekânsal organizasyonu
kültür endüstrileri için yaratıcı ve rekabetçi atmosferin oluşmasında belirleyici olduğudur’ olarak tanımlanmıştır.
Çalışmada oluşturulan tartışmanın kapsamını ekonomik mekânın analizini rutinler üzerinden yapan evrimsel
ekonomik coğrafya yaklaşımı ve yığılma ekonomilerinin iki kolu olan yerelleşme ve kentleşme ekonomileri
oluşturmaktadır. Belirlenen kapsam doğrultusunda kent mekânı ve kentteki ekonomik eylemlerin mekânda yer
seçimi arasındaki ilişki ve etkileşimi irdelenecektir.
Birçok ekonomist 1990’lü yılların başlarından itibaren mekânı keşfetmiştir ve ekonomik dinamikleri ve
rekabet gücünü anlamak için coğrafi bir bakış açısı geliştirmeye başlamıştır. Çalışmalarında ekonomik
aktivitelerin mekânda yoğunlaşma sürecini vurgulamıştır. Bu yığılmaların arkasındaki nedenleri anlamak ve
değerlendirmek önemli çalışma başlıkları olmuştur. Yığılma ekonomileri, ekonomik faaliyetlerin coğrafi olarak
toplanması ile ortaya çıkmakta ve maliyetlerin düşürülmesi gibi çeşitli etkilere sahiptir. Yığılmalar, arama/
araştırma maliyetlerini düşürebilmekte ve yenilikçi fırsatlar sunabilecek olayların fırsatını artırabilmektedir.
Ekonomik faaliyet kollarının konumu, yaratıcı atmosfer ve yeniliklere olanak tanıyacak faaliyetleri bir araya
getirmektedir (Boschma ve Martin, 2010: 2; Kıymalıoğlu ve Ayoğlu, 2011: 199).
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Yığılma
ekonomileri,
yerelleşme
ekonomileri ve kentleşme
ekonomileri
Yerelleşme ekonomileri benzer ekonomik faaliyet alanlarının mekânsal olarak belirli bir mekân parçasında
yoğunlaşması olarak kabul edilmekte ve bu yığılma sayesinde mekân odak noktası haline gelmektedir.
Yerelleşme ekonomilerinden yararlanan sektörler verimliliğinin artmasına neden olmaktadır. Kentleşme
ekonomileri mekânın yerleşik ilişkileriyle ekonomik aktörler arasında tamamlayıcı bilgi alışverişi yoluyla
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gerçekleşmekte ve kent büyüklüğü veya yoğunluğu ile ilişkili ölçek etkileri olduğu belirtilmektedir. Kentler
büyüdükçe kentleşme ekonomileri daha da önem kazanmaktadır. Kentlerde yerelleşme ekonomileri, kentleşme
ekonomilerine eşlik etmekte ve kent içi süreçlerin birbirini tamamlaması olarak değerlendirilmektedir
(Feldman, 2006: 14-16; Rutkowska-Gurak, 2014: 81).
Kentleşme ekonomilerinden faydalanılan yerleşmelerde, farklı sektörlerde uzmanlaşma ve ürün çeşitliliği
bulunmaktadır. Farklı faaliyet kollarında bulunan ekonomik faaliyetler ara mal tedarikinde aynı aktör ile
işbirliği yapmakta, lojistik maliyetlerinde düşüşe neden olmakta ve kamu hizmetlerinin sağlanmasında ortaya
çıkan ölçek ekonomilerinden yararlanmaktadır. Kentleşme ekonomilerinde, ekonomik faaliyetleri çeşitlenmiş
kentlerde bir ekonomik faaliyet kolunda iş olanaklarının azalması durumunda diğer faaliyet kollarında istihdam
edilebilecek işgücü ortaya çıkacaktır ve işsizliğin azalması söz konusu olacaktır (Kıymalıoğlu ve Ayoğlu,
2007: 171-173).
Bu teorik arka plan, ekonomik mekânda tarihin önemini gerçek anlamda ortaya koyamamakta ve ekonomik
yapının değişimi konusunda detaylı bir söylem getirememektedir. Teknolojik gelişmenin coğrafyası, dinamik
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anlaşılması için evrimsel bakış açısının gerekli olduğu anlaşılmıştır. Evrimsel ekonomik coğrafya ekonomik
yapının nasıl değiştiğini, evrimi yönlendiren süreçlerle anlayarak ve yörüngeyi belirleyen mekânın nasıl
önemli olduğunu göstererek açıklamaktadır. Tüm ekonomik süreçler ve faaliyetler her coğrafyada farklılık
göstermektedir. Gömülü ve kümülatif nitelikleri nedeniyle, rutinleri değiştirmek kolay değildir ve bunlar diğer
yerleşmeler için taklit edilmesi oldukça zor unsurlardır (Boschma ve Martin, 2010: 1-3; Boschma ve Lambooy,
1999: 412).
Bireysel becerilerin toplamı değil aynı zamanda yerin kurumsal becerilerini de içine alan rutinlerin başka bir
ifade ile firmalar, endüstriler, ağlar, kentler ve bölgelerin mekânsal değişimi, ekonomik faaliyet kollarının yer
seçim davranışlarını açıklamaktadır. Yol bağımlı süreçlerle geçmişteki seçimler, sonraki seçim ve pratikleri
etkilemektedir. Bu yaklaşıma göre ekonomik faaliyetler, geleneksel yaklaşımların savunduğu gibi faydayı
maksimum kılmaya göre değil; yer aldığı coğrafyaya tutunan yerleşik ilişkiler üzerinden karar vermektedir.
YÖNTEM
Çalışmanın amacı doğrultusunda belirlenen hipotezin ispatlanması için çalışma alanı olan İznik’te betimleyici
analiz yöntemi kullanılmıştır. Bu sınamanın gerçekleştirilmesi için çalışma alanının geçirdiği değişim sürecine
yönelik değerlendirmeler yapılmıştır. Alan çalışmasında çini faaliyet kolunda yer alan üreticiler, yerel yönetim
kurumları ve kentin kurumsal kapasitesini destekleyen diğer kurum ve aktörler ile derinlemesine görüşmeler
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
gerçekleştirilmiştir.
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İznik, Türkiye’nin beşinci büyük gölü olan İznik Gölü’nün doğu kıyısında, Bursa’nın ise kuzey-doğusunda
yer almaktadır. Prehistorik dönemden itibaren çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan İznik’in coğrafi
özellikleri, konumu, sosyo-kültürel yapı vb. üstünlükleri yerleşim yapısının biçimlenmesinde etkili olmuştur.
Zeytincilik, bağcılık, çini üretimi, tatlı su balıkçılığı önemli üretim faaliyetleri olarak öne çıkmaktadır.
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Ekonomik ve kültürel bakımdan gelişmiş kent surları ev sahipliği yaptığı imparatorluklar için önemli bir
konumda yer almıştır. İznik tarihi boyunca önemli güzergâhların başlangıç ve dağılma noktası olmuştur.
Farklı uygarlıklara başkentlik yapmış olan İznik yıllarca ticaret, kültür, tarım, bilim ve dini bir merkez niteliği
taşımıştır. Hristiyanlık tarihi açısından önemli olan ekümenik konsüllere ev sahipliği yapan kent, Hac merkezi
olarak kabul edilmektedir. Toprak yapısı, çok sayıda önemli ocakların varlığı ve sahip olduğu sosyal yapı
sayesinde Bizans Dönemi’nden itibaren sanatta önemli gelişmelere tanıklık etmiştir. Seramik zanaatçılığı ile
başlayan sanat dönemi İznik’i çini üretim merkezi haline getirmiştir. Halı ve kilim dokumacılığı ve ahşap
işçiliği gibi zanaatlara dayanan bilgi birikimine de sahiptir.
İznik yerleşmesi geometrik yerleşim planı ve kentin birbirini kesen iki ana aks (Atatürk Caddesi ve Kılıçarslan
Caddesi) ile dört parçaya bölünmüş olması kentin makroformunun en dikkat çekici özelliğidir. Bugünkü formu
Roma İmparatorluğu döneminde inşa edilen 4970 m uzunluğundaki sur ve kapılar, çeşitli arkeolojik çalışmalar
sonucu ortaya çıkan değerler ve çok sayıda tarihi mekâna ev sahipliği yapmaktadır.
Mekân ve üretim arasında güçlü bir etkileşim bulunmaktadır. Bu ilişkiyi açıklayan kültür endüstrilerinden
Prof. Dr. Ümran SEVİL
çinicilik, bölge ekonomisinde ve kimliğinde
yer Kurulu
tutmaktadır.
Çini atölyelerinin büyük çoğunluğu kentin
İBAD önemli
Yönetim
Başkanı
birkaç noktasında yoğunlaşmaktadır. Geçmişte de seramik ve çini sektörü mekânın sunduğu ölçek ekonomileri
dışsallıklarından yararlanma eğilimi göstermektedir. Bizans döneminden itibaren üretimi devam eden seramik,
Atatürk Caddesi ve Kılıçarslan Caddesinin kesişim noktasında yer alan çini fırınları alanında üretim yapmakta
iken; günümüzde çiniciler, Süleyman Paşa Medresesi, I. Murat Hamamı, Nilüfer Hatun Çarşısı ve yine sözü
geçen iki aks üzerinde yoğunlaşmaktadır.
BULGULAR
İznik, sosyo-mekânsal ve sosyo-kültürel ağırlıklarının sunduğu mekânsal ilişkiler ile kentleşme ve yerelleşme
ekonomilerini ortaya çıkarmakta ve bu yığılma ekonomilerinden önemli ölçüde yararlanmaktadır. Kentte
gerçekleştirilen çinicilik faaliyeti yer seçiminde ölçek ekonomilerinin dışsallıklarından faydalanma imkânı
aramaktadır. Bir mekânda yayılma gösteren kültür endüstrisi, bu kümeler sayesinde üreticileri arasındaki bilgi
paylaşımı ve aktarımına destek olmaktadır. Yerel yönetimin çabaları ile kentte birçok mekân çini atölyelerine
ayrılmıştır. Kent merkezinde yer seçimi yapılan bu mekânlar, sahip olduğu tarihi ve kültürel atmosferi ile
çini üreticileri için beceri ve bilginin yayıldığı ortamlardır. Süleyman Paşa Medresesi ve I. Murat Hamamı
belirtilen amaçla işlevsel değişikliklerle çini faaliyetine ayrılmış mekânlardır ve kullanıcıları/ çini üreticileri
mekânın yaptıkları işe olumlu yönde etkileri olduğunu ifade etmişlerdir; aynı faaliyet kolundan üreticilerle
bir arada yer almak rekabeti artırmakta, hammadde vb. girdilerin maliyetlerini azaltmakta, tarihi dokudan
beslenmekte ve daha çok sayıda tüketiciye ulaşmaktadır.

Prof. Dr. Bülent EKER

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

Yönetim
Yardımcısı
İBAD Yönetim
Üyesi yaşadığı ekonomik veİBAD
İznik yerleşmesi
tarihselKurulu
süreç içerisinde
mekânsal
gelişmeKurulu
süreçleriBaşkan
sonucunda
önemli
bir odak noktası olmuştur. Sahip olduğu çeşitlilik ve farklılıkların etkisiyle kentin üretim yapısı da kendine
özgü ve biriciktir. Bu bağlamda, İznik Osmanlı döneminde sarayın çini üretim merkezi olarak karşımıza
çıkmaktadır. Çini sektörü, özgün bilgi ve yere özgü birikimleri kullanılıp kültürel ürüne dönüştürebilmekte
ve ihtiyaç duyduğu yaratıcı atmosferi geliştirmektedir. Bu gelişim çoğu zaman çift yönlü gerçekleşmektedir.
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Başka bir ifadeyle, mekânın sahip olduğu değerler üretimi desteklerken; mekânın organizasyonu da kültürel
ürünlerin üretimini şekillenmektedir. Sosyo-mekânsal ve sosyo-kültürel değerlerin ortaya çıkardığı mekânsal
ilişkiler yerel kalkınmayı, kentin rekabet gücünü, yenilikçi ve yaratıcı ortamı, bilginin dolaşımını ve öğrenme
süreçlerini desteklemektedir.
Üretim gerçekleştiği ve üretilen ürünlerin tüketici ile buluştuğu mekânlar olması sebebiyle kentler önemlidir.
Kültür ve yerel ekonominin arasındaki ilişkinin temelinde yer alan kültür endüstrisinin mekânda yer seçimleri
eğilimi, yaratıcı ve yenilikçi atmosferi besleyen kent merkezlerinden yana olmaktadır. Kent merkezleri,
sahip olduğu kültürel ve mekânsal çeşitlilik ve zenginlik ortamı, tarihi öneme sahip mekânların bulunması ve
canlılık gibi özellikleri ile çekicidir. Kültür üçgeni olarak adlandırılan ve kültür endüstrilerinin kümelenme
eğilimi gösterdikleri mekânların izdüşümü İznik’te Kılıçarslan Caddesi ve Atatürk Caddesi’nde yer almaktadır.
İznik’te çini faaliyetinin yer seçim kararlarını yalnızca mekânın şuan sunduğu atmosfer değil; yerleşmenin
geçmişten gelen rutin davranışları da yönlendirmektedir.
Çini üreticilerinin yer seçim kararlarını İznik’in sahip olduğu tarihsel bağlam ve geçmişten gelen birikimler
Prof. Dr. Ümran SEVİL
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İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkanı
devam ettiği bir ekonomik atmosfer, sektörde yer alan aktörlerin üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir. Kentin
tarihsel arka planın beslediği örtük bilgi ve yerel değerlerden beslenen çini üreticileri kentin sahip olduğu
tarihi çevreden ve tarihi mekânlardan ilham almaktadır. Tarihi dokuya sahip kent, Yeşil Cami gibi önemli çini
eserlerinde bulunan bilgi birikiminin yeni çini tasarımları için bilgi kaynağına dönüşmesini sağlamaktadır.
Yerel bilginin birikiminin İznik’te önemli yansımalarından biri olan çinicilik, uzun yıllar kentte yapılamamıştır.
Osmanlı Devleti’nin gerileme dönemine girmesiyle İznik çinisine olan talep azalmıştır ve üretim bir süre sonra
durma noktasına gelmiştir. Fakat 1970’li yıllarda tekrar canlanma dönemine girmiştir. Bu gelişmeyi ortaya
çıkaran etken kentte tekrar açılan bir çini atölyesinin kentin yerel birikiminin ortaya çıkışını tetiklemesi olmuştur.
Kentin kimliği üzerinde etkili olan çiniciliğin devam etmesi yerel kültürün devam etmesini/ yaşatılmasını
sağlamıştır. Bu bağlamda, ekonomik mekânın açık uçlu bir yapısının olduğu çıkarımı yapılabilmektedir.
Elde edilen bu bulgularla çinicilik ve kent mekânının organizasyonu arasındaki ilişkiyi güçlendiren sonuçlara
ulaşılmıştır. İznik kent yönetiminin son zamanlarda gündeminde ‘Çini Köy’ projesi bulunmaktadır. Bu
proje kentteki tüm çini atölyelerini, üreticilerini ve satış birimlerinin sur dışında büyük bir alana taşınmasını
kapsamaktadır. Bu projenin desteklemesi, kentin mekânsal organizasyonun sunduğu atmosferin çini üretiminde
önemli olduğu ve mekânla kültür ürünlerinin üretimi arasındaki yüzyıllardır süregelen bir birikimin var olduğu
gerçeklerinin göz ardı edilmesi demektir. Projenin hayata geçirilmesi, Evren (2012)’ in çalışmasında bahsettiği
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dokuyu terk etmeye başlayan çini üretiminin zamanla gerilemesi ve zanaata dayalı üretimden uzaklaşılması
sürecini tetikleyecektir. Yani İznik’te çini sektöründe köklü ve yol bağımlı bir tasarım sürecinin devamlılığının
sağlanması ve yere özgü bir değerin devamlılığı güçleşmiş olacaktır.
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SONUÇ
Küreselleşme süreciyle ekonomik yapıda büyük değişimler yaşanmıştır. Ekonomik sektörlerin ağırlıkları
değişmiş ve hizmet sektörüne kayış yaşanmıştır. Bireyler ve yerler arasında yeni işbölümü ve esnek uzmanlaşma
gibi kavramlar rekabet ortamını artırmıştır. Bu ortamda tutunabilmek için yerel değerler önem kazanmıştır.
Kentlerin en önemli yerel dinamikleri olarak kültür endüstrileri, yol bağımlı süreçler ile biçimlenmektedir.
Kültür üretimde kent mekânı önemli bir yer tutmaktadır. Sosyo-ekonomik değişimler ve süregelen
küreselleşme süreci ile dikkat çeken kültür endüstrileri, kentlerin ekonomik ve mekânsal süreçleri ile doğrudan
ilişkili faaliyetlerdir. Üretimde sağlam bir temele sahip olması sebebiyle kent merkezi, kültür endüstrileri yer
seçiminde ilk sırada yer almaktadır. Bu kapsamda çalışma, örnek alan olarak seçilen İznik’in sahip olduğu yere
özgü değerleri ve yerleşik ilişkilerinin çinicilik faaliyetini nasıl etkilediğini ortaya çıkarmayı amaçlamıştır.
İznik’in çok yönlü ve birikimli bir tarihsel bağlama sahip olması kentin mekânsal organizasyonunun yapısını
belirlemiştir. Kentin yüzyıllardır farklı medeniyetlere sahip olması ve bu değişim sürecini yönlendiren
Prof. Dr.
Ümran
SEVİL
süreçlerin etkisiyle kültürel ürünlerin üretiminde
önemli
bir odak
haline gelmiştir.
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Kentin mekânsal organizasyonu, İznik yerleşmesinin diğer yerlerden farklılaşmasına ya da biricik özellikleri
kazanmasına neden olmuştur. Değişen, gelişen ve üst üste gelen bir kültür birikimi mekânın organizasyonu
şekillendiren ve mekânsal çeşitliliği artıran unsurlardır. Bithynia Krallığı döneminde yapımına başlanan kent
surları, İznik’in mekânsal değişimine ilişkin önemli ipuçları sunmaktadır. Önemli kültürel, dini ve tarihi işaret
ve yapıların varlığı mekânsal değişim sürecine ilişkin kayda değer izleridir.
Mekân ve üretim arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı amaçlayan çalışmada hipotezi doğrular nitelikte sonuçlara
ulaşılmıştır. Elde edinilen bulgular, İznik’in kültür ürünlerinin üretimindeki rolünü ortaya koymakta ve son
dönemlerde kentsel bir politika aracı olarak yer edinen kültür endüstrisi İznik’in yerel kalkınmasında önemli
potansiyelleri barındırdığını göstermektedir. Sahip olduğu yerel dinamikler ve geçmişten gelen birikimlerle
yaratıcı bir atmosfer sunan İznik kent mekânı çini atölyelerinin yığılma noktası olmuştur.
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TAHRANDAKİ 9’BÖLGENİN DEPREM RİSKİ VE BUNU AFETE DÖNÜŞTÜREN OLASILIKLAR
Seyed Ali KOUHKAMAR1, Ercan KOÇ2
1-2

Yıldız Teknik Üniversitesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü, İstanbul / Türkiye

Öz: İnsan yerleşimi tarihi, kentleşme olgusunun daima doğal afetler riskini taşıdığını göstermiştir, özellikle
deprem gibi doğal afetlerin kentlerdeki etkilerinin incelenmesi şehir planlamacıların açısından önemli
konulardan biridir. İran, doğal afetlerle, özellikle depremlerle mücadelede büyük maddi ve can kayıplardan
zarar gören ülkelerden biridir ve başkenti Tahran İran’daki coğrafi konumu ve dünya deprem kuşağı üzerinde
bulunmasından dolayı sürekli deprem ile karşı karşıya kalmıştır. Yapılmış araştırmalara göre Tahran kenti
deprem açısından riskli bir bölgede bulunmaktadır ve bu açıdan kentin ana yapısının depreme karşı hasar
görme oranının analizi ve buna karşı yönetim stratejileri önem taşımaktadır. Araştırmanın türü uygulamalıtemel ve analiz yöntemi analitik- tanımlayıcı
olarak
doğal veSEVİL
yapısal göstergeler ve değişkenleri ve doğal
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Başkanısağlamaya çalışılmıştır. Araştırmada
olumlu sonuçlar elde etmek için uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemi(GIS) kullanılmıştır. Araştırmada
fay durumu ve deprem kuşağı, fay dağılım haritası sunulmuştur. Tahran kentindeki tek kaynağın 30 ve 50
km yarıçapında gerekli incelemeleri yaptığı göz önüne alındığında, 9.bölgedeki fay ve deprem durumunun
incelenmesi gerektiğini göstermektedir. Araştırmanın sonuçlarına göre faya yakınlık ve konumu, yapının ömrü
ve kat sayısı, dar geçitler ve yoğun trafik, eski yapı ve yasadışı inşaatları göz önünde bulundurarak Tahranın 9
bölgesindeki ana yapılar dayanıklı sayılmaz. Dayanaklık ve onların sosyal ekonomik yapısı arasında anlamlı
ilişki bulunmaktadır ve onların her birinin değişmesiyle, yapıların dayanaklığı da etkilenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Deprem, Şehir Planlaması, Dayanıklılık, Tahran, Afet

GİRİŞ
Kentsel planlama, disiplinler arası bir bilim olarak, insanların ve kentçilerin konforunu, güvenliğini ve refah
düzeyini artırmak için stratejileri geliştirmeye ve ilkeleri gerçekleştirmeye çalışır. Bunların arasında insanların
yaşamlarını ve refahını tehdit eden ve bugüne kadar milyonlarca insanı feda eden, depremlerde dâhil olmak
üzere doğal afetleri olan vakalar var. İnsan yerleşimi tarihi, kentleşme olgusunun daima doğal afetler riskini
taşıdığını göstermiştir. Son on yılda yüz büyük şehir araştırması, bu şehirlerin %78’inin deprem gibi doğal
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maruz kalma seviyesi% 86, gelişmiş ülkelerde% 45’dir (Darabkhanı, 2007). Deprem, tektonik plakların
bulunduğu yerde meydana gelen bir kopma sonrasında katı yerkabuğunu oluşturan tektonik plakaların yer
değiştirmesi ve enerjinin serbest bırakılması sonucunda oluşan muazzam doğa gücünü temsil eder (Golabchi ve
Tayyebat, 2007). Deprem kuşağında bulunan İran ve başkenti Tahran, sürekli depremle mücadele etmektedir.
Bu çalışmada Tahranın 9.Bölgesi (İlçe) ve onun deprem riski araştırılmıştır.
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AMAÇ
Doğal afetlerin, doğanın ikizi olduğunu göz önüne alındığında, insanlar, yaratılışından beri bu felaketlerle
başa çıkmanın yollarını arıyorlar, ancak modern dünyanın bilimsel gelişmeleri bile, bu afetlerin üstesinden
gelememiştir, öyle ki geçtiğimiz çeyrek yüzyılda, dünyadaki 150 milyondan fazla insan, doğal afetlerden
ciddi bir şekilde etkilenmiştir (Ahad nejad, 2016). Kentlerin nüfus yoğunlukları her geçen gün artıp ve
kentsel gelişme talebi ve yeni kentlerin yaratılması artmaktadır. Tahran Metropolü, geçmişte birçok yıkıcı
depremle karşı karşıya kalmıştır ve her an bir depremin yaşanması ve ciddi can ve mal kaybı yaşanıp, bir facia
yaratabilir. Araştırmalara göre, Tahran’daki fay ve Tahranın Kuzeyi fayların aktifleşmesi durumunda bu şehir
kalıcı olarak kapatılacak ve İran deprem kayıplarında rekor sahibi olacaktır (Akashesh, 2004). Bu nedenle,
kentsel dokuları tanımlamak ile birlikte, doğal afetlere karşı savunmasızlığını azaltmak için ciddi yöntemler
bulunması gereklidir. Araştırmanın Tahrandaki 9.bölgenin deprem riski ve bunu afete dönüştüren olasılıkları
incelenmesi amaçlıyor.
KAPSAM
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Tahran’ın Gelişme Tarihi, 1788’de kacar
şahı
Ağamohammadhanın,
Tahranı başkent olarak seçtiğine dönüyor.
Ardından, Reza Şah döneminde (1926-1941), daha yoğun bir şekilde büyüdü ve birçok ildeki halkı cezbetti. Bu
şehir Alborz’un güney yamacında dağ ve çöl arasında bulunmaktadır. Tahran’ın genişliği güney ve güneybatıdan
Varamin ve Şahriar ovalarına uzanıyor ve doğu ve kuzeyde dağlarla çevrilidir. Yaklaşık 8,5 milyon nüfusu olan
Tahran, 22 bölgeden (İlçeler) oluşmaktadır. Tahran bölgesi deprem bölgelerinde tektonik olarak kabul edilir
ve merkezi Alborz’un aktif faylarında bulunur (Saeed Nia, 1989). Genel olarak, Tahran’ın genişlediği zemin
birleşik değil, fakat çoğunlukla kuzey batı - güney doğu ya da batı-doğunun kuzeybatısında olan küçük ve büyük
faylar onu kırmış ve bölmüştür. Kanıtlar, bu parçaların sık sık birbirlerine doğru ilerlediğini göstermektedir.
Tahran’ın kuzey yarısı, fayın ilerlemesinde güney yarısına göre daha savunmasızdır. Tahranın en büyük fayı,
yüzlerce kilometre uzunluğunda Moşa fayı ve diğer iki önemli ve uzun fay, Tahran kuzey fayı ve Rey fayıdır.
Geçtiğimiz 150 yılda Tahran’da büyük bir deprem olmasa da, fakat deprem, Tahran bölgesinde en önemli
jeodezi tehdit olarak değerlendiriliyor ve Tahran’daki kritik sistemin geleceği için büyük bir mücadeledir.
Tahran’ın düzensiz ve dengesiz büyümesi, özellikle son yıllarda, bu şehri olası bir depreme karşı savunmasız
hale getirmiştir. Fiziksel unsurların ve uygun olmayan kentsel arazi kullanımının kötü durumu, verimsiz
kentsel ağı, kompakt kent dokusu, yüksek kentsel yoğunluk, şehrin altyapısının kurulmasının zayıf olduğu
ve kentsel açık alanların yetersiz dağılımının ve bunlar gibi birçok nedenlerden dolayı, şehrin depreme karşı
savunmasızlığını artmıştır. Kent yapısı, kent dokusu, nüfus yoğunluğu, yol ağları, zemin yapısı, binaların yaşı,
yapı sistemi, malzeme türü, Kat sayısı, kentsel hizmetlerin ve altyapıların durumu, yasallık durumu, donatı
alanları,
fay hattına
yakınlık, işlev,
ekonomik yapı unsurlar savunmasızlığı
faktörler arasındadır.
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YÖNTEM
Araştırmanın türü, uygulamalı-temel ve analiz yöntemi analitik-tanımlayıcı olarak doğal ve yapısal göstergeler
ve değişkenleri ve doğal afetlerdeki riskli bölgelerin haritalanmasını kullanarak, gerekli çözümleri sağlamaya
çalışılmıştır. Çalışmada 9.Bölgeden iki farklı konumda ada seçilmiştir ve güncel veriler bu adalardan alınmıştır.
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Araştırmada olumlu sonuçlar elde etmek için uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemi (GIS) kullanılmıştır.
Araştırmanın niteliği ve konusundan dolayı, ana tanımlayıcı- analitik yöntemin yanı sıra, AHP sistemi ile 4
farklı grupta puanlanıp ve değerlendirilmiştir. Faylardan uzaklığı dış faktör olarak ve malzeme türü, binaların
ölçüsü, yolların genişliği, nüfus yoğunluğu, kat sayısı vb. gibi veriler iç faktör olarak değerlendirilmiştir.
Tahranın 9.bölge belediyesi verileri ve diğer resmi kurumlardan alınan GIS verileri ile birlikte seçilen iki
farklı adadan toplanan bilgiler bu araştırmanın bulgularıdır. Güncel verilerde, parsel sayısı, kat sayısı, nüfus
yoğunluğu, aile, KAKS oranı, işlev ve bina yaşı gibi önemli faktörleri bir araya getirerek bölgenin depreme
karşı riski araştırılmıştır.
Tahranın 9.bölgesinde güncel verilere göre deprem risk seviyesi ve bu riske karşı neler yapılması ve ya
yapılmaması araştırmanın temel sonucudur.

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Şekil 1. Dünya Deprem Haritası

Şekil 2. İran Fayları ve Uzantıları

BULGULAR
Tahran, geçen bin yılda dört büyük deprem görmüştür ve 1830’da son şiddetli depremini yaşamıştır. Tahran,
jeolojik açıdan aktif faylar üzerine konumlanmış ve toprak ve deprem grevlerine neden olmuştur. Tahranın
birçok aktif fayları arasında “Moşa fayı, Tahranın Kuzey fayı ve Rey güney fayı” olmak üzere üç fayının
harekete geçirilme olasılığı diğerlerinden fazladır. Tahran’daki binaların ve dairelerin çoğunun yapım kalitesi
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
düşük ve birçok uzmana göre, Tahran’da bir deprem durumunda çok hasar oluşacaktır. Alfred Wagner Alman
İBAD
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
Araştırma Enstitüsüne göre, Tahran doğal afetler için dünyadaki en tehlikeli on kent listesinde bulunuyor. Bu
kentin listeye girmesinin başlıca nedeni, kentteki pek çok standart dışı yapı ve yüksek nüfus yoğunluğuna
rağmen, deprem faylarının üzerinde olmasıdır. Tahran Deprem ve Çevre Araştırmaları Merkezi değerlendirme
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sonuçlarına dayanarak, Tahran’ın orta ve güney bölgelerinin daha nüfuslu ve yıpranmış ve hassas sosyal
tabakalara sahip olması, daha savunmasız olduğunu gösteriyor.
Tahranda 9.bölgenin dokusu eskidir ve bu bölgedeki binaların bazıları, özellikle yoğun nüfuslu mahallelerde,
yarım asrı aşkın bir süre bulunmaktadır. Bu alanın bir kısmı Rey fayında bulunduğu gerçeğinden dolayı,
bu bölgenin Tahran’daki en savunmasız bölgelerden biri olduğuna dikkati çekmektedir. Ray fayının tahriki
durumunda, bu bölge, Tahran’ın güneyindeki 10, 11 ve diğer birkaç bölgede en yüksek hasar oranına sahip
olacaktır (Matin Far, 1391). Tahran 9.bölgedeki farklı mahallelerin yerleşim dokusu, sosyal-ekonomik,
sağlık, fiziksel, çevresel ve güvenlik yıpranmışlığı gibi boğucu tükenme tehdidiyle karşı karşıya kalmıştır.
Buna dayanarak, bölgenin sakinlerinin güvensizliği artmış ve bu dokularda ikamet ettiklerinden memnuniyet
duymamaya başlamışlar.
Tahranda Topografı ve Fay Hatları
9 Bölgede, büyük depremler için yüksek bir potansiyele sahip birkaç fay vardır, Üçüncü Çağ boyunca Alpin
Dr.
Ümran
SEVİLya da kuzeydoğu doğrultusundadır. Bu
dağ hareketleri tarafından oluşturulan Prof.
bu faylar
genellikle
kuzeybatı
Yönetim
Kurulu
Başkanı
fayların en yakın ve en önemlileri, İBAD
geçmişte
birçok büyük
depremin
oluşumuna katkıda bulunan Kahrizak
fayları, Rey’in kuzey ve güney faylarıdır. Tahran, merkezi Alborz’un güney kesiminde temel fayları arasında
yer almaktadır. Rey fayı açısından tahranın 9.bölgesi çok risk taşımakta ve savunmasızdır.

Şekil 3. Tahranda 22 Bölge ve Fay Haritası

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

Şekil 4. Tahran Topografı Haritası

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Tahran 9.Bölge Nüfus Yoğunluğu ve Sosyal Ekonomik Dokusu
Tahran’ın 9.bölgesinde 13 mahalle bulunmaktadır ve bunlardan 11 mahalle tamamen yerleşim, ikisi Mehrabad
havalimanı ve endüstriyel fonksiyon ile Fath mahallesi bulunmaktadır. 9.Bölge, Tahran’daki ana göç
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alanlarından biridir. İran Konut ve Kentsel Gelişme Bakanlığı tarafından konut kullanımı için önerilen kişi
başına düşen konut 40-50 metrekaredir. Tahran’ın 9. Bölgesi ise kişi başına düşen konut kullanımı 15.27
metrekaredir. Tahran belediyesi verilerine göre 2016 yılında 174,115 kişi ve 57,648 Hane halkı 9.bölgede
yaşamaktadır ve 89 kişi hektar başına nüfus yoğunluğuna sahiptir.

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Şekil 5. Bölgede Ada Bazlı Nüfus Yoğunluğu

Şekil 6. Bölgede Arazi Kullanım Haritası

Bu bölgede bulunan Mehrabad Havalimanı, bölge alanın %47’sini kapsıyor ve yüksek nüfus yoğunluğundan
dolayı ve bölgede konut, sanayi alanlar ve askeri bölgelerin birleşmesinde, depreme karşı ciddi risk meydana
gelmektedir ve bu bölgeni savunmasız bir hale getirmektedir.
2006 istatistiklerine göre, 9. bölgede yaşayan çalışan nüfusun büyük bölümünü kamu ve özel sektör çalışanları
oluşturuyor ve gelir açısından, Tahran’ın ortasın dalarlar. Bölgedeki işsizlik oranı Tahran’ın ortalamasından
fazladır. Bölgede yaşayan hane halklarının gelir düzeyi Tahran’ın ortalamasının altındadır (İran İstatistik
Merkezi, 2006).
Erişim ağı ve Yollar
Çalışma alanı, Tahran dışıyla iletişim açısından özel bir yere sahip olan şehrin belirli bir noktasında bulunuyor.
Tahran şehrinin geçidi olan bu bölge, aynı rolü oynamaya devam ediyor ve çalışma alanının en önemli gücü
olarak görülebilir.
Geçit olma özelliği alanda güçlü kentsel ve şehir dışı erişim sistemlerinin oluşmasına sebep olmuştur. Ulusal
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
Demiryolları,
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uluslararası
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Metro,
Batı
Otogar,
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TahranKurulu
Yolu, Tahran
Mahsus
Yolu,
İBAD
Yönetim
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Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
Tahran-Karaj Otoyolu, şehir merkezine ve Tahran’ın diğer bölgelerine bağlantılar oluşturmuştur. Adı geçen bu
tesisler bölge için güçlü bir nokta olmakla birlikte, ağır trafik, gürültü, hava kirliliği, güvensizlik ve kaygı gibi
olumsuz etkileri ve bölgeye ait olma duygusunun eksikliği ve bölgenin geçit doğasının olumsuz sonuçlarıdır.
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Şekil 7. Tahran 9’Bölge Erişim Ağı
Tahran 9.bölgede yolların genişliği analiz edildiğinde yolların büyük bir kısmı 8 metrenin altındadır ki bu
durum bölgeni deprem zamanı insanların kaçışını ve depremden sonra acil ekiplerin ulaşımına engel teşkil
etmektedir.
Yıpranmış Doku ve Açık Alanlar
9. bölgenin yerleşim alanında büyük bir kısmı yıpranmıştır. Bu bölgede bulunan binalarının bazıları, özellikle
nüfus yoğunluğu yüksek olan mahallelerde, yarım asrı aşkın bir süreye dayanmaktadır. Alanın bir kısmının
Rey fayı
üzerinde
nedeniyle
alanlardan
biri olduğunu
belirtmek
gerekir.
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en yüksek tahrip oranına sahiptir (Matin Far, 1391).
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Bu bölgede yıpranmış doku olmasına rağmen açık ve yeşil alanların çok az sayıda bulunması riskin seviyesini
artırmaktadır. Bu durumda deprem zamanı ve depremden sonra açık alanların yeterli olamamasından dolayı
insanların kaçması ve ya geçici bir süre olarak kalmaları mümkün olmayacaktır.

Prof. Dr. Ümran SEVİL
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Şekil 8. Bölgede Yıpranmış Doku

Şekil 9. Bölgede Yeşil Alan Haritası

Yapı Sistemi ve Kat Sayısı
9.Bölgede seçilen iki adada bina özelliklerini ve verilerini toplayarak bölgenin yapı sistemi ve kat sayısı
ortalama miktarı ele geçirilmiştir. 9.bölgede yaklaşık %73 oranında yapı sistemi iskelet ve %27 oranında
yığma yapı sistemidir. İskelet yapı sistemi olan binaların %57 betonarme ve %43 çelikten inşa edilmiştir.
Binalarda %67 dört katlı ve altındadır ve bölgede beş katın üstünde çok bina bulunmamaktadır. Binaların %25i
30 yaşın üstündedir ve %45 oranında 10 yaş altındadır. Parsellerin %53i 100 metre karenin altındadır.
Tahran 9.bölgede binaları birbirine sıkışmıştır ve KAKS oranına baktığımızda %40ı 2.50den daha fazladır
ki bu rakam bölgedeki binaların kat sayısına göre açık alan veya arka bahçe alanının oldukça yetersizliğini
göstermektedir.
Yukarıdaki rakamlara göre 9.bölgedeki binalar ve parseller depreme karşı risklidir ve bu risklerin afete dönüşme
olasılıklıyı çok yüksektir.
SONUÇ
Bölgenin fiziksel ve sosyal-demografik koşulları üzerine yapılan
araştırmalar,
bu AVŞAR
bölgede farklı
işlevlerin
Doç.
Dr. Pelin
KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
birleşimi
gözlendiğini
tanımlamak
zordur.
Tahran
şehrinin
en eski
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
İBAD
Yönetimgöstermektedir.
Kurulu ÜyesiBölge için belirli işlevleri
bölgelerinden biri olan 9.bölge, konut faaliyetleri ile uyumsuz kullanımlar, şehrin bu bölgesindeki trafiğin
tıkanmasına ve bölgeler arası kullanımla geçiş yollarının varlığı, yerleşim birimlerinin yıpranması, konut
koşullarının iyileştirilmesinde ailelerin ekonomik zayıflığı, nüfus yoğunluğu ve şehir dokusundaki sıkışma
gibi birçok sorunla karşı karşıyadır.
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Genel olarak bu bölge, tükenmişlik, geçirimsizlik, bölümlerin parçalanması ve dokunun sıkıştırılması, dar
geçit ağı gibi sorunlarla karşı karşıya kalmıştır ve kapsamlı bir müdahale olmadan çözmek mümkün değildir.
Bölgenin mevcut jeolojik haritaları ve jeomorfolojik çalışmaları, bölgede potansiyel bir deprem tehlikesi
olduğunu göstermektedir. Bölgenin kuzey sınırında ve Alborz yaylalarında, en önemlileri Moşa-Faşam olmak
üzere birkaç fay vardır. Ayrıca, İran’daki deprem imar haritasına göre 9. bölge yüksek tehlike bölgesindedir.
Fay durumu ve deprem kuşağı, fay dağılım haritasında sunulmuştur. Tahran kentindeki tek kaynağın 30 ve 50
km yarıçapında gerekli incelemeleri yaptığı göz önüne alındığında, 9. bölgedeki fay ve deprem durumunun
incelenmesinde, gerektiğinde alanın ve çevresini kapsar.
Tahranın 9.bölgesinin verilerine göre AHP sistemini kullanarak, 6 faktörden ve 4 seviyeden oluşan bir
grafikte, bölgenin risk oranlarını buluyoruz. Bu bilgi ve puanlar araştırmacının kendi bulguları ve ele aldığı
analizlerle sunulmuştur. Bu analizde faya yakınlık mesafesi, bölgede bulunan binaların kat sayısı, yapı sistemi,
malzeme türü, bölgede bulunan yolların genişliği ve bulunan parsellerin ölçüsü 4 farklı değerlendirmede (Az
Risk, Nispeten Düşük Risk, Orta Risk ve Çok Risk) seçilen rastgele iki adadan, ele alınmıştır. Bu model
Prof. Dr. Ümran SEVİL
değerlendirme ile 9.bölgenin dokusu İBAD
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risk taşımaktadır
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Az Risk

Nispeten Düşük
Risk

Orta Risk

Çok Risk

Risk türü
Değerlendirme Modeli

-

-

-

4

Rey Fayına Yakınlık

-

2

-

-

Kat Sayısı

-

-

3

-

Yapı Sistemi

1

-

-

-

Malzeme Türü

-

-

-

4

Yol Genişliği

-

-

-

4

Parsel Ölçüsü

Şekil 10: 9.Bölge Farklı Faktörlere Göre Puanlama
ÖNERİLER
1. Deprem riski ve bunun çeşitli boyutları hakkında kamuoyu eğitimi ve halkın bilgilendirilmesi ve deprem
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
öncesi ve sonrasında ailelerin ve vatandaşların uygun reaksiyon göstermeleri için gerekli eğitimin verilmesi.
İBAD
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
2. Kentin eski dokusunun savunmasızlığını azaltmak ile ilişkin, vergi teşvikleri, yenileme kredileri ve
bunun gibi meşru çözümleri, depreme karşı daha güçlü kentsel yapılar oluşturmak için belirlenmiş kural ve
düzenlemeleri uygun şekilde geliştirmek.
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3. Devlet ve kamu binaları, açık alanlar kriz yönetimi sürecinde kritik bir rol oynamaktadır. Bu nedenle,
bunları kriz zamanlarında kullanma ihtimalini garanti edebilmesi.
4. Yıpranmış doku için açık ve yeşil ve hizmet alanları yapmak.
5. Bölgede bulunan Mehrabad Havalimanı alanın %47sini oluşturmaktadır ve bölgede binaların sıkıştığından
dolayı bu havalimanını tahranın başka bir bölgesine taşımak.
KAYNAKÇA
Ahmadi Far, N., (2016). Turistik Gelişme Açısından Tahran’da Kentsel Dönüşm, Kharazmi Üniversitesi,
Tahran.
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TRABZON-KAHRAMANMARAŞ CADDESİ ÖRNEĞİNİN MEKÂNSAL KARAKTER
PARAMETRELERİ DOĞRULTUSUNDA İRDELENMESİ
Çiğdem BOGENÇ1, Banu BEKCİ2, Fatih BEKİRYAZICI2
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Rize / Türkiye

1-2

Öz: İnsan doğası gereği çevresiyle bütünleşme ve toplumsallaşma eğilimi göstermektedir. Kentsel mekanlar
da bu eğilimin hayat bulduğu alanlar olarak yüzyıllar boyunca şekillenmiştir. Bu mekanlar da kurulan güzel
ilişkiler bireylerin kendilerini güvende ve huzurlu hissettirirken insanın toplumlaşma bilincinin de gelişmesini
sağlayarak içinde bulunulan çevreyi önemseme, sosyo-kültürel ve tarihsel sahiplenme, aidiyet gibi duyguların
oluşumunu da beraberinde getirmektedir. Kent içerisindeki rahat ve güvenli caddeler, sosyal etkileşim sağlayan
meydanlar, temiz hava ve güneş ışığı için fırsat yaratan parklar kamu refahını da arttırmaktadır. Bununla
birlikle toplumun bireylerini birleştiriciProf.
ve bütünleştirici
sosyalSEVİL
duygularının gelişmesine de katkı sunmaktadır
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(Carr, Francis, Rivlin ve Stone’a (1992).
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algısal özelliklerini harekete geçireceği, her türden algısal, sosyal, fiziksel ihtiyaçlarını karşılayacağı kentsel
mekana ihtiyaç duymakta olup kentsel mekanın önemli bir parçası olan caddelerdeki yaşam alanının önemini
arttırmaktadır. Bu çalışma ile Trabzon Kahramanmaraş Caddesi Enviro Solutions (2001)’ın önerdiği mekânsal
karakter parametreleri doğrultusunda alan kullanıcıları tarafından mevcut durum analizi yapılmış ve caddenin
fiziksel çevre özelliklerinin irdelenmesi (kullanıcıların mekânsal algısı) Jack Nasar (1998) “beğenilen çevrelerin
değerlendirilmesine yönelik önerdiği modelden” yararlanılarak yapılmıştır. Anket çalışması kapsamında
deneklerin büyük çoğunluğu Trabzon Kahramanmaraş Caddesi’ni kullanmaktan mutluluk duyduğunu ifade
etmiş, bina ve sokakların bakımsızlığını (r=,277***), yaya ulaşımındaki zorluğu (r=,222***), yeme-içme
mekanlarının ihtiyaçlarını karşılamamasını (r=,196*) hatta ulaşımda zorluk yaşamasını (r=-,177*) problem
olarak görmemiştir. Sonuç olarak Trabzon Kahramanmaraş Caddesi kullanıcıları ekonomik, fiziksel ve sosyal
ihtiyaçlarını karşılayan kentin en işlek caddesinin olumsuz yönleri olsa dahi bireyler yaşantılarında mutlu ise
mekanın olumsuz ve eksik yönlerini görmezden gelerek memnuniyet duygusu içerisinde olduklarını ifade
etmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Kent, Kamusal Mekan, Mekânsal Karakter Parametreleri, Trabzon Kahramanmaraş
Caddesi
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Güneşin yaydığı ışıkla temas eden herhangi bir ağacın gölgesinin sınırları (Meiss, 1990) ya da bir duvarın,
tavanın, sütunun sınırladığı alanı mekân olarak tanımlanabildiği gibi ışık ta herhangi bir engelleyici olmadığında
bir mekânı belirleyebilir. Mekânı sınırlandıran öğelerin farklılığına göre mimari mekân ve doğal mekân
ayrımı yapabiliriz (Joedicke 1985). Mimari mekânın doğal mekânla ortak paydası olan alanlar kentsel mekân
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olarak tanımlanabilir. Bu doğrultuda kentsel mekânlar tarım dışı işlerle uğraşan insanların sosyal, ticari ve
kültürel etkileşimde bulunduğu mekanlar olup 7’den 70 e tüm kullanıcıların evinden dışarı adım attığı andan
itibaren kullandığı alanlardır. Kentsel mekanın sahip olduğu mekânsal kalite yaşam kalitemizi de doğrudan
etkilemektedir (Özdemir ve Ocakçı, 2017). Dolayısıyla kentsel mekanlar tüm kullanıcıların fiziksel, sosyal ve
algısal anlamda hitap etmeli ihtiyaçlarını başarılı bir şekilde karşılamalıdır.
Günümüze kadar yapılan kentsel mekan tanımları incelendiğin de ortak paydanın farklı kültürlerin ve
birikimlerin paylaşıldığı mekan olmasıdır. Bu bağlamda kentsel mekanlar, değişen sosyo-ekonomik koşullara
ve kentlerin kültürel dokusuna cevap verebilen “yaşayan organizmalar” olarak kabul görmektedir (Alexander
1977). Demokratik mekanlar her türlü kullanıcı grubunun haklarını korur ve tüm kullanıcıların ihtiyaçlarını
karşılamaya yönelik fırsatlar sunar. Halkın rahatlıkla ulaşabildiği kentsel mekanlar, tüm caddeleri, meydanları,
yolları, konut yerleşimlerini ve ticari/kamusal kullanımların olduğu mekanları temsil ederek rahatlık,
dinlenme, aktif/pasif katılım, keşfetme ve insani ihtiyaçlara öncelik verir (Carr ve ark. 1992; Yılmaz vd.,
2017 ). Kentsel Mekânın özelliklerini oluşturan üç ana faktör bulunmaktadır. Kentsel mekânın özelliklerini
besleyen bu üç faktör (kentsel mekanın
algısal/kavrayışsal
Prof.
Dr. Ümran özellikleri,
SEVİL kentsel mekanın sosyal/davranışsal
İBAD Yönetim
Kurulu
özellikleri, kentsel mekanın fiziksel/biçimsel
özellikleri)
ve buBaşkanı
faktörler arasındaki ilişki kentsel mekanın
mekânsal parametrelerini belirlemede tasarımcılara yardımcı olacaktır (Halu 2010). Temel mekânsal kalite
parametreleri içinde bulunduğumuz kültür ve yaşadığımız çevre de rahatlık ve konfor gereksinimlerimizi
belirlemede etkili olsa da kentsel mekanlara yönelik geliştirilen kalite parametreleri çoğu zaman birbiri ile
benzerlik göstermektedir. Enviro Solutions (2001)’e Ulaşılabilir açık mekanlar, İyi kalitede açık mekânlar, Açık
mekanların ihtiyaçlarının yeterli seviyede karşılanması, Farklı tiplerin iyi aralıkta olması, Kentsel mekanda iyi
dağılımda olmaları göre açık mekanlara yönelik kalite parametreleridir.
Kentsel Mekan Olarak Caddeler
İster fikirlerin ve umutların karşılıklı değişimi için bir zemin yaratsın ister büyük grupların dışa vurumlarına
sahne olsun, cadde kontrolü en güç olan politik mekânlardan biridir (Jacobs 1996). Kentsel mekan bütününün bir
parçası olan meydanlar, sokaklar, ve caddeler (Moughtin (2003) özellikle 20.yy’dan günümüze barındırdıkları
iletişim imkânları ve sosyal hayatla öne çıkmaya başlamışlardır. Kent halkının en kolay şekilde ulaşabileceği
mekan olan caddeler sosyal ve ticari yaşamında odak noktası niteliğindedir. Marcus ve ark. (1998) caddeleri
gündelik hayatın peyzajında önemli bir yer tutan eleman olarak tanımlarken caddeyi ulaşım, seyahat, alışveriş
veya diğer insanlarla ilişki kurmak için sosyal bir mekân olarak kullandıklarını ifade etmişlerdir. Allan B.
Jacobs (1996) caddeler ile ilgili yaptığı araştırmaları sonucu yaya trafiği ile taşıt trafiğinin beraberce işlediği
bulvar ve caddelerin insanları birbirine daha yaklaştırdığını ve bu caddelerin yaşanabilir caddeler olduğunu
tespit etmiştir.
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
İBAD
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
Kentsel Mekanın Algılanması
Kentsel mekânın karakterini etkileyen fiziksel / biçimsel özelliklerin yanında algısal/ kavrayışsal özelliklerde
kentsel mekânın şekillenmesinde önemli bir yere sahiptir (Dinçer vd., 2016). Rapaport, 1977’e göre algı,
doğrudan alınan uyarıların yarattığı tecrübedir ve sadece ana aittir. Bireyin algısı bir mekânda var olan etkin
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vaziyete göre ve duyu organlarına olan etkisi ile değişebilmektedir. İnsan, yakın çevresini, içinde yaşadığı
mekanı ve onu oluşturan öğeleri duyularıyla ve duygularıyla algılar, kavrar ve değerlendirir. Mekansal davranış
biçiminin oluşması, bireyin çevreden gelen uyarılardan amacına ve niteliklerine uygun olarak önem kazanan
öğeleri ayırt ederek algılaması yolu ile olmaktadır (Giritlioğlu, 1991). Bireyin mekân algısı mekânın somut
veya somut olmayan niteliklerini tanımladığı ve değerlendirdiği duyumsal ve algısal süreçlerle oluşmaktadır
(Proshansky vd., 1983). Bireyin duyguları, deneyimleri, hatıraları, o mekânda yaptığı gündelik veya özel
hareketler ve o mekâna verdiği anlamlar gibi kişisel faktörler mekan algısını şekillendirir (Hague, 2005).
Kent insanını memnun edecek şekilde planlama ve tasarımın nasıl yapılacağı konusuna insan-çevre-davranış
bilimleri temeline dayandırmak amacıyla Jack Nasar çeşitli çalışmalar yapmıştır. Nasar 1998’e göre önemli
olan çevrenin kalitesinin birey tarafından algılanış şeklidir. İrdelenen bu çalışmalar doğrultusunda ele alınan
Trabzon Kahramanmaraş Caddesi, Enviro Solution (2001) ve Jack Nasar’ın (1998) de geliştirdikleri parametreler
doğrultusunda ele alınarak alan kullanıcı farkındalığı ve fiziksel çevre özellikleri irdelenmiştir. Elde edilen
sonuçlar ile birlikte Kahramanmaraş Caddesi’ne yönelik planlama ve tasarım stratejileri geliştirilmiştir.
AMAÇ

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Bu çalışmada subjektif gözlemlerin objektif değerlendirmelere dönüştürülmesi ve bilimsel bir veri olarak
kullanılması amaçlanmış olup Kahramanmaraş Caddesi mekansal karakterinin irdelenmesi ve mekansal
karakterin sahip olduğu fiziksel özellikleri ortaya konulmuştur.
KAPSAM
Kahramanmaraş Caddesinin fiziksel durumuna yönelik kullanıcı algısının ön plana çıkarılarak caddenin
mevcut durumu analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda kullanıcı odaklı planlama stratejileri
geliştirilmiştir.
YÖNTEM
Geçmişten günümüze farklı uygarlıklara ev sahipliği yapan Trabzon kenti Anabasis’ten başlayarak birçok
seyahatnamede yer almıştır. Karadeniz tarihinin vazgeçilmez kenti olan Trabzon’da, pek çok farklı din ve yaşam
kültürü hüküm sürmüş ve mekansal gelişimi yönlendirmiştir. Seyahatnamelerde sözü edilen kent dokusunun
değişmez parçaları olan kaleler, evler ve surlar, o günün toplumsal ve yönetimsel yapısının göstergesi olarak
karşımıza çıkmaktadır (Bogenç 2009).
Şekil 1. Trabzon İli Tarihi Dokusuna Ait Görünümler (Url 1)
4.664 Prof.
km2 yüz
ölçüme
sahipEKER
Trabzon’un kent merkezi kuzeyde
güneyde
Boztepe’nin
üzerine
Doç.denizden,
Dr. Pelin
AVŞAR
KARABAŞ
Dr.
Bülent
kadar İBAD
düzgünYönetim
olmayan teraslar
30’ doğu
meridyenleri
400 30’Yardımcısı
- 410 30’
İBAD
Yönetim
Kurulu ile
Başkan
Kuruluhalinde
Üyesi yükselerek 380 30’ - 400
kuzey paralelleri arasında yer almaktadır (Url 1). Çalışmaya konu olan Kahramanmaraş Caddesi Devlet Sahil
Yolu’ndan başlayarak Trabzon kent meydanında son bulan 2,5 km uzunluğundaki bir cadde olup içerisinde
Devlet kurumları, iş yerleri, tarihi binalar vb. yapılar bulunduran Trabzon’un en önemli ve işlek caddelerinden
birisidir.
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Şekil 2. Trabzon İli Kahramanmaraş Caddesine Ait Görünümler (Bogenç 2018)

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Şekil 3. Kahramanmaraş Caddesi ve Çevresi Konum Haritası

Prof. Dr. Bülent EKER

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBADAit
Yönetim
Kurulu Başkan
Yardımcısı
Yönetim Kurulu
Üyesi Yer Alan Tarihi Binalara
ŞekilİBAD
4. Kahramanmaraş
Caddesinde
Skeç Görüntüleri
(Bogenç
2018)
VERİ TOPLAMA ve DEĞERLENDİRME
Bu çalışmada kentsel doku içerisinde yer alan Trabzon Kahramanmaraş Caddesi’nin değerlendirilmesinde,
mevcut durum analizi ve caddenin fiziksel çevre özelliklerinin irdelenmesi için 2 ana parametre geliştirilmiştir.
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Birinci parametrede kullanıcıların Trabzon Kahramanmaraş Caddesi’nin mevcut durumunu tespit etmesinde,
Enviro Solutions (2001)’ın kentsel mekân parametrelerinden yararlanılırken ikinci parametre olan fiziksel çevre
özelliklerinin tespit ve analizinde ise Jack Nasar (1998) insan-çevre-davranış bilimlerinden yararlanılmıştır.
Enviro Solution (2001) mekânın konumu, veya niteliği hakkında derinlemesine bilgi sunarken mekânın
detaylı bir şekilde incelenmesine de imkân vermektedir. Jack Nasar (1998)’de ise beğenilen çevrelerin
değerlendirilmesine yönelik geliştirdiği kriterler ile seçilen alanın mekânsal tercihlerini ortaya koymaktadır.
Çalışmanın birinci parametresini oluşturan Trabzon Kahramanmaraş Caddesinin mevcut durum analizinin
yapılması aşamasında Enviro Solutions (2001) ana mekânsal karakter parametreleri (Erişebilirlik/ulaşılabilirlik,
çeşitlilik, iyi olma durumu, okunabilirlik, verimlilik /hizmetlerin kalitesi, dinamiklik/dinçlik, fiziksel hoşluk/
güzellik, yer/mekân duygusu ve aidiyet) kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel değerlendirilmesi aşamasında ise
kullanıcıların sosyo-demografik durumları (cinsiyet, yaş, eğitim durumu, ekonomik durum ve meslek grubu)
ve kullanıcı farkındalığına ilişkin parametreler arasında korelasyon analizi yapılarak Spearman katsayıları
(r) ve önem dereceleri belirlenmiştir. Yapılan istatistiksel analizlerde SPSS (Statistical Package fort he Social
Sciences) 16.01 paket programı kullanılarak tabloda verilmiştir. Çalışmanın ikinci parametresinde ise Trabzon
Prof. Dr. Ümran SEVİL
Kahramanmaraş Caddesi’nin fiziksel çevre özelliğinin irdelenmesinde kullanıcı memnuniyeti, algısı ve alanın
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
sürdürülebilirliğinin sorgulanmasına yönelik Jack Nasar (1998)’de kentsel mekân karakterlerine yönelik
geliştirdiği (Algısal/kavrayışsal özellikler, Sosyal/davranışsal özellikler ve Fiziksel/biçimsel özellikler)
kriterlerden yararlanılmıştır. Bu kriterler insan-çevre-davranış bilimlerine dayanmakta olup içerisinde
doğallık, bakım, açıklık ve tanımlanmış mekân, tarihsel içerik ve düzenini barındırmaktadır. Bu doğrultuda
oluşturulan parametrelerin değerlendirilmesinde anket formları kullanılmıştır. Anket çalışmaları Ağustos-Eylül
ayları arasında kullanıcı yoğunluğu en fazla olan dönemde yapılmıştır. Verileri toplama aşamasında kullanılan
anket yönteminde örnek büyüklüğünün kapasitesi Özdamar (2003)’deki formüle göre hesaplanmış olup
(Bekci ve ark., 2018). Çalışmada anket sayısı 150 kişi olarak belirlenmiştir. Yapılan anketlerdeki eksik bilgiler
dikkate alındığında değerlendirmeye 134 anket alınmıştır. Hazırlanan anket formları 3 farklı bölümde (Sosyal/
davranış özellikler, Fiziksel/biçimsel özellikler ve Algısal/kavrayışsal özelliklerden) ele alınmış olup 21 farklı
değerlendirme kriteri (Tanıdık ile karşılaşma olasılığı, kaldırımlar yeterli mi, sosyo-kültürel mekânlar yeterli
mi, caddenin uzunluğu, caddenin temizliği ve bakımı, caddenin otopark imkânı, caddenin yeşil dokusu yeterli
mi, caddenin başlangıç ve bitiş noktası algılanabilir mi, vd.) üzerinden sorgulanmıştır. Deneklere sorgulanan
her bir parametre için çok kötü, kötü, normal, iyi ve çok iyi olmak üzere değerlendirme yapmaları istenmiştir.
Aynı alanın kullanıcı farkındalığını ortaya koymak için varyans analizi kullanılmış yapılan istatistiksel
analizlerde SPSS (Statistical Package for Social Science) 16.01 paket programı ile değerlendirilmiştir.
BULGULAR

Prof. Dr. Bülent EKER

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

Bu çalışmada elde edilen bulgular kullanıcıların, Trabzon Kahramanmaraş Caddesinin mevcut durum analizini,
İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
fiziksel çevre özelliğinin irdelenmesini, içermektedir.
Trabzon Kahramanmaraş Caddesinin Mevcut Durum Özelliklerinin Kullanıcılar Tarafından İrdelenmesine
Yönelik Bulgular: Trabzon Kahramanmaraş Caddesi kullanıcılarının caddenin fiziksel özelliklerinin mevcut
analizinin tespitine yönelik değerlendirmede anket çalışmalarında alan kullanıcılarının sosyo-demografik
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yapıları ile cadde kullanım farkındalığına yönelik sorularla birlikte ele alınmıştır. Yapılan korelasyon analizleri
sonucunda çıkan pozitif ve negatif yönlü anlamlı ilişkilere Tablo 1’de yer verilmiştir. Ankete %57,4 kadın, %42,6
erkek kullanıcı katılmıştır. Sosyo-demografik yapı içerisinde değerlendirmeye alınan “cinsiyet, yaş, eğitim,
ekonomik durum ve meslek” faktörleri ile sorulan sorular arasında pozitif ve negatif yönlü anlamlı ilişkiler
bulunmaktadır. Metin içerisinde bu değerlendirmeler sorgulanırken Tablo 1’de sadece Kahramanmaraş Caddesi
farkındalığına yönelik değerlendirmelere yer verilmiştir. Araştırmada kadın kullanıcıların Kahramanmaraş
Caddesi’ne kendi araçlarını kullanarak gittiklerinde (r=-,191*) sorun yaşadıkları görülürken, gençlerin alanı
fatura ve bankacılık işlemleri için kullandığı (r=-,332**), orta yaşlı ve yaşlı kullanıcılarının alanı kullanırken
mutluluk duymadığı (r=,213*) ve ekonomik açıdan kendini yetersiz bulan kullanıcıların (r=,172*) alanda
kendilerini mutlu hissetmedikleri tespit edilmiştir. Bununla birlikte gençler kendi araçlarını kullanarak alana rahat
ulaşım sağlarken (r=-,178*) farklı ulaşım araçlarının kullanımında zorluk yaşadıkları (r=-,185*) görülmüştür.
Eğitim durumu yüksek olan kullanıcıların alanı hafta sonu (r=,325**) ve her mevsim kullanmayı (r=-,226**)
istedikleri tespit edilmiştir. Kullanıcılar Kahramanmaraş Caddesi’ni her mevsim fatura ve bankacılık işlemleri
gibi rutin ödemelerde yılın her mevsimi sıklıkla (r=-,193*) kullanmaktadırlar. Bununla birlikte alışveriş ve
Prof. Dr. Ümran SEVİL
yeme-içme gibi aktivitelerini gerçekleştirmek için bu alana rahat bir şekilde ulaşım sağlayabildikleri (r=,186*)
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
görülmektedir. Yılın her mevsimi her gün yoğun bir şekilde Kahramanmaraş Caddesi’ni (r=-,231**) kullanıcılar
ziyaret etmektedirler. Kahramanmaraş Caddesi’ni karmaşık bulan kullanıcılar ise yeme-içme yerlerini yetersiz
(r=-,245**), mekânı niteliksiz (r=-,336**), yaya ulaşımını zor (r=-,228**), bakım ve onarımını düzensiz
(r=-,237**) bulmaktadırlar. Bina ve sokaklarının bakımı ve onarımının yeterli bulunmadığı (r=-,244**)
merkeze yakınlığından dolayı kullanıcılar tarafından kalabalık bulunan (r=-,219*) Kahramanmaraş Caddesi’ni
kullanmaktan mutluluk duyan kullanıcı grubu bina ve sokakların bakımsızlığını (r=,277**), yaya ulaşımındaki
zorluğu (r=,222**), yeme-içme mekanlarının ihtiyacı karşılamamasını (r=,196*) ve farklı ulaşımlarda
yaşanan zorlukları (r=-,177*) problem olarak görmemektedir. Bunun yanı sıra kentin diğer bölgelerinden
Kahramanmaraş Caddesi’ne yaya olarak ulaşımı güvenli bulan (r=,369**) kullanıcılar hem kendi araçları ile
ulaşımda zorluk yaşarken (r=-,237**) hem de araç ulaşımını güvende bulmamaktadırlar. Diğer taraftan Tablo
1’de yer alan B10, B11, B12 ve B13’de (r=,252**;r=-,270**;r=-,188* ve r=,435**) elde edilen bulgular diğer
bulgularla paralellik göstermektedir. Kullanıcılara uygulanan anket çalışmasında “Kahramanmaraş Caddesi’ni
diğer mekanlardan farklı yapan unsur nedir?” sorusu hem korelasyon analiziyle hem de % analiz yöntemiyle
değerlendirilmiştir. Kullanıcılar sırasıyla; %66,4 oranla merkeze yakınlığı, %18,6 oranla farklı işlevleri bir
arada bulundurması ve %14,9 oranla dağılma ve toplanma noktası niteliğini taşımasını tercih ederken caddenin
farklı peyzaj karakterinlerinden oluşmasını tercih etmemiştir.
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Tablo 1. Trabzon Kahramanmaraş Caddesinin Mevcut Durum Özelliklerinin Kullanıcılar Tarafından
İrdelenmesine Yönelik Anket Bulguları

Prof. Dr. Ümran SEVİL
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Trabzon Kahramanmaraş Caddesinin Fiziksel Çevre Özelliklerinin Kullanıcılar Tarafından İrdelenmesine
Yönelik Bulgular: Trabzon Kahramanmaraş Caddesi’nin fiziksel çevre özelliğinin kullanıcılar üzerinde
beğenileri
sorgulanmıştır.
Alana
yönelik farklılıkların tespit edilmesinde
3 farklı grup
(Sosyal/
Doç. Dr. kullanılan
Pelin AVŞAR
KARABAŞ
Prof.
Dr. Bülent
EKER
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
Davranışsal
İBAD Özellikler,
Yönetim Fiziksel/Biçimsel
Kurulu Üyesi Özellikler, Algısal/Kavrayışsal Özellikler) 19 adet değerlendirme
kriteri ile istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuş (p<0,01, N=134) olup Varyans analizi yöntemi kullanılırken
eğitim faktörü bağıl değişken olarak ele alınarak sonuçları Tablo 2’de verilmiştir.
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Tablo 2. Trabzon Kahramanmaraş Caddesi’nin Fiziksel Çevre Özelliğinin İrdelenmesine Yönelik
Kullanıcılar Üzerinde Uygulanan Varyans Analizi Değerleri
Fiziksel Çevre Özellikleri

Kareler
toplamı

Serbestlik
derecesi

Kareler
ortalaması

F değeri

Önem
düzeyi

Sosyal/Davranışsal Özellikler
Tanıdık ile karşılaşma olasılığınız var
mıdır?

1,581

2

,790

3,321

,039

Tanıdık ile buluşma olanağı sunar mı?

18,556

2

9,278

3,476

,034

Kaldırımlar yeterli mi?

70,813

2

35,407

-

-

Alışveriş olanakları yeterli mi?

,290

2

,145

,322

,725

37,043

2

18,522

11,118

,000

2,111

,125

Eğlence mekânları yeterli mi?
Kültürel mekânlar yeterli mi?

Prof. Dr. Ümran SEVİL

6,257 Kurulu
2 Başkanı
3,129
İBAD Yönetim

Yaya olarak ulaşım kolaylığı var mı?

8,105

2

4,053

9,047

,000

Cadde yürüyüş için güvenli mi?

,113

2

,056

,344

,710

Caddenin Uzunluğu

,054

2

,027

,725

,486

Caddenin Eğimi

,114

2

,057

,228

,797

Cadde ve çevresindeki binaların
yoğunluğu

,164

2

,082

,196

,822

Yeşil alan-yeşil obje

,179

2

,090

,333

,718

Caddenin temizliği ve bakımı

11,177

2

5,589

3,787

,025

Caddede bulunan binaların etkinlik
çeşitliliği

,445

2

,223

,351

,704

Caddenin gündelik hayatta merkez olması

1,068

2

,534

,484

,618

Caddedeki otopark imkânları

,609

2

,305

,740

,479

Caddedeki binaların görünümü

,032

2

,016

,102

,903

Fiziksel/Biçimsel Özellikler

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
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Caddenin başlangıç ve bitiş noktası
algılama

,808

2

Caddedeki binaların biçimi ve görünümü

1,348

2
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Trabzon Kahramanmaraş Caddesi bulunduğu çevreye hizmet eden önemli kentsel kamusal bir mekandır. Eğitim
seviyesi yüksek kullanıcı profili sosyo-kültürel ihtiyaçlarını karşılamak adına alanı sıklıkla kullandıklarını
ancak caddenin sosyo-kültürel ihtiyaçlarını yeterli düzeyde karşılamadığını vurgularken eğitim düzeyi düşük
kullanıcılar caddenin ihtiyaçlarını karşılandığı ifade etmiştir. Trabzon Kahramanmaraş Caddesi’nin bir
rekreasyon ve sosyalleşme merkezi olması bu alanın yeme-içme, alış veriş, sinema vb. mekanların varlığı bu
caddenin sıklıkla buluşma noktası olarak kullanılmasına olanak sunmaktadır. Cadde genç, orta yaşlı ve yaşlı
bireyler tarafından buluşma noktası olarak kullanıldığından Kahramanmaraş Caddesi kent merkezinde farklı
landmark noktalarını içerisinde bulunur. Eğitim seviyesi yüksek bireylerin cevapları dikkate alındığına bu
bireylerin Kahramanmaraş Caddesi’nin eğlence olanaklarını (kapalı çocuk oyun alanları, sinema vb.) yeterli
bulurken alışveriş ve yeme-içme alanlarının varlığını yeterli bulmamaktadır. Aynı grup alana yaya olarak
ulaşımı kolay bulmakta ve bu nedenle alanı ihtiyaçlarını karşılamak için tercih etmektedir. Ancak ihtiyaçlarını
beklenen düzeyde karşılayamadıklarını belirtmişlerdir. Bu sonuç alanının sosyo-kültürel ihtiyaçları yeterince
karşılamadığı sonucu ile de örtüşmektedir.
SONUÇ

Prof. Dr. Ümran SEVİL
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Yapılan çalışma sonucu elde edilen bulgulardan Kahramanmaraş Caddesi’nin etkilediği ve etkilendiği yakın
çevresinin sınırlarının detaylı bir şekilde belirlenmesi gerektiği görülmüştür. Bu sınırların belirlenmesi,
Kahramanmaraş Caddesi ve çevresinin bütüncül bir şekilde planlanmasını sağlayacaktır. Bütüncül bir
yaklaşımla ele alınan Kahramanmaraş Caddesi mevcut işlevini sürdürürken, ulaşım konusunda yaşanan
sıkıntıların, otopark ve yeşil alan ihtiyaçlarının, rekreasyon ve alışveriş ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayacak
planlama ve tasarım stratejileri ile oluşturulmalıdır. Ayrıca planlama ve tasarım stratejilerinin geliştirilmesi
sürecinde kullanıcı profili analiz edilmeli ve kullanıcı ihtiyaçlarının neler olduğu detaylı bir şekilde belirlenip
çalışmalar yürütülmelidir. Bunun yanı sıra Trabzon kentinin tarihi ve kültürel özelliklerinin sürdürülebilirliğini
sağlayacak stratejilere de planlama ve tasarım aşamasında yer verilmelidir. Bu alana getirilecek her türlü işlevle
kullanıcıların ihtiyaç ve talepleri dikkate alınarak rekreasyonel mekânlarda farklı işlevlendirmelerin yapılması
gerekmektedir. Elde edilen sonuçlar Kahramanmaraş caddesindeki zaman içerisinde yapılan planlama ve
tasarım çalışmalarının başarılı bir şekilde yapılmadığı oysa kent kullanıcılarının yeşil dokuya sahip bir alanda
alışveriş, gezinti ve yeme-içme aktivitelerini yapmak istediklerini ortaya koymuştur. Yapılan çalışmalar ve
elde edilen bulgular sonucu Trabzon Kahramanmaraş Caddesine yönelik geliştirilen öneriler;
•

Günümüzde pek çok kentsel problem ile karşı karşıya bulunan tarihi Trabzon kentinin doğal ve kültürel
zenginliğinin korunarak yaşanabilir mekanlar olarak korunması için hem disiplinler arası bir çalışma hem
de kullanıcı ihtiyaçlarının talebi doğrultusunda ortak çalışmalar yapılması gerekmektedir. Bu bağlamda
Trabzon
Başkanlığı
bünyesinde “Kentsel TasarımDoç.
Birimi”
YapılanKARABAŞ
çalışmaların
Dr.oluşturmalıdır.
Pelin AVŞAR
Prof.Belediye
Dr. Bülent
EKER
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
İBAD Yönetimyerel
Kurulu
Üyesitarafından denetlenmelidir.
sürdürülebilirliği
yönetimler

•

Planlama ve tasarımda farklı gruplara hitap edecek etkinlikler sunmak çok önemlidir. Farklı eğitim
seviyelerinden, cinsiyetlerden ve gelir düzeylerinden insanların her türlü ihtiyaçlarına cevap verebilecek
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bu gruplardan hiçbirinin mekânda baskın olmaması ve diğerlerinin istenmiyormuş ya da oraya ait değilmiş
hissine kapılmaması sağlanmalıdır.
•

Yapılan çalışmalar sonucunda Kahramanmaraş Caddesindeki farklı landmark noktalarının fiziksel ve içsel
anlamda güçlendirilmesi kentin algılanabilirliğini arttıracak ve kent imgesini güçlendirecektir.
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RİZE’NİN TARİHİ ÇEVRE ALGISININ TURİZM AKTİVİTELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Banu BEKCİ1, Çiğdem BOGENÇ2, Merve ÜÇOK3
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Rize / Türkiye

1-2-3

Öz: İnsanlar farklı zaman ve süreler içerisinde gerek ülkelerinde gerekse yurtdışında gerçekleştirdikleri turizm
faaliyetlerinden çeşitli deneyimler elde ederler. Bu deneyim çeşitliliği (tarihi çevre, doğal çevre, gastronomi,
spor, vd.) bireysel tercihler doğrultusunda ortaya çıkmaktadır. Bireysel tercihler bir noktaya odaklansa da
seçilen turizm mekânının mevcut doğası, tarihi ve kent kimliği bireysel deneyimlemeler üzerinde oldukça
etkilidir. Turizmin doğrudan çevreyle ilgili olduğu düşünüldüğünde doğal ve tarihi öğeler ön plana çıkmaktadır.
Bu nedenle bölgesel kaynakların korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması son derece önemli olup turizm
sektörü kadar yerel yönetimlerinde beş yıllık kalkınma planları hazırlama gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu
doğrultuda ele alınan bu çalışmada RizeProf.
kent merkezindeki
tarihi
çevrelerin turizm değerlerinin korunması ve
Dr. Ümran
SEVİL
geliştirilmesi ele alınmıştır. Çalışmada
RizeYönetim
halkının tarihi
çevre
algısı sorgulanarak, uzman grupların Rize
İBAD
Kurulu
Başkanı
tarihi çevre yönetimine ilişkin görüş ve önerilerinin ortaya konulması hedeflenmiştir. Önerilerin geliştirilmesi
aşamasında 2017 yılında düzenlenen “Kentlilik Bilinci ve Kent Estetiği” panel katılımcılarının görüşlerinden
de yararlanılmıştır. Elde edilen verilere göre yerel yönetim ve merkezi yönetimin kentin tarihi dokusunu
korumaya ve tanıtmaya yönelik çalışmalarını (r=,527**) yetersiz bulurken kentli günlük yaşamında bu tarihi
çevrelerde sosyo-kültürel ihtiyaçlarını karşılayamadığından bu tarihi çevreler kentliler için çokta önem ifade
etmemektedir. Dolayısıyla bu alanlara yönelik sahiplenme duygusu gelişmediğinden korumada (r=,306**)
sağlanamamaktadır. Kullanıcıların alana yönelik her hangi bir odak noktası (landmark noktası) belirtmemeleri
kentsel imgenin (r=,296**) Rize kent peyzajı içerisinde algılanamadığını da göstermiştir. Elde edilen sonuçlar
Venedik Tüzüğü (1964), Avrupa Mimari Mirası Tüzüğü (1975) ve Washington Tüzük (1987)’leri doğrultusunda
Rize kent merkezi tarihi çevrelerine yönelik gelişme stratejileri oluşturulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Turizm, Tarihi Çevre Koruma, Yeniden Kullanım, Kültür, Rize

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
TDK (1988)’e göre; Koruma bir kimseyi veya bir objeyi dış etkilerden, tehlikeden veya zor durumdan
uzak tutmak, muhafaza etmek olarak tanımlanırken tarihi çevrelere ait tüm bu değerlerin muhafaza edilerek
gelecekProf.
kuşaklara
Her ülkenin korumaDoç.
yaklaşımı
bulunduğu
toplumun
kültür
Dr.içinde
Pelin
AVŞAR
KARABAŞ
Dr.aktarılması
Bülent sağlanabilir.
EKER
varlıklarına
açısı, algılama
ve yasal düzenlemelere
yansımaktadır
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İBADbakış
Yönetim
Kurulubiçimi
Üyesive bilinç düzeyi ile şekillenmekte
(Madran, 2012). Oysaki tarihi çevrenin kapsamlı olarak korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasın da tüm
dünya ülkelerinin ortak bir dil ve kriterlere sahip olması gerekmektedir. Bu amaçla dünya çapında korumaya
ilişkin bir yasal sistem ya da sistemlerin gerekliliği kabul görmüştür. Dünya genelinde önceleri bireysel
çaba ve girişimlerle sınırlı kalan koruma kavramındaki gelişim; giderek her ülke için ulusal ve uluslararası
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bir sorumluluğa ulaşmıştır (Özden, 2006). Bu doğrultuda zaman içerisinde tarihi çevrelerin korunarak
geleceğe aktarılması daha da önem kazanmış olup uluslararası kuruluşların yoğun çabasıyla birlikte koruma
yaklaşımları geliştirilmiştir. Bu çabalar sonucu koruma sadece fiziksel yönü ile değil sosyal ve ekonomik
yönü ile de değerlendirilerek ekonomik, ekolojik ve sosyal anlamda değer taşıyan (Bogenç 2016) bu tarihi
çevrelerin genel özellikleri ve taşıdıkları önem şöyle sıralanabilir (Ahunbay, 2009); sosyal ekonomik yapı,
yaşam felsefesi, estetik duyarlılık ve vb.
Tarihi boyunca insanlık, farklı uygarlıklar inşa ederek kültürlerinden gelecek kuşaklara birer iz bırakmıştır.
İnsanlığın ilk çağlarından beri süregelen bu birikim, geçmişin merceğinden günümüzü kavrayabilmek ve
çıkarım yapabilmek önemli bir değer taşımaktadır. Bu birikimlerin ve eserlerin mimari, arkeolojik ve doğal
çevrelerde hayat bulması mekan örgütlenmesi içerisinde “tarihi çevre” olarak nitelendirilmiştir. Bu çevreler
geçmiş uygarlıkların tarihi kent dokularını, sosyal ve ekonomik yapısını, yaşam felsefesini ve estetik
duyarlılığını birçok ayrıntı ile içerisinde barındırmaktadır (Ahunbay, 2009).
Kendiliğinden büyüyen tarihi çevreler özgün bir yapı oluştururlarken bu yerleşmelerde bir düzensizlik
Prof. Dr. Ümran SEVİL
görülmez (Ahunbay, 2009). Tarihi çevrelerin
sahip oldukları
alt yapı donanımları ve yapı potansiyeli bir
İBAD Yönetim
Kurulu Başkanı
kaynak niteliğindedir ve ekonomik bir değer taşımaktadır (Özen, 2005). Sahip olunan özgün değerin toplumlar
tarafından fark edilmesi ile birlikte dünya gündeminde de bu alanların başarılı bir şekilde korunması yer almış
ve bütüncül koruma anlayışı şekillenmeye başlamıştır. 20. yy ile beraber çağdaş koruma anlayışının yansıması
olan bütüncül koruma olgusu dünya koruma literatürün de yer almıştır. Bütüncül koruma anlayışı çerçevesinde
alınan kararlar, sözleşme vb. uygulamaları kronolojik olarak incelediğimiz de 1931 yılında gerçekleştirilen
Atina Konferansı Avrupa’da çağdaş koruma anlayışının gelişimin de önemli bir adım olmuştur. Bu konferansı
takiben 1964 yılında Venedik’te gerçekleştirilen “Uluslararası Tarihi Anıtlar Mimar ve Teknisyenleri 2.
Kongresi”, Ekim 1975’de Avrupa Konseyi tarafından kabul edilen “Avrupa Mimari Mirası Tüzüğü”, 1975
yılında Amsterdam’da gerçekleştirilen kongre de kabul edilen “Amsterdam Bildirgesi”, 1985’de Granada’da
kabul edilen “Avrupa Mimari Mirasının Korunması Sözleşmesi”, 1987 yılında kabul edilen Tarihi Kentlerin
ve Kentsel Alanların Korunması Tüzüğü (Washington Tüzüğü), 1993 yılında Sri-Lanka‟da ICOMOS genel
kurulunca kabul edilen “Anıtların, Külliyelerin, Sitlerin Korunması Eğitimi ve Öğretimi Temel İlkeleri”
tüzüğü, koruma ile ilgili ortak bir dil ve anlayışın belirlenmesi için atılan önemli adımlar olmuştur.
Yukarıda bahsedilen bildirgeler ve tüzükler doğrultusunda tarihi çevrelere yönelik alınan kararlar çalışmada
referans kabul edilerek ana kurgu oluşturulmuştur. Bu kararlar ile Rize kent merkezi tarihi çevresinin koruma
algısı ve koruma yaklaşımları uzman gruba ve halka sorgulatılmış mevcut durum tespit edilerek elde edilen
bulgulara yönelik Rize kenti tarihi çevresinin korunmasına yönelik stratejiler geliştirilmiştir.
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Çalışmanın amacı Rize kenti tarihi çevresinin turizm aktivitilerine veri oluşturabilecek şekilde ön plana
çıkarılmasıdır.
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KAPSAM
Kent içerisindeki tarihi çevre olgusunun farkındalığının oluşturularak kent halkının tarihi çevre yaklaşımında
daha duyarlı olması sağlanarak artan bu farkındalık ile kent halkının ve yöneticilerin tarihi çevreye olan
yaklaşımı daha hassas olacak, böylece kent içerisindeki tarihi çevreler başarılı bir şekilde korunabilecektir.
YÖNTEM
Rize’nin özgün mimari yapısını yansıtan, tarihi çevre kimliğine sahip ve kent merkezi içerisinde yer alan 3
farklı bölge çalışma alanı olarak seçilmiştir. Bu alanlar sırasıyla Fener Mah. (A), Cumhuriyet Caddesi (B),
Dağ Dibi Yolu (C)’n da ki tarihi çevre mekânlarının yer aldığı özel mülkiyet alanları ve kamusal alanlardan
oluşmaktadır. Seçilen alanlarda A ve C noktasında bulunan tarihi yapılar ve çevreleri özel mülkiyetlere ait
olup, geçmiş dönemlerin sosyal, kültürel ve ekonomik yapısını, yaşam biçimi ve felsefesini yansıtmalarına
rağmen bakımsızlık nedeniyle kullanılmaz hale gelmiştir.
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Şekil 1. Çalışma alanı (A. Fener Özel Mülkiyet Alanı; B. Kamusal Alan (Müze, Geliştirme Vakfı); C.
Dağ Dibi Yolu Özel Mülkiyet Alanı)
B noktası ise Rize’nin merkezi konumunda olup; Rize Müzesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme
Vakfı ve Evvel Zaman Kafe yapılarının bulunduğu tarihi bir bölgede yer almaktadır. Bu alan aktif kullanımı
nedeniyle A ve C noktalarında ki yapılar ve çevresine göre bakımlı ve daha düzenlidir. Kentsel gelişimin hızlı
olduğu C noktasındaki tarihi çevre üzerindeki baskı her geçen gün artmış ve kontrolsüz yapılaşma ile birlikte
alan tahribata uğramaya başlamıştır.
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tarihi çevresinin
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yönetimi
ve tarihi çevrenin koruma yaklaşımları ele alınmıştır. Birinci parametre olarak uzman grupların görüşlerine yer
verilmiş olup uzman gruba anket ve röportaj yapılmıştır.
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Çalışmanın röportaj kısmında 2017 yılında düzenlenen “Kentlilik Bilinci ve Kent Estetiği” panelisti 5 uzman
kişinin görüşlerinden (Mimar, Peyzaj Mimarı, Sosyolog, Şehir Bölge Plancısı, Yönetici) yararlanılmıştır. Uzman
grup belirlenirken ‘Rize 2053’u hedefliyor’ planlama stratejilerinde aktif olarak yer almaları, farklı meslek
disiplinlerine sahip olmaları, Rize kent merkezindeki sorunlara farklı bakış açıları ve kent yaşamında aktif rol
oynamaları gelmektedir. Çalışmaya yönelik röportaj soruları hazırlanırken Venedik Tüzüğü (1964), Avrupa
Mimari Mirasi Tüzüğü (1975) ve Washington Tüzüklerinden (1987) yararlanılmış olup değerlendirme 3 farklı
aşamada ele alınmıştır. Birinci aşamada Bogenç (2009)’da Zağnos vadisinin kentsel dönüşüm örneğinin kentsel
peyzaj planlama yönünden irdelenmesi çalışmasından yararlanılmıştır. Çalışmada ele alınan soru gruplarından
çalışma alanının tarihi karakteri ve mevcut durumunu analiz etmeye yönelik sorulardan yararlanılmıştır. Bu
soruların değerlendirilmesinde uzmanların görüşleri doğrultusunda çoktan seçmeli sorulara verdikleri cevaplar
ve soruya yönelik yorumlar istenmiştir. Uzmanlarla yapılan röportajın ikinci aşamasında tarihi çevreye yönelik
4 farklı soru sorularak 0-1 arası puanlama yapmaları istenerek kent merkezindeki tarihi çevrenin farkındalığı
ve yerel yönetimlerin tarihi çevre duyarlılığı sorgulanmıştır. Üçüncü aşamada çalışmanın çıkış noktasını
oluşturan hipotezler uzmanlara sorularak hem turizm algısının tarihi çevre üzerinden yorumlanması hem de
Prof. Dr. Ümran SEVİL
tarihi çevre algısının kentsel kimliği güçlendirmedeki etkisi sorgulanmıştır.
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
İkinci parametre olarak seçilen uzman grubun ve diğer katılımcıların Rize’nin tarihi çevre koruma yaklaşımları
sorgulanmıştır. Bu parametrenin değerlendirilmesinde anket formları kullanılmış olup anketler 2018 yılının
Eylül ayında yapılmıştır. Verilerin toplanma aşamasında kullanılan anket yönteminde örnek büyüklüğünün
kapasitesi Özdamar (2003)’ün formülüne göre hesaplanmıştır. Verilerin istatistiksel değerlendirme aşamasında
kullanıcıların Rize tarihi çevre farkındalığı ve tarihi çevre koruma stratejileri arasında korelasyon analizi
yapılarak spearman katsayıları (r) ve önem dereceleri belirlenmiştir.Yapılan istatistiksel analizlerde SPSS
(Statistical Package fort he Social Sciences) 16.01 paket programı kullanılmış olup anketlerden elde edilen
veriler tablolarda ele alınmıştır.
BULGULAR
Röportaj yapılan uzman grubun tamamı ülkemizdeki tarihi, mimari ve kültürel değerlerini korumaya yönelik
planlar önem kazansa da koruma bilincinin yeterince gelişmemiş olması ve yönetimlerin tarihi/kültürel
ve mimari değerlere gereken önemi verememelerinden kaynaklandığını belirtmektedir. Buda tarihi çevre
korumada bütüncül koruma yaklaşımının hem yerel yönetimler hem de kullanıcıların koruma bilincinin
gelişmesini ve koruma konusundaki duyarlı davranışlar sergilemediğini göstermiştir. Bununla birlikte tarihi
dokunun korunmasına yönelik geliştirilecek stratejilerde uzman grupların %80’i tarihi dokunun sanatsal ve
kültürel etkinlikler yüklenerek yaşayan mekânlar olarak düzenlendiğinde korunabileceğini belirtirken %20
’side kültürel
tarihiEKER
dokuya zarar vereceğini bu nedenle
bu Dr.
tarihiPelin
mekânlara
sadece saygılı
geziler
Doç.
AVŞAR
KARABAŞ
Prof. aktivitenin
Dr. Bülent
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
İBAD Yönetim
Kurulu
düzenlenmesinin
korumayı
etkin Üyesi
bir şekilde sağlayacağını belirtmiştir. Şehir merkezindeki eski kent dokusunun
nasıl korunacağına yönelik sorulan soruda katılımcıların %60’ı bina yükseklik ve yoğunluklarının denetim
altına alınarak tarihi kentsel doku ile yeni gelişen kentsel alanın uyum içerisinde gelişebileceğini belirtirken,
%40’ı ise kent merkezindeki tarihi kent dokusunun kalmadığını ifade etmiştir (Tablo 1).
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Tablo 1. Rize Kent Merkezindeki Tarihi Çevre Yönetimine İlişkin Uzman Röportaj Sonuçları
Rize kent merkezindeki Tarihi Çevre
yönetimine ilişkin sorular
1.

2.

Soru: Ülkemizin tarihi, mimari
ve kültürel değerlerini korumaya yönelik planlar son yıllarda
önem kazanmıştır. Fakat bu
planlar uygulamada yeterli düzeye ulaşamamıştır, bunun nedeni hangisidir?

Şıklar
Sorular

A

B

C

1

P

2

P

3

P

4

P

5

P

Sorulara yönelik düşünceler
Tarihi çevrelerin korunmasında
finasman oldukça önemli olmakla
birlikte, kişilerin tarihi mekânların
ruhunun, kültür ve maneviyat
üzerinde ne kadar önemli olduğunu anlamaları gerekmektedir.

Soru: Tarihi dokuyu korumanın 1
Mekânlar insanları insanlarda meP
yollarından biride kültürel aktikanları yaşatmaktadır. Tarihi çevvitelerin mekâna uyarlanmasıdır.Prof. Dr. Ümran SEVİL reler sadece gezginlere yönelik
2
P
Sizce hangi kültürel aktiviteler
İBAD Yönetim Kurulu Başkanıkullanılırsa ait oldukları tarihin
ile tarihi doku korunabilir?
izlerini yansıtamazlar. Bu nedenle
3
P
kültürel ve sanatsal faaliyetler ön
plana çıkarılmalıdır.
4

P

5

P


2
3.

Soru: Rize şehir merkezindeki
eski kent dokusu yeni ihtiyaçların gerektirdiği yapılaşma ile nasıl uzlaştırılmalıdır?

Prof. Dr. Bülent EKER

1

P

2

P

3

P

4

P

5

P

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
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Uzman Grup: (1:Mimar; 2: Sosyolog; 3:Peyzaj Mimarı; 4:Şehir Bölge Plancısı; 5:Mimar (yönetici))
Rize kent merkezi tarihi çevresine yönelik sorulan her bir uzman katılımcının verdiği puanların toplamı 5
soru üzerinden değerlendirmeye alınmıştır. Tablo 2’de görüldüğü gibi Rize kent merkezindeki tarihi çevrenin
başarılı bir şekilde korunamadığı (p:1,5) kent merkezindeki tarihi dokunun simgesel olarak algılanamadığı
(p:1,8) ve kent merkezindeki tarihi çevrenin koruma çalışmalarını yürüten kurumlar arasında iletişim
problemlerinin olduğu (p:1,5) tespit edilerek bu durumların başarılı bir şekilde yönetilemediği ancak başarılı
koruma stratejileri ile Rize’nin tarihi çevre turizminin kentin kalkınmasına önemli katkı sunacağı düşüncesi
(p:4,4) savunulmaktadır.
Tablo 2. Rize Kent Merkezindeki Tarihi Çevrenin Korunmasına Yönelik Durum Tespiti
Rize kent merkezindeki tarihi çevrenin korunmasına
yönelik durum tespit soruları

I

II

III

IV

V

Toplam

Tarihi çevre koruma Rize kent merkezinde başarılı bir
0,6
0,7
Prof. Dr. Ümran SEVİL
şekilde yapılabiliyor mu?
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0,1

0,1

-

1,5

Kent merkezindeki tarihi doku sizce simgesel bir özellik
olabilir mi?

0,4

-

0,1

0,5

0,8

1,8

Rize kent merkezindeki koruma çalışmaları kurumlar
tarafından başarılı bir şekilde yürütülebiliyor mu?

0,7

0,4

0,3

0,1

-

1,5

Rize’nin kalkınması için tarihi çevre turizmi önemli
midir?

1

0,8

1

0,8

0,8

4,4

(I:Mimar, II:Sosyolog, ııı:Peyzaj Mimarı, IV:Şehir Bölge Planlama, V:Mimar (yönetici))
Röportajın üçüncü bölümünü oluşturan “Rize’nin tarihi çevre algısının turizm aktiviteleri üzerindeki etkisi”
adlı çalışmaya ait hipotezlerin:
A. Tarihi çevre algısı turizmin aktiviteleri ile değiştirilebilir mi?
B.

Tarihi çevre varlığı kentsel kimlik gelişimini etkiler mi?

Uzmanlara sorgulanması sonucunda; Hipotez A ve Hipotez B’yi desteklediği görülmüştür. Uzmanların
görüşleri ortak bir noktada buluşmuş olup Hipotez A için sürdürülebilir tarihi çevrelere yönelik planlama ve
tasarımProf.
yaklaşımlarının
Rize EKER
kent merkezindeki tarihi çevre turizmini
geliştireceği,
Hipotez B
ise kentteki
Doç. Dr.
Pelin AVŞAR
KARABAŞ
Dr. Bülent
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tarihi İBAD
çevrenin
varlığınınKurulu
ve bu tarihi
çevrenin turizme yönelik sanatsal ve kültürel aktivitelerle güçlendirilmesi
Yönetim
Üyesi
doğrultusunda kentsel kimliğin gelişimine olumlu katkılar sunacağı tespit edilmiştir.
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Tablo 3. Seçilen Uzman Grup ve Diğer Katılımcılara Rize Kenti Tarihi Çevre Koruma Yaklaşımlarının
Sorgulanması

1.Katılımcı grup

2

3

4

5

6

7

,015

-,066

,048

-,082

,063

-,022

,527**

,088

-,134

,108

,133

,306**

-,036

,120

-,075

,032

,296**

,050

,133

,038

(1:Uzman (Mimar, İnşaat Müh., Şehir Bölge
Planlamacısı, diğer planlama ve tasarım uzmanları)
2:Uzman olmayan )
2.Yaşayanlar (1:Rizeli (Doğma büyüme Rize’de
yaşayan), 2: Son birkaç yıldır Rize’de yaşayan)
3.Rize kentinin tarihi geçmişi hakkında bilginiz
var mı? (1:Evet, 2:Hayır)
4.Kent içerisinde (Rize Kalesi, Atatürk
Müzesi,
Prof.
Dr. Ümran SEVİL
İBAD
Yönetim Kurulu Başkanı
Rize Müzesi) yer alan yapı ya da yapı
gruplarını
ziyaret ettiniz mi? (1:Evet, 2:Hayır)
5.Rize kent merkezindeki tarihi alanları mı yoksa
farklı niteliklerde ki (Ayder, Fındıklı Konakları,
şelaleler) alanlarımı ziyaret etmeyi istersiniz?
(1:Kent merkezi, 2:Farklı nitelikte ki alanlar)
6.Rize kenti içerisinde buluşma noktası olarak
tercih ettiğiniz tarihi bir yer var mı? (1:Evet,
2:Hayır)

,242*

7.Kent kimliğini oluşturan (yollar, kavşaklar,
odak noktaları, buluşma noktaları, meydanlar)
özellikleri algılayabiliyor musunuz? (1:Evet,
2:Hayır)

-

Yapılan korelasyon analizi doğrultusunda Rize kentinde iş hayatı, eğitim, göç ve vb. sebeplerle ikamet eden
bireylerin kentin tarihi geçmişi hakkında bir bilgi sahibi olmadığı (r=,527**) görülmüştür. Rize kentinin tarihi
geçmişi hakkında yeterli düzeyde bilgiye sahip olmayan kullanıcılar kent içerisindeki tarihi alanları ziyaret
**
**
) görülürken
kent içerisinde bir landmark noktası
da Dr.
(r=296
) belirtmemişlerdir
(Tablo 3).
etmediği
(r=,306
Doç.
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Prof.
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kullanıcılar
Rize
kent
kimliğini
de
(yollar,
kavşaklar,
odak
noktaları,
buluşma
noktaları
ve
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
*
meydanlar) algılayamamaktadırlar (r=,242 ).
Kullanıcıların tarihi çevre bilinçlendirme eğitimlerine yaklaşımları ve turizm aktivite tercihleri sorgulanmış
olup Rize’nin tarihi çevrelerde yöresel yemek, ürün satışı ve sergisini tercih etmelerine rağmen tarihi çevreler
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(r=-,385**) hakkında bilgi sahibi olmadıkları görülmüştür. Bununla birlikte kültürel miras ve tarihi çevreler
hakkında bilgi sahibi olmayan kullanıcıların Rize’nin Tarihi Kentler Birliği üyesi olmasının da kente bir
katkısı olmayacağını düşünmekte (r=,201*) olup Rize’nin Tarihi Kentler Birliği üyesi olmasında kente bir katkı
sunmayacağını düşünerek tarihi çevre bilinçlendirme eğitim seminerlerinin de katkı sağlamayacağı (r=,271**)
yönündedir (Tablo 4).
Tablo 4. Rize Kentinin Seçilen Katılımcı Gruplar Tarafından Tarihi Çevre Korunmasının İrdelenmesi

A.Cinsiyetiniz?

B

C

D

E

F

G

H

I

J

,016

-,349**

-,129

-,038

-,041

,002

-,037

-,079

-,182

-,152

-,109

,075

-,177

,015

-,049

-,063

-,045

-,067

,008

,098

(1:Kadın 2:Erkek )
B.Eğitim durumunuz?
(1:Lise 2:Üniversite
3:Yükseklisans- Doktora)
C.Sizi ziyarete gelen
misafirlerinizi tarihi
çevre alanlarına
getiriyor musunuz?
(1:Evet, 2:Hayır)

Prof. Dr. Ümran SEVİL
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,112
,075
,066 -,155

D.Sizce bu tarihi
çevreler turizme
kazandırılabilir mi?
(1:Evet, 2:Hayır)
E.Bu tarihi çevrelerde
hangi turizm
aktivitelerinin
yapılmasını istersiniz?
(1:Yöresel yemek,
2:Yöresel ürünlerin satışı,
3:Yöresel kıyafet ve ev
eşyaları sergisi, 4:Bölge
kültürünü yansıtan
Prof. Dr. Bülent EKER
konaklama
tesisinin
İBAD
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varlığı, 5:Hepsi)

-,385**

-,025

-,146

,005

,078

,113

,085

-,017

-,064

,095

,160

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
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F.Kültürel mirasın
ne olduğunu biliyor
musunuz? (1:Evet,
2:Hayır)

,055

G.Tarihi Kentler Birliği
hakkında bir bilginiz var
mı? (1:Evet, 2:Hayır)
H.Rize’nin Tarihi
Kentler Birliği üyesi
olmasının sizce kente
bir katkısı olacak mı?
(1:Evet, 2:Hayır)
I.Sizce Rize’de tarihi
çevreler başarılı bir
şekilde korunabiliyor
mu? (1:Evet, 2:Hayır)

Prof. Dr. Ümran SEVİL

,201*

-,182

,064

-,166

,177

,016

-,018

,271**

-,038

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

J.Tarihi çevreleri daha
iyi koruyabilmek için
verilecek eğitimlere
katılır mısınız? (1:Evet,
2:Hayır)
SONUÇ
Farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan Rize kentinin tarihine milattan önce 765-735 yılları arasında çivi
yazısı ile yazılmış kitabelerde rastlanılmakta olup Roma ve Bizans gibi güçlü imparatorluklara da ev sahipliği
yaptığı bilinmektedir. Bu ev sahipliği Osmanlı devleti ile devam etmiş 20 Nisan 1924 tarihinde Türkiye
Cumhuriyetinin vilayeti olmuştur.
Çalışmanın konusunu oluşturan kent merkezindeki tarihi çevre yeni yapılaşmalara ve bakımsızlığına rağmen
günümüzde çok az denecek şekilde geleneksel niteliğini korumaya çalışmaktadır. Fakat zaman içerisinde bir
koruma yaklaşımı uygulanmadığından gerek doğa şartları gerek insan eliyle değişim ve yıpranmalar söz konusu
Doç.
Dr. Pelin
AVŞAR
KARABAŞ
Prof.
Dr.kent
Bülent
olmaktadır.
Rize
merkeziEKER
tarihi çevre dokusu çevresindeki
yapılaşma
örneklerine
bakılınca
bunların
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yönetim tarihi
Kurulu
Üyesi
çok azİBAD
bir bölümünün
çevre
ile uyumlu olduğu görülmektedir. Bu durum yerel halk, yerelYardımcısı
yönetim,
mimarlar, şehir plancıları gibi farklı meslek disiplinlerinin ortak bir çalışma kültürü oluşturamamasından
kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla tarihi çevre ile uyumlu yapılaşma örneklerinin inşa edilmesi sürecinde her
bireyin üzerine düşen kentlilik bilinci sorumluluğu tam olarak yerine getirmesi gerekmektedir. Tarihi doku
çevresindeki yeni yapılaşma sürekliliğin önemli bir parçasıdır. Bugün oluşan yapılaşmanın geleceğin kültür
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varlığı olması unutulmamalıdır (Bayraktar, 2015). Bu bağlamda tasarımcı yeni yapacağı yapının tarihi kentsel
bir doku sürdürülebilirliğinin farkında olmalıdır. Aksi takdirde yeni yapılaşma tarihi çevrenin kimliğine zarar
vermektedir (Bogenç, 2016).
Bu çalışmanın odak noktasını yıpranmış ve yok olma sürecine girmiş Rize kenti tarihi çevre dokusu
oluşturmaktadır. Yerel yönetim ve merkezi yönetimin kentin tarihi dokusunu korumaya ve tanıtmaya yönelik
çalışmaları (r=,527**) yetersizdir. Kentli günlük yaşamında bu tarihi çevrelerde sosyo-kültürel ihtiyaçlarını
karşılayamadığından bu tarihi çevreler kentliler için çokta önem ifade etmemektedir. Dolayısıyla bu alanlara
yönelik sahiplenme duygusu gelişmediğinden korumada (r=,306**) sağlanamamaktadır. Başarılı bir koruma
düzenleme ve yenileme çalışmasının ancak halkın katılımı ile mümkün olabileceği ulusal ve uluslararası
bilgilendirme gerektirmektedir (Mısırlı, 2014). Kullanıcıların alana yönelik her hangi bir odak noktası
(landmark noktası) belirtmemeleri kentsel imgenin (r=,296**) Rize kent peyzajı içerisinde algılanamadığını da
göstermiştir. Kentsel kimlik öğelerinin kentliler tarafından algılanamadığı bir alanda kentin okunabilirliğinin
zayıf olduğunu görülmektedir. Bu doğrultuda kentsel kimliği güçlendirilecek öğelere ihtiyaç duyulmaktadır.

Prof. Dr. Ümran SEVİL

Her milletin tarihi ve kültürel varlıkları
çok Yönetim
değerli olupKurulu
korunduğunda
ve iyi yönetildiğinde sürdürülebilir bir
İBAD
Başkanı
nitelik kazandığı görülmektedir (Samidi, 2001). Yerel kullanıcılar kadar turistlerde kültürel varlıkların potansiyel
birer kullanıcısıdırlar. Bu nedenle gelecek hedefleri ve Türkiye’deki turizm gelişiminin doğal, kültürel, tarihi
ve coğrafi değerleri koruma-kullanma dengesi gözetilerek sağlanmalı ve bu bağlamda turizm alternatifleri
geliştirilerek, Rize’ye olan turist talebinin artırılması konusunda çalışmalara önem verilmelidir. Yerleşilen her
alanın kendine has bir kültürel görünümü ve kültürel yapısı bulunmaktadır. Diğer bir ifade ile kültür, her ülkede
farklılıklar gösterebilmekte hatta aynı ülke içinde bile kendi arasındaki farklılığından ve özgünlüğünden söz
etmek mümkün olabilmektedir. Turizmde bu farklılıklar, turizmin başlangıç aşamasından beri ilgi çekici olma
özelliğini de korunmuştur (Uygur ve Baykan, 2007). Turizm, eski yapıları, yeni kimlikleriyle yasamalarını
sağlayacak düzenlemeleri özendirmektedir. Bir anlamda tarihi çevrelerin, değerleri kaybedilmeden, modern bir
görünüme kavuşması konusunda etkili rol oynamaktadır. Bu sayede tarihi çevrelerin çekicilikleri de artırılmış
olacaktır (Kousis, 2000).
Koruma politikasının oluşumunda, kullanıcıların tarihi dokunun birer parçası oldukları, bu nedenle alandan
dışlanmadan, sürece dâhil edilmeleri gerektiği unutulmamalıdır. Tarihsel dokularda yapılacak yenileme-koruma
çalışmalarının içine kullanıcıların katılımının sağlanması önem taşımaktadır. Bu alanlarda oluşturulacak eğitim
merkezleri ile kullanıcıların cinsiyet, yaş grupları, el becerisi vb. özellikleri değerlendirilerek çeşitli konularda
bilgi sahibi olmaları sağlanmalıdır. Bununla birlikte;
•

Yasa ve yönetmelikler tam olarak uygulanmalı,
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Tarihi çevrelerin kamusal mekânlarla birlikte ele alınmalı,
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•

Mekânın tanınırlığının ve algılanabilirliğinin artırılması anlamında kent estetiğine ve işlevine katkına
bulunan, mekânın kimliği ile bütünleşen ve tarihi dokuya uygun donatı elemanları konumlandırılmalı
(Kodal ve Demirel, 2014),

•

Kent bütününde yer alan tüm tarihi arkeolojik değerlerin tanıtımı ve haritası çıkarılarak kenti gezenlere
bilgi verilmeli ve böylece kent turistler için bir cazibe noktası haline getirilmeli (Erduran ve ark., 2015),

•

Tarihi çevrelerin yenileşmeye ve modern yaşama engel olmadığı ortaya koyulmalıdır.
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AKŞEHİR ERMENİ KİLİSESİ’NİN YENİDEN KULLANIM OLANAKLARININ KENTSEL
ÖLÇEKTE DEĞERLENDİRİLMESİ17
Derya MERT1, Mustafa KORUMAZ2
Konya Teknik Üniv. Lisansüstü Eğitim Ens. Mim. Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğ., Konya / Türkiye
2
Konya Teknik Üniv. Mimarlık Fakültesi Mimarlık Blm. Konya / Türkiye

1

Öz: Anadolu binlerce yıllık geçmişiyle çok kültürlü toplum yapısına sahip bir coğrafyadır. Akşehir farklı din ve
medeniyetlere ait birçok yapıyı insanlığın ortak kültür mirası olarak barındırır. Bu bağlamda Akşehir mübadele
öncesinde çok kültürlü sosyal yapıyı açık şekilde gösteren önemli bir kenttir. Kentin sahip olduğu önemli kültür
miraslarından birisi de Akşehir Ermeni Kilisesi’dir. Bu kilise bir dönemin mimari özelliklerini, ekonomik
ve sosyal yapısını yansıtan özel örneklerdendir. Yapı uzun yıllar kaderine terk edilmiş, kullanılmadan uzun
yıllar boş kalmıştır. Son yıllarda üretilen
koruma
ileSEVİL
yapıya yeniden hayat verilmesi planlanmıştır.
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Ümran
Bu projeler ile Akşehir’in bir inanç
turizminin
merkezlerinden
birisi olması hedeflenmiştir. Bununla
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beraber Akşehir’de yoğun olarak gerçekleştirilen sokak sağlıklaştırma projeleri Kilise ve çevresinin özgün
kent dokusunun yeniden canlandırılması, kilise ve civarındaki dokunun özgün kimliğine kavuşturulması
hedeflenmiştir. Makale kapsamında, Akşehir Kilisesi’nin yeniden canlandırma projesi ve uygulamasına
yönelik süreç hakkında bilgiler verilerek, yapının yeniden nasıl işlevlendirileceğine yönelik değerlendirmeler
yapılacaktır. Yeniden kullanılma etkisi sadece tarihi yapının mekan potansiyelinin değerlendirilmesi değil
aynı zamanda kente getireceği olumlu etkiler de önemlidir. Seçilen fonksiyonun kentin turizm, sanat, tarih
bilincinin artırılmasında etkili olacağına yönelik değerlendirmeler yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Akşehir, İbadet Yapıları, Özgünlük, Mimari Koruma, Yeniden Kullanım

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Akşehir Tarihi
Akşehir ‘de ilk yerleşim neolitik çağda başladığı, bölgede yapılan yüzey araştırmalarından anlaşılmaktadır.
Bunu izleyen Kalkolitik, Eski, Tunç, Hitit, Frig, Hellenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı Dönemleri
sıralanabilir. Akşehir ‘in çevresinde bulunan höyüklerden elde edilen küp ve gaga ağızlı testiler, Hitit
yerleşimini kanıtlamaktadır(Özsait, 1992:377). Sonraki yıllarda kavimlerinin göçlerinin etkisiyle gücünü yitiren
Dr.
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Fethinin zor olduğundan dolayı genelde harabe olduğunu nakletmektedir. Yeşilinin bol olmasından, ahşaptan yapılmış
süslü evlerinden bahseder, Mescitleri, tekkeleri, medreseleri mekteplerinin, han ve dükkanlarının olduğunu, ticaretin aktif
17 Bu makale yazarlardan Derya MERT’in Konya Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde devam etmekte olan “Akşehir
Ermeni Kilisesi’nin Yeniden Kullanım Olanaklarının Kentsel Ölçekte Değerlendirilmesi” isimli yüksek lisans tezinden derlenmiştir.
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olduğunu mezat yerlerinin olduğundan bahseder. (Evliya ÇELEBİ, Seyahatnamesi).Strabon (1993: 62-190), Coğrafya
adlı kitabında Kentin bulunduğu bölgeyi, “ Phrygia Paroreia” olarak adlandırmaktadır. Aynı kitap da; “Bu
bölge doğrudan batıya uzanan bir çeşit dağ silsilesine sahiptir ve eteklerinde her iki tarafa geniş bir ova uzanır.
Ovanın yakınlarında bulunan kentler; kuzeye doğru Philomelion (Akşehir) ve öte tarafta Pisidia yakınındaki
Antiokheia(Yalvaç) denen kentler bulunur. Philomelion, tamamıyla ovadır.” demektedir. Tarihten günümüze
Akşehir hem kent dokusu, sosyal dokusu ve doğa güzellikleri ile dikkat çekici bir kent yerleşimi olmuştur.
Günümüzde ise Akşehir, sahip olduğu kültürel mirası yönü ile oldukça önemli, özgün bir kent dokusuna sahiptir.

Prof. Dr. Ümran SEVİL
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Figür 1. Akşehir Kentsel Sit Alanı Haritası (Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu)
Akşehir Sivil Mimarisi
Eski Akşehir evleri genelde ilk yerleşme alanı olan Sultan Dağlarının eteklerinde kurulmuş mahallelerde
görülmektedir (Figür 1). Akşehir Sit alanındaki kentsel dokuya zenginlik katan evler, üslup açısından üç grupta
toplanabilir. Birinci grupta klasik Anadolu evleri, ikinci grupta;Osmanlı dönemi yapı geleneğinin tipik örneği
olan, üçüncü grupta ise; Barok üslup özellikleri taşıyan evler olarak sıralanmaktadır. Akşehir’de özellikle
Ermeniler olmak üzere Hristiyan nüfusa ait yapılaşmalar da mevcuttur. Günümüzde bu tür evlerden sık sık
gözlemlenmekte, birçoğunun da restorasyon uygulaması gerçekleşmektedir (Figür 2-3).
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Figür 2-3. Akşehir Özgün Sokak Dokusu
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Bayar, 2013:55-93) çalışmasında Anadolu’daki
Ermeni
nüfusunun
kökenlerini 1018 yılındaki Çağrı Bey
komutasındaki bir ordunun Anadoluya girdiğinde burada ikamet eden Ermeni nüfusun olduğunu nakletmektedir.
Türklerin Anadoluya gelmesinden Mübadele dönemine kadar Akşehir’de ortak bir kent yaşamının olduğu
söylenebilir (Figür 4-5). Önemli mimari eserleri arasında, Gavur Hamamı, Gazi Mustafa Kemal İlkokulu,
Ermeni Erkek Mektebi, Ermeni İnas Mektebi, Ermeni Mezarlığı ve Akşehir Ermeni Kilisesi’dir (Figür 6-7).

Figür 4. İlçede Yıllara göre etnik grup nüfus Figür 5 1906 Yılında Mahallelere göre Ermeni dağılımı
Doç. 2013:55,93)
Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
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Figür 6. Gâvur Hamamı Güncel Durumu

Figür 7. Gazi İlkokulu Güncel Durumu

AKŞEHİR ERMENİ KİLİSESİ ve MİMARİ ÖZELLİKLERİ

Prof. Dr. Ümran SEVİL

Akşehir Ermeni Kilisesi Akşehir kenti için oldukça önemli bir yere sahiptir. Yaklaşık tarihi kent dokusunun
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
merkezinde, kütle ve gabarisi ile oldukça önemli bir yapıdır. Kitabesi bulunmayan yapının yapım tarihi olarak
1870 yılına tarihlenmektedir. Yapı beraberindeki özgün kullanımda din görevlilerinin konutu olan günümüzde
okul olarak kullanılan yapı ile beraber önemli bir kültürel mirastır. Bu yapı kompleksi kilisenin yaklaşık güneybatı yönünde yer alan Gavur Hamamı ile beraber Ermeni nüfus için kentsel merkez özelliği teşkil etmekteydi.
Yapı plan özellikleri ile de oldukça dikkat çekicidir. Üç nefli olarak yapılmış olan binanın orta nefin apsis
bölümünün önünde bir kubbe örtü bulunmaktadır. Vaftiz odası, papaz odası, şapel ile Akşehir ölçeğinde önemli
bir yapıdır.
Bu yapı gruplarından kilise ve hamam uzun yıllar kaderine terk edilmiş iken, son yıllarda yapılan çalışmalar
neticesinde yeni bir fonksiyon ile güncel kullanıma sunulmak istenmiştir. Yakın bir tarihte kilisenin restorasyon
uygulamasına başlanmış Hamam yapısı ile projelendirilmiştir.
Rölöve Aşamasında Yapılan Tespitler
Yapının tespit edilen en önemli problemi, uzun yıllar kaderine terk edilmenin vermiş olduğu yıpranmadır. Yapıda
bu sebepten dolayı zamanın yıpratıcı etkisi kendisini göstermiştir. Yapının deprem fay hattında olmasından
dolayı yer yer yapısal strüktürel bozulmalarda gözlemlenmektedir. Bu önemli bozulma nedeni ve yapının
fay hattı üzerinde olması ileriki aşamalarda restorasyon müdahale kararlarının belirlenmesinde de önemli
bir veri olacaktır. Bununla ilgili olarak yakın geçmişte bir güçlendirme çalışması yapılmaya başlanmış fakat
Dr. oldukça
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gözlemlenmiştir.
BundaKurulu
döşeme kaplamalarının
tamamen kaybedilmesinin etkisinin olduğu bilinmektedir.
Bu
temel bozulma nedeni yanı sıra tüm sıvaların dökülmesi, taş duvarlardaki bağlayıcı derzlerin mukavemetini
kaybetmesi, bilinçli olarak yapılan hasarlar, kapı ve pencerelerindeki deformasyonlar sebebiyle yapının dış
hava koşullarına açık hale gelmesi önemli bozulmalardır.
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Figür 7. Akşehir Ermeni Kilisesi Rölöve Planı Figür 8. Kilisenin Rölöve Enine Kesiti ve Yapının
Strüktürü
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Figür 9. Yapının Giriş Cephesi

Figür 10. Yapının Doğu Cephesi

Figür 11. Yapının Yan Cephesi

Yapı plan, kesit ve görünüşleri yönü ile dikkat çekici bir binadır. Plan organizasyonu, üçlü nef sistemi ve apsis
bölümündeki geometrik hareketler yapıya karakteristik bir hava katmıştır. Bunun yanında kesit düzleminde
orta nefin yükseltilmiş tonozları ve bu ana nefin iki yanında daha alçak tonozlu açıklıklar mekanı oldukça
zengin göstermektedir.
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Figür 12. Görünüşleri (Konya Koruma Kurulu Arşivinden)
Yapının ilk yapıldığı döneme yönelik değerlendirmeler
Yapı genel olarak özgündür. Yapı büyük çoğunlukla aslını korumuştur. Başka bir ifade ile yapılan araştırmalar
sonucunda yapının inşa edilişinden bu yana farklı eklemeler ya da bozulmalara maruz kalmadığı tespit edilmiştir.
Kilisenin dış duvarlarında bulunan sıva kaplamaları benzer örnekler incelenerek ve üzerindeki izlerin yardımı
ile tamamlanmıştır. Yapının dış cephesindeki sıva kaplamalarına yönelik çalışma yine Mimar Cengiz Bektaş
tarafından gerçekleştirilen restitüsyon çalışmasındaki yaklaşımlara benzerlik göstermektedir. Kilisenin tonoz
iç sıvalarının tarihi süreç içerisinde yenilendiği sıva katmanlarından anlaşılmaktadır. İç mekanda yenilenmiş
sıvalardan dolayı freskler algılanamasa da özgün durumunda özellikle kubbe çevresinde fresklerin olabileceği
muhtemeldir. Bununla ilgili olarak araştırmacıların elinde sağlam bir veri günümüzde bulunmamaktadır.
Yapının günümüze ulaşan ahşap kapı ve pencerelerinin özgün olması muhtemeldir ve dönemini yansıtan
detaylara sahiptirler.
Yapının her ne kadar günümüzde toprak zemin olarak algılanan zemin kaplamasının özgün durumunda doğal
taş olması muhtemeldir. Yapının çatı örtüsünde bakımsızlıktan kaynaklanan deformasyonlar gözlemlenmesine
rağmen özgün biçimini korumuştur. Özgün durumunda kilisenin örtü sisteminin doğal taş üzeri toprak dolgu
malzemesi ve son katman olarak kiremit örtülü olarak yapılması muhtemeldir.
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Yapının en büyük riski fay hattı üzerinde olmasıdır. Bu sebepten dolayı yoğun katılımcılı bir fonksiyon önerisi
getirilmesinin riskli olacağı kanaatine varılmıştır. Bundan dolayı yoğun olmasa da yılın belli günlerinde organize
edilecek sergilerin halk ile buluştuğu bir mekan tanzim edilmesi düşünülmüştür. Bununla beraber vaftizhane,
şapel ve gerekli olan diğer mekanlar kilisenin diğer bölümlerdeki mekanlarına dağıtılmışlardır. Bu dağılımın
1005

DERNEK
YÖNETİMİ
SÖZEL SUNUMLAR

kilisenin özgün kimliğine zarar vermeyecek nitelikte olmasına özen gösterilmiştir. Yeni fonksiyonun izlerinin
Akşehir genelinde görüleceği açıktır. Tarihi ve nitelikti bir mekanda sanatsal aktivitelerin gerçekleşecek olması
kentlinin sanat duyarlılığını ve ilgisini artıracaktır. Tek yapı ölçeğinde gerçekleşen restorasyon aktivitesi kentin
genelinde tarihi yapı, kültürel miras ve sanat konularında duyarlılık oluşturacaktır.
Yapı ile ilgili alınan müdahale kararları şunlardır:
Strüktürel Müdahaleler
Yapının hem strüktürel sisteminin kuvvetlenmesi hem de zemin döşemesinin güçlendirilmesi için yer yer
enjeksiyon yöntemi ile strüktürel güçlenme temin edilmiştir. Yapının zemininde de hem su yalıtımı sağlayacak
hem de strüktürel sistemin zemin oturmasına bağlı deformasyonu önleyebilmek için yapının çevresine su
tahliye kanalları ve yalıtım malzemeleri yerleştirilmiştir.
Yapının zemin döşemesi taş kaplama olarak yapılacak ve bu döşeme altına gerekli güçlendirme takviyeleri
yapılacaktır. Yapının cepheleri düşükProf.
basınçlı
yöntemi
ile temizlenerek hem taş hem de derz
Dr.kumlama
Ümran
SEVİL
temizlikleri yapılmıştır. Yapılan temizlik
sonrasında
derz
dolguları
yapılmış ve cephe suya karşı korumak için
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkanı
su itici malzeme ile kaplanmıştır.
Cephelere Yapılan Müdahaleler
Yapının cepheleri ile ilgili yapılan tarihi araştırmalarda horasan harçlı derz önerisi mevcuttur. Yapının cepheleri
buna uygun olarak tüm taş yüzeyler temizlenip, gerektiğinde değiştirilerek yeniden derz uygulaması yapılmıştır.
Yapının eksik kapı ve pencereleri düzenlenmiş tüm metal işçilikleri temizlenerek yeniden boyanmıştır. Yapının
üst örtüsü su yalıtımları yapıldıktan sonra alaturka kiremit ile örtülmüştür.
İç Mekan Kullanımına Yönelik Müdahaleler
Yapının mekan karakteri ve algısının korunmasına özen gösterilmiştir. Bu sebepten dolayı mekanın ana
bölümlerinde hiçbir değişiklik ve ek yapılmadan özgün durumu ile yeni fonksiyonu ile kullanılmasına karar
verilmiştir. Buna rağmen yeni fonksiyonun gerektirdiği mekanların kilisenin diğer mekanlarında çözülmesi
düşünülmüştür. İç mekan kullanımı sebebiyle tarihi binaya zarar verilmemeye özen gösterilmiştir.
Dekoratif öğelere yapılan müdahaleler
Yapının iç mekanının özgün durumunda sade bir tasarım anlayışına sahip olduğu söylenebilir. Yapının birçok
yerinden numune alınmış ve bunların analizleri sonucunda yan neflerinde dekoratif süslemelerin olmadığı tespit
edilmiştir.
YapıDr.
iç mekanında
tuğla duvarlar bulunmaktadır.
Bu Dr.
duvarlar
tarihiAVŞAR
süreçte sıvanarak
tuğla
Doç.
Pelin
KARABAŞ
Prof.
Bülent özgün
EKER
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
İBAD
YönetimOldukça
Kurulunitelikli
Üyesi gözüken bu duvarların raspalarının yapılarak özgün tuğla duvarların
örgüleri
kapatılmıştır.
dışarıya çıkartılmasına özen gösterilmiştir.
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Yapının bazı bölümlerinde kalem işlerinin olduğu tespit edilen bölümlerinin tespitleri için yapı iç mekanlarından
600 adet örnek alınmış ve incelenerek yapı genelindeki süsleme elemanların dağılımları çıkartılmıştır. Yapının
yapılan tespitler neticesinden kalem işleri raspa edilerek ortaya çıkarılmıştır.
Yapının Çevresine Yapılan Müdahaleler
Yapının çevresel algısının kent için önemli olduğunun farkına varılarak, kilise yapısı çevresindeki tarihi
yapının algısına zarar veren yapılardan temizlenmesinin uygun olduğu düşünülmüştür. Bundan dolayı yapının
doğu bölümündeki okul yapısı yıkılarak çevreden algılana bilirliği artırılmıştır.
Yeni İşlev Seçiminde Dikkat Edilen Konular
Yapının özgün işlevi cemaatinin olmaması sebebiyle devam ettirilememektedir. Yapının mekan potansiyelinden
dolayı özgün işlevinin değiştirilerek yeni işlev seçimi zorunluluk olarak görülmüştür. Akşehir kenti
incelendiğinde yapının fonksiyonunun kültürel ve sanatsal faaliyetler için uygun olduğu görüşü benimsenmiş
ve bu görüş kentli ile her platformdaProf.
tartışılmış,
yeni işleveSEVİL
destek kentli tarafından verilmiştir. Böylece
Dr. Ümran
tüm kentli sahip olunan kültürel mirastan
İBAD sınırlama
Yönetimolmadan
Kurulu yararlanma,
Başkanı kullanma ve yapıyı deneyimleme
imkanına sahip olacaktır.
Bu tespitin yanında, bakımsızlık, kaderine terk etme, politika gibi nedenlerden dolayı tapının metruk durumundan
kurtarılması söz konusudur. Bunu yaparken kentlinin harabe bir yapı çevresinde yaşama psikolojisinden
kurtararak, nitelikli çevrelerde yaşadığı bilincini vermek koruma kavramı bağlamında önemlidir.
Seçilen yeni fonksiyon ekonomik yönden de tarihi yapının kendi kendisinin gerekli ihtiyaçlarını karşılayacak
nitelikte gelirleri organize edilmiş, satış üniteleri tanzim edilmiştir. Bu tür yapıların nitelikli bir yeniden
işlevlendirme projeleri ile mimari kimliklerini ortaya koyma, kentlerimizi zenginleştirme, kamusal bir bellek
oluşturma yönleri ile oldukça önemlidir (Selçuk, 2006:21-26).

Prof. Dr. Bülent EKER

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
Figür 13. Kalem İşleri Uygulaması 		
Figür 14. Dış Cephe Temizlik ve Koruyucu
Malzeme Uyg. (Konya Koruma Kurulu Arşivinden)
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SONUÇ
Yapılan çalışma neticesinde kültürel miras yönü ile zengin kentlerimiz bu mirasın farkında olarak politikalar
üretmelidirler. Bu politikaların en önemlilerinden birisi nitelikli restorasyon uygulamaları ve buna bağlı olarak
nitelikli bir yeni bir fonksiyonun tespit edilmesidir. Akşehir Ermeni Kilisesi restorasyon sürecinde hem
uygulama hem de yeniden kullanım imkanları araştırılması bağlamında güçlüklerin olduğu tespit edilmiştir.
Politik nedenlerden dolayı kilise binalarına bakış açısının değişmesinin ülkemizde uzun yıllar aldığı söylenebilir.
Kentin önemli bir yerinde yer alan ve mekan potansiyeli yönü ile farklı fonksiyon türlerinin kullanımına uygun
olan bu yapının güncel hayata katılması birçok hem teknik hem de sosyal yönden olumlu yönleri vardır ve
desteklenmelidir.
Yeniden işlevlendirilecek tarihi yapı yüklendiği anlam sebebiyle Akşehir’e oldukça fazla turisti çekebilecektir.
Bu sebepten dolayı Akşehir bir inanç turizmi merkezi olma potansiyeline sahiptir. Beraberinde oldukça nitelikli
işçiliklere sahip kilise mekanı kendi kendisini sergileyecek niteliktedir ve değerlendirilmelidir.

Prof. Dr. Ümran SEVİL

Yapı sokak sağlıklaştırma projelerinin
çokYönetim
yapıldığı Kurulu
bir dokuda
yer almaktadır. Kentin canlanması için
İBAD
Başkanı
sağlıklaştırılmış sokak koridorları arasında bir arayüz olabilir. Kültürel bir odak olma özelliği çok fazla olan
bir kamusal yapıdır.
Kentin ana çekirdeğinden bir miktar uzak olduğu için kent hafızasında tam bir yer edinememiştir. Yapılan
uygulama ile yeniden önemli bir merkez oluşturacaktır.
Yapının yeniden işlevlendirilmesi tüm Akşehir kentindeki sosyal yapının olumlu değişmesine katkı
sağlayacaktır.
Akşehir Ermeni kilisesinin restorasyonu oldukça titiz bir şekilde yapılmaktadır. Uygulamanın sonuç ürünü tüm
kent üzerinde olumlu bir etki yaratacak şekilde estetik ve güzel bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır.
KAYNAKÇA
Özsait, M., (1992). IX Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara, s.377.
Demirci, Y., (1988). “Geçmişten Günümüze Akşehir”, Sanatsal Mozaik Dergisi, Sayı3, s.17
Strabon, A., (1993). Anadolu Coğrafyası, İstanbul, s.62-190
Bayar, M., (2013). Anadolu’da Bir Selçuklu Şehri Akşehir (Şehr-i Beyza), Akşehir,2013, s.55- 93
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KÜLTÜREL MİRAS KORUMADA ETKİ DEĞERLENDİRMELERİ
Mine Topçubaşı ÇİLİNGİROĞLU
Gebze Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Kocaeli / Türkiye

Öz: Türkiye’de kültürel miras etki değerlendirmeleri uluslararası gelişmelere paralel olarak 2000li yıllardan
sonra gündeme gelmiştir. Kültürel mirasın sürdürülebilir korunmasında özellikle dünya miras alanlarında etkin
şekilde kullanılan bir araç olarak karşımıza çıkan bu olgu, dünyada pek çok ülkede mevzuatta da karşılık
bulmaktadır. Kültürel miras etki değerlendirmeleri ülkemizde yasal mevzuatta çevre etki değerlendirmeleri
içerisinde incelenmektedir, ancak Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) ve Birleşmiş Milletler
Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) gibi uluslararası koruma kuruluşları dünya miras listesindeki
nadir alanlarda bu değerlendirmenin ayrı yapılmasını teşvik etmektedirler. Bu konuda ICOMOS tarafından
hazırlanan rehber “Dünya Mirası Kültür
Varlıkları
Miras Etki
Değerlendirmesi Rehberi” ise, kapsamlı ve
Prof.
Dr. için
Ümran
SEVİL
yol gösterici bilimsel tek kaynak olarak
varlığını
sürdürmektedir.
Türkiye’de 2018 yılı itibariyle on sekiz alan
İBAD
Yönetim
Kurulu Başkanı
dünya miras listesinde yer almaktadır. ICOMOS ve UNESCO etki değerlendirme çalışmalarının, UNESCO
dünya miras alanı içerisinde veya yakın çevresinde gerçekleştirilecek tüm projelerde yapılmasını gerekli
görmektedir. İstanbul Dünya Miras Alanları 1985’de Dünya Mirası Listesi’ne girmiş olup bu sebeple Türkiye
tarafından, Dünya Miras Sözleşmesi’ne uygun olarak korunup kollanması taahhüt edilmiştir. Bu kapsamda
İstanbul tarihi yarımadada, İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi (Avrasya Tüneli), Yenikapı Dolgu Alanı
Projesi, Ayasofya Müzesi Medresesi gibi önemli projeler için kültürel miras etki değerlendirmesi çalışmaları
yapılmıştır, bazı projeler ile ilgili çalışmalar ise devam etmektedir. Çok yoğun kültürel miras verileri içeren
söz konusu alanlardaki etki incelemeleri, alan ve proje yapısına bağlı olarak farklılıklar göstermektedir. Bu
araştırma, İstanbul’da yapılan kültürel miras etki değerlendirme çalışmaları çerçevesinde kültürel miras etki
değerlendirmesi kavramının yerel olarak ve ülke özelindeki mevcut ve potansiyel sorunları ve eksiklerini
analiz ederek önerilerde bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Etki Değerlendirmesi, Kültürel Miras, Koruma, Tarihi Çevre

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Kültürel Miras Etki Değerlendirme (KÜMED) çalışmaları, yeni yapılanmaların, bayındırlık projelerinin
veya restorasyon
Dünya Mirası Alanlarının (DMA)
Üstün
(ÜED)
üzerindeki
Doç.
Dr.Evrensel
Pelin Değeri
AVŞAR
KARABAŞ
Prof. Dr.çalışmalarının
Bülent EKER
etkilerini
doğru
bir şekilde
değerlendirmek
ve varsa olumsuzİBAD
etkilerini
en aza Kurulu
indirmekBaşkan
için ilgiliYardımcısı
projelere
Yönetim
İBAD
Yönetim
Kurulu
Üyesi
tasarım aşamasında rehberlik etmeyi amaçlayan bir araç olarak kurgulanmıştır.
Geçmişi, 1970 lerde geliştirilmeye başlanan Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) çalışmalarına dayanan KÜMED
kavramı, koruma alanındaki kabuller ve gelişmeler doğrultusunda ayrılarak özelleşmiştir. ÇED raporları
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alanı bağımsız değişkenler üzerinden ele aldığı için, mirasın nitelikler topluluğunun geneline ÜED açısından
bakamamaktadır.
Çağdaş korumada gelinen noktada temel kabullere göre, KMED raporları, DMA ların ÜED i oluşturan bütün
niteliklerini hem tekil, hem de toplu biçimde ele almalı ve aralarındaki ilişkiler bağlamında da oluşacak
değişimleri eleştirmelidir.
Bu konudaki en kapsamlı çalışma, ICOMOS tarafından 2011 yılında yayınlanmış olan ICOMOS Dünya Mirası
Kültür Varlıkları için Etki Değerlendirmesi Rehberi’dir (ICOMOS;2011). ICOMOS rehberi, dünya miras
listesindeki bir yapı veya alanın üstün evrensel değerinin ortaya konmasından sonra bu çerçevede hazırlanacak
olan KMED raporunu ve içeriğini genel başlıklar ile tanımlamaktadır. KÜMED, Dünya Mirası bağlamında ve
özelde söz konusu kültür varlığının niteliklerine ilişkin bir değerlendirme sunmayı hedefler. Bu doğrultuda,
KÜMED değerlendirme süreci; risk altındaki kültür mirasının tanımı ve önemini , değişim ya da yapılanma
önerisinin ÜED’i nasıl etkileyeceğini, ve söz konusu etkilerin nasıl önlenebilir, azaltılabilir, onarılabilir ya da
karşılanabilir olduğunu değerlendiren bir süreç olarak tanımlanmaktadır.

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim
Kurulu
ICOMOS rehberi, kültür mirası etki değerlendirme
süreci
, raporBaşkanı
içeriğinin tanımlanması , kültür varlıklarının
değerini belirlemek için örnek rehber , etkinin büyüklüğünü değerlendirmek için örnek rehber, örnek envanter
fişi, kültür mirası etkilenme raporunun içinde yer alması gerekenler başlıklarındaki ekleriyle değerlendirme
sürecini netleştirmeye çalışan, ancak genelinde esnek bir yapıda kurgulanmıştır. Rehber KÜMED’in açıklayıcı
ve şeffaf yapısı olması gereğini vurgulayarak bu doğrultuda, incelemelerin ve etkilerden kaynaklanan sonuçları
içeren rapor metninin tüm toplumla paylaşılmasını desteklemektedir.
Uluslararası platformlarda KÜMED, kültürel miras konusunda çalışan uzmanların, ulusal ve yerel ölçekte
proje yapma yetkisine sahip kurumların, proje müelliflerinin, yüklenici firmaların, projeleri etkileyen
veya projelerden etkilenen kurum ve kuruluşların Dünya Miras Alanları için koruma ve gelişim dengesini
sağlayabilmesi adına oldukça etkin ve önemli bir araç olarak kabul edilmektedir.
Türkiye’deki KÜMED uygulamalarının geçmişi ise oldukça yenidir. Bu konudaki ilk çalışmalar, İstanbul’daki
dünya miras alanları ile ilgili olarak hazırlanmıştır.
İstanbul’un tarihi alanları, 1985 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girmeye hak kazanmıştır.
“İstanbul’un Tarihi Alanları”olarak 1985 yılından beri Dünya Miras Listesi’nde tescillenen İstanbul dünya
miras alanları, Sultanahmet, Süleymaniye, Zeyrek ve Kara Surları alanlarını içermektedir (şekil 1).Bu
alanlar plan üzerinde birbirinden bağımsız gözükseler bile, varolan ilişkiler sebebiyle tek adaylık dosyasında
değerlendirilerek
edilmiştir
ve bu bağlamda Dünya MirasDoç.
Listesi’ndeki
nadir örneklerden
biridir.
Dr. Pelin
AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr.kabul
Bülent
EKER
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Yönetimbelirlenmiş
Kurulu Başkan
Yardımcısı
İBAD
Yönetim
KuruluUNESCO
Üyesi Dünya Miras Merkezi
İstanbul
dünya
miras alanları,
tarafından
olan dünya
miras
alanı kriterleri içinden, ilk dört kritere uygun özelliklerde üstün evrensel değeri olmaları ile tescillenmiştir.
Bu doğrultuda, söz konusu İstanbul dünya miras alanları yakın çevresinde veya alanların içerisinde etki
yaratacak herhangi bir uygulama, KÜMED sürecine tabii tutularak, alanlara ve ÜED’e etkisinin incelenmesi
gerekmektedir.
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Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Şekil 1. İstanbul’un Dünya Miras Alanları,(İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Alan Yönetim Başkanlığı
İnternet Sayfası18Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

18 www.alanbaskanligi.gov.tr/
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AMAÇ
İstanbul’ un tarihi dünya miras alanları yakın çevresinde yapılan kültürel miras etki değerlendirme çalışmaları
içinden Avrasya Tüneli projesi özelinde KÜMED çalışmasını inceleyerek , kültürel miras etki değerlendirmesi
kavramının yerel olarak ve ülke özelindeki , mevcut ve potansiyel sorunları ve eksikleri analiz etmek ve
önerilerde bulunmak amaçlanmaktadır.
KAPSAM
Çalışma Avrasya Tüneli Projesi’nde, Türkiye’deki ilk KÜMED uygulamalarından biri olan ve 2014 yılında
tamamlanan KÜMED tecrübesini ele almaktadır. Söz konusu örnek çalışma özelinde, hazırlanmış olan
KÜMED raporu, proje ve Dünya Miras Alanları (DMA) ilişkisi birlikte değerlendirilmektedir.
YÖNTEM
Araştırma, çağdaş koruma tartışmaları çerçevesinde Kültürel Miras Koruma Etki Değerlendirmeleri (KÜMED)
Prof.
Dr.sonucunda,
Ümran çağdaş
SEVİL
kavramı ile ilgili literatürün incelenerek
analizi
kuramların Avrasya Tüneli Projesi’nde
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkanı
KÜMED Tecrübesindeki yansımaları ve kullanımlarının inceleme ve analizini içermektedir.
BULGULAR
İstanbul’un tarihi alanlarını etkileyen Avrasya Tüneli Projesi’ne ait KÜMED raporu 2011 tarihlidir, 2014
yılında Dünya Miras Merkezi’ne sunulmuştur19. 14, 6 km lik proje alanını kapsayan Avrasya Tüneli Projesi
süreci, 2006- 2016 yılları arasını kapsayan bir zaman dilimini içermektedir (şekil 2,3,4).
Bölgesel ölçekte farklı etkileri olan bu büyük proje hakkındaki KÜMED çalışmaları ise, 2012 yılında başlamıştır.
Avrasya Tüneli Projesi için Kasım 2012’de gerçekleşen UNESCO Dünya Miras Merkezi/ICOMOS Reaktif
Misyon Heyeti ziyareti sonrasında hazırlanan raporda, projeye dair ICOMOS Dünya Mirası Kültür Varlıkları
İçin Etki Değerlendirmesi Rehberi’ne uygun bir KÜMED yapılması tavsiyesinde bulunulmuştur. 2013 yılında
gerçekleştirilen Dünya Miras Komitesi 37. Oturumu’nda talebin yenilenmesi üzerine hazırlanan söz konusu
çalışma 2014 yılında UNESCO Dünya Miras Merkezi’ne iletilmiştir.
Avrasya Tüneli Projesi KÜMED raporu incelendiğinde20, çevresel ve sosyal etki değerlendirmesi kapsamında
oldukça kapsamlı bir rapor hazırlandığı görülmektedir. Rapor, Avrasya Tüneli proje tarihi, proje tasarımı,
inşaat önerileri, işletme, çevresel ve sosyal etki değerlendirme kapsamı, arazi kullanımı ve mülkiyet, kaynaklar
ve atıklar, jeoloji, zeminler (toprak) ve kirlenmiş arazi, su ortamı, hava kalitesi, gürültü ve titreşim, biyolojik
çeşitlilik ve doğa koruma, arkeoloji ve yapı mirası, sosyo-ekonomik etkiler, toplum sağlığı ve güvenliği, işgücü
Doç.
Pelinaltında
AVŞAR
KARABAŞ
Prof.
Dr. Bülent
EKER ve sosyal yönetim sistemi
ve çalışma
şartları,
projenin çevresel
anaDr.
başlıkları
çok farklı
konuları
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
içermektedir.
19 www.alanbaskanligi.gov.tr/yonetici_ozeti.pdf
20 https://www.avrasyatuneli.com/_assets/pdf/csed-cilt2-anarapor.pdf
pdf
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Rapor ICOMOS Dünya Mirası Kültür Varlıkları İçin Etki Değerlendirmesi Rehberi’ndeki temel başlıkları
içermeye çalışmış olsa da, raporun KÜMED raporundan çok, ÇED raporu kapsamında hazırlandığı
görülmektedir. Projenin ulaştırma projesi olma niteliği, uygulama alanının ve kapsamının büyüklüğü, raporda
değerlendirmelerin odağını değiştirmiş İstanbul’un Tarihi Alanları’nın üstün evrensel değeri incelemelerinden
uzaklaştırmıştır. Rapor’un bu kapsamdaki kısmı, arkeoloji ve yapı mirası başlığı altında ele alınmıştır. Bu ana
başlık da, mevcut çevre, etki değerlendirmesi ve etkileri hafifletme, arkeolojik ve tarihi önem taşıyan alanlar
ve karakteristik yapılar üzerindeki etkiler ve İstanbul’un tarihi yerleri (dünya miras alanı) üzerindeki etkiler
başlıkları ile sürdürülmüştür. İstanbul’un tarihi yerleri (dünya miras alanı) üzerindeki etkiler başlığı içinde,
trafik etkileri, silüet üzerine olan etkiler ve Tarihi Yarımada’nın istisnai evrensel değerinin ifade ettiklerinin
özeti başlıkları altında konu detaylandırılmıştır.

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

21
Doç. Dr.
Pelin
AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. BülentŞekil
EKER
2. Avrasya Tüneli Projesi Tanıtım
Görseli

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
İstanbul’un tarihi yerleri (dünya miras alanı) üzerindeki etkiler başlığı KÜMED’in temel sorularını cevaplayan
kısım olması gerektiği için farklı bir önem taşımaktadır. Alt başlıklar ve metinleri bu doğrultuda incelendiğinde,
21 www. megaprojeleristanbul.com
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siluet üzerine etkiler başlığı altında, projenin İstanbul’un tarihi yarımadasının Boğaziçi’nden görünen siluet
üzerine etkisinin olmayacağı ifade edilmiştir. Tarihi Yarımada’nın istisnai evrensel değerinin ifade ettiklerinin
özeti başlığı altında ise, “henüz uygulamaya alınmış bir istisnai evrensel değer beyanı bulunmamakla birlikte,
proje nedeniyle, bu statüyü belirleyen çeşitli kültürel miras unsurları üzerinde, hiçbir etkinin oluşumu
öngörülmemektedir. Birkaç ufak caddede az da olsa trafik artışına sebep olacak olmakla birlikte proje,
tarihi yarımadanın içerisindeki yol ağının önemli bir bölümünde trafiğin ufak miktarlarda azalmasına neden
olacaktır” ifadeleri yer almaktadır 22. Ancak üstün evrensel değer beyanı hazırlanma tarihi 2011, projenin
Dünya Miras Merkezi’ne sunulma tarihi ise 2014 yılıdır. Trafik konusunda ise yoğunluğun azalması durumu
İstanbul özelinde hiçbir alan için muhtemel görünmese de sözkonusu alanda mevcut trafik yoğunluğu ile ilgili
karşılaştırmalı bir bilimsel çalışma henüz mevcut değildir.
ICOMOS Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Etki Değerlendirmesi Rehberi ve çağdaş yaklaşımların tümü,
KÜMED’lerin proje sürecinde ve uygulamadan önce hazırlanması gereğini, bu şekilde zararlı etkilerin yok
veya hafif hale getirilebileceğini ifade etmektedirler. Bu açıdan incelendiğinde, Avrasya Tüneli Projesi
KÜMED raporu, projenin uygulama sürecinde
hazırlanmış
bir SEVİL
rapor özelliği sergilemektedir.
Prof. Dr.
Ümran
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Şekil 3. Avrasya Tüneli Projesi Avrupa Tarafı Yeni Yol Düzenlemesi 23

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

22 https://www.avrasyatuneli.com/_assets/pdf/csed-cilt2-anarapor.pdf
23 www. megaprojeleristanbul.com
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Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Şekil 4. Avrasya Tüneli Projesi Anadolu Tarafı
SONUÇ
Avrasya Tüneli Projesi, yurtiçi ve yurtdışı basında çok farklı tartışmalarla gündeme gelmiş, büyük ölçekli
ve bölgesel ölçekte etkileri olan bir ulaşım projesidir. KÜMED, proje ve DMA ilişkisinin ele alındığı bu
çalışmada Avrasya Tüneli Projesi’nde KÜMED tecrübesi incelenerek, bu doğrultuda yeni projelerde hazırlanan
ve hazırlıklarına başlanan KÜMED bilgisi hakkında bazı çıkarımlar elde edilmiştir.
KÜMED çalışmaları, uzman disiplinlerarası ekipler ile gerçekleştirilen ve uzun zamanda hazırlanan geniş
kapsamlı, detaylı ve titiz araştırmalara muhtaç özellikte çalışmalardır. pekçok ülke mevzuatında kümed
çalışmaları farklı ölçeklerde (yapı, alan vd.) ve resmi zorunluluk olarak yer almaktadır.
Türkiye’de KÜMED çalışmaları, son yıllarda artış göstermektedir. Ancak KÜMED ile ilgili eksiklikler devam
etmektedir. KÜMED’in ulusal mevzuatta uygulama, onama ve yaptırımına ilişkin önermelerin olmayışı
en büyük sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Proje hazırlama, yönetim ile uygulama sürecinde KÜMED

Doç. Dr.
Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof.geri
Dr.
Bülent
EKER halinde yürütülmesi mevzuatla
raporlarının
dönüşüm
ve etkileşim
da desteklenmelidir.
İBAD
Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
Bu doğrultuda, KÜMED ile ilgili eğitim programları eksiktir. KÜMED’lerin yerli uzmanlar tarafından
hazırlanması için gerekli ortam sağlanmalı, bu alanda insanların yetişmesi desteklenmelidir. KÜMED’in tanımı
farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarında yer almalı, aynı zamanda KÜMED’lerin yerli uzmanlar tarafından
hazırlanması için gerekli ortam sağlanmalı, üniversitelerde bu alanda insanların yetişmesi desteklenmelidir.
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Farklı türdeki projeler için farklı çalışma metodolojileri geliştirilmesi faydalı olacaktır. turizm projesi odaklı,
yatırım projesi odaklı, restorasyon projesi odaklı, ulaşım projesi odaklı KÜMED’lerde, KÜMED gerektiren
nitelikler ve kriterler farklıdır, bu yüzden çalışma metodolojisinin i farklılaştırılması ve geliştirilmesi gereklidir.
Tüm bu çalışmalarda KÜMED, kültürel miras konusunda çalışan uzmanların, ulusal ve yerel ölçekte proje
yapma yetkisine sahip kurumların, proje müelliflerinin, yüklenici firmaların, projeleri etkileyen veya projelerden
etkilenen kurum ve kuruluşların Dünya Miras Alanları için koruma ve gelişim dengesini sağlayabilmesi adına
oldukça etkin ve önemli bir araç olarak kabul edildiği hatırda tutulmalı ve bu araç bir fırsat olarak toplum
yararına kullanılmalıdır.
KAYNAKÇA
Bond, A., Pereira-Roders, A., Teller, J., (2013). Determining effectiveness in heritage impact
assessments. Eindhoven. (E.T. 11.12.2017) 11 Dec 2015.Google Scholar
ICOMOS. (2011). Guidance on heritage
impact
assessments
cultural world heritage properties. Paris: A
Prof.
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ÇANAKKALE’DE TARİHİ OKUL BİNALARI KORUMA SORUNLARI
Mine Topçubaşı ÇİLİNGİROĞLU
Gebze Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Kocaeli / Türkiye

Öz: Çanakkale ilindeki fiziksel mimari yapı, 1914-1920 yılları arasında bölgede gerçekleşen savaşlara bağlı
olarak, il merkezi ve bağlı yerleşimlerin stratejik olarak önemli bir bölgede bulunması nedeniyle büyük hasar
görmüştür. İl sınırları içerisinde günümüze ulaşan kentsel mimariyi oluşturan tarihi yapıların sayısı oldukça
azdır. Kurtuluş Savaşı’nda Çanakkale’de etkin görev alan Cevat Paşa’nın çeşitli idari ve askeri görevlerine ek
olarak ilkokullar yaptırdığı bilinmektedir. Çanakkale ilinde merkez ilçeye bağlı Çınarlı, Kurşunlu, Saraycık,
Sarıcaeli, Ulupınar köyleri ve Eceabat ilçesine bağlı Yalova köyündeki okulların Cevat Paşa tarafından
yaptırıldığı, Çanakkale Merkez ilçede 18 Mart İlköğretim Okulu’nun açılmasını sağladığı bilinmektedir.
Osmanlı imparatorluğu’nun son dönemlerinde
ve Erken
cumhuriyet
döneminde inşa edilen tüm okul yapıları
Prof. Dr.
Ümran
SEVİL
gibi, yeni eğitim sistemi ve batılılaşma
etkileri
ile 20.Kurulu
yüzyılınBaşkanı
başında inşa edilen okul yapıları, geleneksel
İBAD
Yönetim
eğitimin verildiği medrese yapılarından farklı mimari tarzda inşa edilmişlerdir. Ancak kent merkezi veya kırsalda
inşa edilmiş olsalar da, yapıların dönem özellikleri benzerdir. Cevat Paşa okulları diye isimlendirebileceğimiz
araştırma konusu okullar da, bu şekilde inşa edilmişlerdir. Cumhuriyet’in erken dönemlerinde eğitime verilen
önem, yeni ulus inşası kapsamında farklı alanlardaki yapı ve politikalarla kendini göstermiştir. Araştırma
konusu okulların savaş döneminde yokluklar içinde yaptırılmış olması da bu önemi göstermesi bakımından
dikkat çekicidir. Araştırma kapsamında Cevat Paşa tarafından yaptırıldığı bilinen altı adet okul yapısına ait
mimari analizler, durum ve kullanımları ile birlikte değerlendirilerek yapıların sürdürülebilirliği için önerilerde
bulunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Mimarlık, Eğitim Yapıları, İlkokul, Tarihi Yapılar

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Çanakkale 1.Dünya Savaşı’nda oynadığı önemli rol ile tanınan bir yerleşimdir. 10 Ağustos 1914’te Çanakkale
Müstahkem Mevki Komutanlığı’na getirilen, Kasım 1914’te Mirliva olan Cevat Paşa, 18 Mart 1915 de
kazanılan Çanakkale zaferindeki orduyu yöneten komutan olarak tarihe geçmiştir (1870-1938). Cevat Paşa’nın,
Çanakkale’de bulunduğu 27 ay içinde amele taburlarını çalıştırarak birçok okul yaptırdığı bilinmektedir
(Uygun,
2015).Dr.
10 Kasım
1916EKER
tarihine kadar Çanakkale’de görev
yapmıştır.
Doç.
Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof.
Bülent

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
Cevat Paşa’nın sayısız idari ve askeri görevlerine ek olarak Çanakkale ilinde ve merkez ilçeye bağlı Çınarlı,
Kurşunlu, Saraycık, Sarıcaeli, Ulupınar köyleri ve Eceabat ilçesine bağlı Yalova köyünde okullar yaptırdığı,
Çanakkale Merkez ilçede 18 Mart İlköğretim Okulu’nun açılmasını sağladığı bilinmektedir. Okulların savaş
sırasında yaptırılmış olması, eğitime verilen önemi göstermesi bakımından dikkat çekicidir.
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Cevat Paşa hakındaki yayınlar oldukça sınırlıdır. Literatür incelendiğinde konuyla doğrudan ilgili tek yayın
olan Yurttakal’ın web sayfasındaki bilgilere (Yurttakal, 2009) ulaşılmaktadır. Yurttakal’ın internetteki yayını,
yapılan araştırmaya göre yapılar hakkında mevcut tek yayını oluşturmaktadır. Bu çalışmada yapı listesi, yapıların
yerleri, fotoğrafları ve kısa tanımları mevcuttur. Yapıların mimari özellikleri, yaptıranları, korunmuşluk ve
sağlamlık durumları, hasarları hakkında herhangi bir veri yoktur. Bölge tarihi için önemli olan bu yapılar, 2008
yılında düzenlenen Çanakkale Değerleri Sempozyumu’nda da incelenmemişlerdir.
1998 yılında hazırlanan bir doktora tezinde (Mercan, 1998) Sadrazam Ahmed Cevat Paşa çalışılmış ise de bu
iki kişinin farklı insanlar olduğu anlaşılmaktadır. Varolan ansiklopedik kayıtlardaki yayınların kaynakçalarının
araştırılması ve Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nde yapılacak incelemeler sonucunda, Cevat Paşa’nın
yaptırdığı okul yapıları hakkında daha detaylı bilgi bulunması mümkün olmamıştır. . Yapıların mimarileri ve
korunarak kullanılmaları için gerekenlerin araştırılması konu olarak çalışılmaya muhtaçtır.
Eğitim yapıları ve mimarileri hakkında literatürde pek çok yayın mevcuttur.Dünyada 1975 yılından sonraki
mimari miras koruma çalışmaları içinde eğitim yapılarına da önem verildiği bilinmektedir. UIA/UNESCO’nun
Prof. Dr. Ümran SEVİL
eğitim yapıları ile ilgili çalışmalar geliştiren
alt birimiKurulu
bulunmaktadır.
İBAD bir
Yönetim
BaşkanıBu yapılara ait veritabanları (Michail,
1988), sürdürülebilirlikleri (UIA/UNESCO raporu, 1994), bakım ve yönetim çözümleri (Almeida, R.; Michail,
Y., 1991) hakkında çeşitli araştırmalar yayınlanmıştır. Tarihi okulların satılması haberleri, 2009 yılından beri
Türkiye’de gündemi meşgul eden konulardan biri olmuştur. Politikacıların İstanbul gibi büyük kentlerde
yapılardan çok arsalar nedeniyle hayata geçirmek istedikleri bu uygulamalar, yapıların karşılaştıkları tek
tehlike değildir. Teknolojinin gelişmesi ve eğitimde kullanımıyla, eğitim sistemi değişmeye başlamıştır
(uzaktan eğitim vd.). Bu değişim, eğitim yapılarının mimarisini de dönüştüren bir değişim olduğundan, etkileri
bilim çevrelerinde uzun zamandır tartışılmaktadır.
Bu ve benzeri çalışmalar, kültür envanterleri başlıkları altında ve tarihi yapıları ve korumayı inceleyen farklı
çalışmalar olarak gerçekleştirilmektedir.
Çanakkale’de ise tarihi yapılar veya kent tarihi ile ilgili çalışma sayısı çok azdır. Cevat Paşa okulları ile
başlatılacak benzeri bir çalışma, Çanakkale’deki tarihi yapılarla ilgili diğer çalışmalara da öncülük etmesi
bakımından önem taşımaktadır.
Çanakkale Savaşları sırasında Çanakkale ilindeki fiziksel yapı, yerleşimlerin stratejik olarak önemli bir
bölgede bulunması nedeniyle büyük hasar görmüştür. Günümüze ulaşan tarihi yapıların sayısı yok denecek
kadar azdır. Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan mimari mirasımızdan tarihi okul yapılarının, bu çerçevede
de değerlendirilmesi ve korunmaları için ihtiyaç duyulan çalışmaların hazırlanması gereklidir.

Prof. Dr. Bülent EKER

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
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İBAD Yönetim
Kurulu
Üyesi öne çıkan en önemli isim,
1914’te Çanakkale Müstahkem Mevkii Komutanlığına atanan ve 18 Mart 1915’te “Çanakkale Geçilmez”
dedirten deniz zaferinin kahramanı Cevat Paşa’dır (1870-1938).
Cevat Paşa’nın, yaptırdığı okullar; Çınarlı, Saraycık, Sarıcaeli, Kurşunlu, Ulupınar ve Eceabat’a bağlı Yalova
köy okullarıdır. Paşa’nın açtığı diğer bir okul ise, deniz zaferinden hemen sonra açılan ve bugün 18 Mart
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İlköğretim Okulu’nun uzantısı sayılabilen “Muhtelit Mevki-i Müstahkem Numune Mektebi”dir (Arslan 2006:
28).
AMAÇ
Bu proje 20. yüzyıl başında Çanakkale’de inşa edilmiş ve Cevat Paşa okulları olarak bilinen kırsal mimari
biçimlenişleri olan okul yapılarını mimari açıdan araştırmayı amaçlamıştır.
Bu çalışma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı
tarafından «Tarihi Okul Binaları Hakkında Mimari Değerlendirmeler: Çanakkale’de Cevat Paşa Okulları»
isimli 2010/163. nolu proje ile desteklenmiştir.
KAPSAM
Proje, Çanakkale ilinde merkez ilçeye bağlı Çınarlı, Kurşunlu, Saraycık, Sarıcaeli, Ulupınar Köyleri ve
Eceabat ilçesine bağlı Yalova köyündeki altı adet tarihi okul yapısının 2010 yılındaki yerinde tespit ve mimari
Prof.
Dr.tespit
Ümran
SEVİL kapsamaktadır.
değerlendirmelerini ve 2018 yıllarındaki
yerinde
ve incelemeleri
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
YÖNTEM
Yapıların mimari özellikleri ile ilgili her türlü veri ve bilgiyi içermesi öngörülmüştür. Bu nedenle literatür
araştırmaları ile beraber alan çalışmaları gerçekleştirilerek, fotoğraflar ile birlikte yapılara ait ölçümler yapılmış
ve mevcut durumları tespit edilmiştir.
Bu tespitler sonucunda yapılan değerlendirmelerin, tarihi kültürel miras olan yapıların korunması
için gerekli tekniklerin (sağlamlaştırma, temizleme vb.) ve müdahale önerilerinin ortaya konmasını sağlaması
amaçlanmıştır.
İlk aşama olarak literatür taramaları ve arşiv araştırmaları gerçekleştirilmiştir. Literatür taramaları kitap ve makale
taramaları ile birlikte Başbakanlık Osmanlı Arşivi ve Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi katalog taramalarını
içermektedir. Bu taramalarda Cevat Paşa ve Çanakkale okul yapıları odak noktaları olarak seçilmiştir. Buna ek
olarak Türkiye’de tarihi okul yapıları ve dünyadaki tarihi okul yapılarının değerlendirilmeleri ve kullanımları
hakkında da literatür taramaları gerçekleştirilmiştir.
Bulguların korunması, değerlendirilmesi ve karşılaştırılması için Cevat Paşa tarafından yaptırıldığı bilinen ve
ölçümleri yapılan altı okul yapısına ait bilgiler, Autocad ortamında bilgisayara aktarılarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR

Prof. Dr. Bülent EKER
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ilçesine bağlı Yalova köyündeki tarihi okul yapılarını kapsamaktadır.
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Başbakanlık Osmanlı ve Cumhuriyet arşivleri taraması sonucunda Çanakkale’deki Cevat Paşa okul yapıları
üzerine bir belgeye rastlanmamıştır. Cevat Paşa ile ilgili yapılan taramalar çok sayıda sonuç vermesine rağmen
aynı isimle anılan birden fazla paşanın olması bilginin elenmesini zorlaştırmaktadır.
Yapıların ortak özelliği olarak hepsi taş malzeme ile kagir olarak inşa edilmişlerdir. Kırma çatıları marsilya
kiremit ile örtülüdür.
Çınarlı köyü Okul Binası
Okul köy merkezinde tek katlı bir yapıdadır. 16.30 X 11.30 m. boyutlarındadır ve dikdörtgen plan şemasına
sahiptir. Çınarlı İlkokulu’nun 1918 tarihinde açıldığı bilinmektedir (Uygun, 2015).
Günümüzde okul birleştirilmiş sınıflı eğitime devam etmektedir. Okulda 1.2. ve 3. Sınıflar eğitim görmektedir.
Köyün merkezinde yer alan okul binası bakımlı ve düzenlidir. Köy sakinleri Cevat Paşa’nın yaptırdığını
söylemektedir, okul içerisinde Cevat Paşa’nın çerçeveli bir resmi bulunmaktadır, hayatı ile ilgili bilgiye yer
verilmemiştir.
Prof. Dr. Ümran SEVİL
Kurşunlu köyü Okul Binası

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

13.40 X 10.50 m. boyutlarındadır ve dikdörtgen plan şemasına sahiptir.
1917 yılında amale taburlarına inşa ettirilmiştir (İl Millî Eğitim 1998: 28). Uygun, okulun açılış tarihini 1928
olarak ifade etmektedir. (Uygun,2015) .
Kurşunlu Köyü’ndeki okul binasının çatısında çökme olmuştur, bu nedenle yapıda nem sorunları oluşmuştur.
Uzun yıllar köy okulu olarak hizmet veren bina, sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim uygulaması ile boşaltılmıştır.
Strüktürel olarak iyi durumdadır, çatının aktarılması gereklidir. Yapı özgünlüğünü korumaktadır. 2013 yılında
tescil edilmiştir.Uzun yıllar köy okulu olarak hizmet veren bina, sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim uygulaması
ile boşaltılmıştır. Okulun onarıma ihtiyacı vardır.
Saraycık köyü Okul Binası
13.60 X 10.60 m.boyutlarındadır ve dikdörtgen plan şemasına sahiptir. İki katlıdır.
Okul yönetiminin verdiği bilgiye göre Cevat Paşa’nın yaptırdığı ve 1917 yılında açıldığı bilinmektedir, 1980
yılında büyük bir onarım geçirmiştir. Cevat Paşa’nın okulda sadece küçük çerçeveli bir resmi bulunmaktadır.
Hayatı hakkında herhangi bir bilgi yer almamaktadır. Uzun yıllar köy ilkokulu olarak hizmet veren bina,
1997-1998 eğitim- öğretim yılından itibaren ve günümüzde birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okulu olarak
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
kullanılmaktadır. Okulda anasınıfı, 1.2. ve 3. Sınıflar eğitim görmektedir. Okul binasının restorasyona ihtiyacı
İBAD
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
vardır, boyaları dökülmüş ve çatısı akmaktadır.
Sarıcaeli köyü Okul Binası
13.10 x 9.90 m.boyutlarındadır ve dikdörtgen plan şemasına sahiptir. İki katlıdır.
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Okul yapısının 1917’de tamamlandığı bilinmektedir. 1937’ye kadar üç sınıflı köy okulu olarak kullanılan bina
daha sonra beş yıllık okul olarak kullanılmış, sekiz yıllık kesintisiz eğitim uygulamasında kullanımı devam
etmiştir. Okulda 1975 ve 1991-1992 yıllarında onarım yapıldığı bilinmektedir (İl Milli Eğitim 1998:26).
İki katlı bir yapıya sahip olan okulda birleştirilmiş sınıfla eğitim verilmektedir. 1.2. ve 3. Sınıflar eğitim
görmektedir. Okulun tarihçesi hakkında detaylı bir bilgi bulunmamakla beraber okul yönetiminin verdiği
bilgiye göre 1916 yılında Cevat Paşa’nın emriyle yapılmıştır. Okulun tarihi dokusunu bozan onarım, 1975
yılında gerçekleşmiştir. Bu onarımda tavanı 80 cm alçaltılan yapının doğramaları değiştirilmiş ve doğu
tarafındaki dershanesi ikiye bölünmüştür.
İkinci onarım ise 1991-1992 yıllarında yapılmıştır24
Bu köyde Cevat Paşa okul ile birlikte köy meydanındaki çeşmeyi de yaptırdığı, çeşmenin 2008 yılında
muhtarlık tarafından restore edildiği ve kitabesinde “Cevat Paşa himmet etti cihan cengi olur iken yaptırdı.
Mir Kamil Çeşmesi Ruhuna fatiha 1915-1917 “ yazılı olduğu bilinmektedir.
Ulupınar köyü Okul Binası

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

13.20 X 11.00 m. boyutlarındadır ve dikdörtgen plan şemasına sahiptir.
Ulupınar Köyü tarihi okul binası, savaş yıllarında Çanakkale’de esirlere yaptırılan altı Cevat Paşa okulundan
biri olarak 1915 yılında hizmete girmiş, 75 yıl hizmet verdikten sonra taşımalı eğitim uygulamasıyla 1990
yılında terk edilmiş ve 2004 yılında çatısı çöktükten sonra ÇOMÜ’ye tahsisi gerçekleşmiş, aslına uygun
onarılarak ÇOMÜ Köyevi olarak üniversiteye kazandırılmıştır.2004 yılında tarihi eser olarak tescil edilmiştir.
Eceabat Yalova köyü Okul Binası
13.15 X 10.30 m. boyutlarındadır ve dikdörtgen plan şemasına sahiptir. İki katlıdır.
Yalova köyünün sakinleri tarafından Cevat Paşa’nın emriyle 1915 yılında yaptırıldığı hatırlanmaktadır.
Eceabat ilçesine bağlı Yalova İlkokul binası 1948 yılının Aralık ayında yangından, 1963 yılında depremden
hasar görmüştür25.
Eceabat kaymakamlığı tarafından 2008 yılında onarılarak Cevat Paşa Kültür Merkezi olarak kullanıma
açılmıştır, bir tür müze ev olarak kullanılmaktedır. Strüktürel ve mimari korunmuşluk durumu olarak iyi
durumdadır.

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

24
25

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
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http://www.geliboluyuanlamak.com
http://www.geliboluyuanlamak.com
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Şekil 1. Tipoloji Tablosu . Çınarlı, Kurşunlu, Saraycık, Sarıcaeli, Ulupınar köyleri ve Eceabat ilçesine
bağlı Yalova köyündeki Cevat paşa okullarının plan tipolojisini gösteren tablodur.
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İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
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Şekil 2. Yapıların Cepheleri
SONUÇ
Cevat Paşa’nın Çanakkale ilinde merkez ilçeye bağlı Çınarlı, Kurşunlu, Saraycık, Sarıcaeli, Ulupınar köyleri
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
ve Eceabat
ilçesine
bağlı
Yalova
köyünde
okullar
yaptırdığı,
Çanakkale
Merkez
ilçede Başkan
18 Mart Yardımcısı
İlköğretim
İBAD
Yönetim
Kurulu
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
Okulu’nun açılmasını sağladığı bilinmektedir.
Cevat Paşa’nın yaptırdığı okul binalarının hepsi taş yapı olduklarından halen ayaktadır. Bu binalardan bazıları
tamir edilerek güçlendirilmiş ve koruma altına alınmıştır. Bazı yapılar ise, örneğin Kurşunlu köyündeki yapı
yıkılma tehlikesi ile karşı karşıyadır.
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Araştırmada mimari açıdan incelenen 6 yapı çalışılmıştır. Literatür araştırmaları ile beraber alan çalışmaları
gerçekleştirilerek, yapıların bugünkü durumları tespit edilmiştir. Alan çalışmalarında yapılar fotoğraflanarak,
mevcut durum projeleri için gerekli plan ve cephe ölçümleri total station (elektronik takeometre) kullanılarak,
1/200 ve 1/100 ölçeğinde) projeler olarak hazırlanmıştır.
Yapıların plan şemaları karşılaştırıldığında benzer özellikler göze çarpmaktadır. Topoğrafya sebebiyle yapıların
yarısı iki kattan oluşmakla beraber, plan şemaları dikdörtgen ve girişteki orta hole açılan derslik mekanlarından
ibarettir. Boyutlar arasında küçük farklar bulunmakta ise de ölçüler 16.30 X 11.30 m., 13.40 X 10.50 m. ,
13.60 X 10.60 m , 13.10 x 9.90 m., 13.20 X 11.00 m, 13.15 X 10.30 m. arasında değişir.
Kesit yükseklikleri ana kat döşemesi tavan arası 4.10 -4.50 m. aralığındadır. Cephe özellikleri de benzerdir,
tüm yapılara merdivenle yükseltilmiş bir girişten ve cephenin ortasından girilmektedir. Pencere açıklıkları
1m. -1.50 m. arasında boşluk, 1.70- 2.25 arasında yükseklik ölçülerine sahiptir. Cephelerin köşelerinde taş
kaplamalar cepheden ileri çıkarılarak köşeler belirginleştirilmiştir. Çatılar kırma çatı sistemindedir ve marsilya
kiremit ile örtülüdür.

Prof. Dr. Ümran SEVİL
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Yapılardan bazıları günümüzde özgün
işlevleri
ile kullanılmaktadır
(Sarıcaeli, Çınarlı köylerindeki okullar).
Ulupınar köyündeki okul yapısı ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından onarılmıştır ve konukevi
olarak kullanılmaktadır. Yalova köyündeki okulun ise restorasyon çalışmaları devam etmektedir.
Yapılardan Saraycık ve Kurşunlu köyündeki okul binaları onarıma ihtiyaç duymaktadır. Kurşunlu Köyü muhtarı
ile yapılan kişisel görüşmelerde, yapının kullanılamaz durumda ve yıkılmak üzere olmasından mutsuzluk
duyulduğu ancak imkansızlıklar nedeniyle yapı ile ilgili çalışmaların gerçekleştirilemediği anlaşılmıştır.
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü ile yapılan görüşmelerde ise bu örneğin bölgedeki tek örnek olmadığı, bu
durumda başka tarihi okul yapılarının da bulunduğu ifade edilmiştir.
Bu tespitler tarihi kültürel miras olan yapıların korunması için gerekli tekniklerin ve müdahale önerilerinin
(sağlamlaştırma, temizleme vb.) ortaya konmasına olanak vermek açısından önemlidir.
Strüktürel sağlamlık açısından yapılar genelde iyi durumdadır. Kurşunlu Köyü’ndeki okul binası çatının
kısmen çökmüş olması nedeniyle su almıştır ancak strüktürel açıdan problem yaratacak seviyede değildir.
Bu hasar basit onarım ile giderilebilecek düzeydedir. Diğer yapılar kullanılır durumda oldukları için daha
iyi korunmuşluk ve bakım seviyelerine haizdirler. Yapılar özgün değerlerini (plan bölümlenmesi, yükseklik,
hacim, gabari oranları, pencere, kapı açıklıklarını vd.) genelde korumaktadırlar, Sarıcaeli köyü Okul Binası’nda
pencere boyutları büyütülerek değiştirilmiş olsa da bu geri çevrilebilir bir müdahale durumundadır.
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EKER18. yüzyılın sonlarında gerçekleştirilmeye
Osmanlı
Devleti’nde
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çerçevesinde değişmeye başlamış, bu değişim 19. yüzyılın sonuna kadar toplumu doğrudan etkilemiştir.
Yeni eğitim sistemi ve batılılaşma etkileri ile inşa edilen okul yapıları, geleneksel eğitimin verildiği medrese
yapılarından farklı mimari tarzda inşa edilmişlerdir.
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Çalışma konusu yapılar, ikisi hariç tarihi kültürel mimari miras olarak tescillenmiş ve koruma altında değildirler.
Yapıların gelecek kuşaklara aktarılabilmesi, modern yapılaşma baskısı altında olmayan yerleşimlerde
bulunmaları, sağlam ve kullanılır durumda olmaları ile doğrudan bağlantılıdır.
Çalışma konusu yapılar Mimari kültürel mirasın özel örnekleri arasında yer almaktadırlar. Mimari kültürel
mirasın tespiti, tanıtılması, korunması konuları yerel ekonomi ve turizm konuları ile de yakın ilişki içindedir.
Çanakkale Savaşları sırasında Çanakkale ilindeki fiziksel yapı, yerleşimlerin stratejik olarak önemli bir
bölgede bulunması nedeniyle büyük hasar görmüştür. Günümüze ulaşan tarihi yapıların sayısı yok denecek
kadar azdır. Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan mimari mirasımızdan tarihi okul yapılarının, bu çerçevede
de değerlendirilmesi ve korunmaları için ihtiyaç duyulan çalışmaların hazırlanması gereklidir.
KAYNAKÇA
Çilingiroğlu, M.T., (2010). “Tarihi Okul Binaları Hakkında Mimari Değerlendirmeler: Çanakkale’de Cevat
Paşa Okulları”, ÇOMÜ BAP projesi, yayınlanmamış.
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KENTSEL MEKÂN TASARIMINDA GÜNIŞIĞI FAKTÖRÜNÜN ENERJİ KORUNUMUNA ETKİSİ
Beril SEVİN1, Nilgün Çolpan ERKAN2
Kadıköy Belediyesi, Plan ve Proje Müdürlüğü, İstanbul/Türkiye
Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul/ Türkiye
2
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İstanbul / Türkiye
1

Öz: Günışığı, yapılarda doğal aydınlatma sayesinde yapay aydınlatmayı azaltmak, ışıma ile ısınma etkisiyle
ısınma maliyetlerini düşürmek gibi etkilerin yanı sıra gölge etkisiyle serinletme ile her açıdan enerji tasarrufu sağlamaktadır. Günışığı aydınlatması, tüm bu etkiler kapsamında günışığının yapıya veya yapı grubuna
kontrollü kabul edilmesidir. Günışığı aydınlatmasının, fayda sağlaması kent ölçeğinden yapı ölçeğine entegre
bir tasarım yaklaşımı gerektirir. Bu yaklaşım yapının konumu, formu, yapının yapı ve sokakla ilişkisi, yapı
bileşenleri, iklim, aydınlatma ve peyzaj
tasarımı
ilgili kararları
içerebilmelidir. Günışığı faktörü düşünülProf.
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meden yapılan tasarımlarda, sonradan
sağlanmaya
çalışılan
konfor
koşulları (aydınlatma, ısıtma, serinletme)
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkanı
için kullanılan teknoloji yüksek maliyetlidir. Bu nedenle günışığı, kentsel mekân düzeyinde tasarımın temel
faktörü olarak en başta değerlendirilmelidir. Günışığını kentsel tasarıma daha iyi dahil edebilmemizi sağlayan,
üst ölçekte yapının yönelişlerini optimize etmekten, doğru yansıma elde eden iç yüzey niteliklerini seçmeye
kadar temel stratejiler bulunmaktadır. Günışığı için üst ölçekli tasarım, kentsel planlama ile başlar. Kentsel
mekânların insanları günışığıyla buluşturacak şekilde tasarlanması gerekir. Bu strateji tasarımın gerçekleştirileceği yerin konum, topografya, yöneliş ve iklimine göre değişir. Bir yapının yüksekliğini dikkatli bir şekilde
ele alan tasarım, komşuluğundaki yapılardan kaynaklanan aşırı gölgelenmeyi önlemenin temelini oluşturur.
Bu çalışmada, mekânın konforunu düzenleyen doğal ışıkla ilişkili kavramlara, kentsel mekânda günışığı faktörünü gözeten bir tasarım yapabilmek için dikkat edilmesi gereken ilkelere değinilerek; İstanbul’un Kadıköy
ilçesinde belirlenen bir yapı adasının, dönemlerine göre imar planlarında değişen yapılanma koşulları üzerinden günışığı faktörü ile ilişkisi yorumlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Doğal Işık, Günışığı, Kentsel Mekânda Günışığı, Enerji Sakınımı

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Geçmişten bugüne farklı dönemlerde, ışık sadece işlev ve kullanım için değil, mekânın biçimlendirilmesinde
bir amaç
olarakDr.
da ele
alınmıştır.
Günışığı, en başta sağlığımız için
hayati
önem
taşımaktadır.
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etkisini hemen fark eder; güneşli
insanlar
kendilerini
mutlu
İBADgünlerde
Yönetim
Kurulu
Başkandaha
Yardımcısı
İBADgüneş
Yönetim
Kurulu
hissederler. Bünyemiz her tür ortamda doğal ışığa daha iyi tepki verdiğinden gün içinde performans artışını
sağlamakta, pasif güneş ışığı kazancı da enerji maliyetlerini azaltmaktadır. Işığın; insanın mekânı algılaması
ve psikolojisi üzerindeki etkisi önem kazandıkça; konu pek çok araştırmacının da dikkatini çekmiş, mimari ve
kentsel ölçekteki uygulamalara konu olmuştur.
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Doğal ışık kaynakları insanlar tarafından oluşturulmayan, doğada kendiliğinden bulunan ışık kaynaklarıdır.
En büyük doğal ışık kaynağı güneştir. Doğal ışık, doğal kimyasal süreçlerin bir yan ürünü olarak ortaya çıkar. Bunun nedeni, elektronlar bir enerji seviyesine atlamak için harekete geçtiklerinde ve daha sonra orijinal
enerji seviyelerine geri döndüklerinde, ekstra enerji hafif olan fotonlar olarak serbest bırakılırlar. Yapay ışıkla
karşılaştırıldığında, doğal ışığın birçok yararı vardır. Yapay ışık üretimi, elektrik üretmek için kömür, petrol
ve doğalgaz gibi birtakım fosil yakıtların, su kaynaklarının (barajlar, hidroeletrik santraller için) tüketilmesini
gerektirmektedir. Nükleer santrallerin ise çalışması esnasında ortaya çıkan atıklardaki kimyasal maddelerin
yağışlar nedeniyle toprağa, bitkilere ve insanlara geçmesi söz konusudur. Amacı elektrik üretmek olan bu yatırımlar bir taraftan doğal çevrenin tahrip edilmesine neden olurken, diğer taraftan emisyon ve diğer atık ürünler
üretilmesi sonucunda hava, toprak, su gibi canlı yaşamı için temel unsurların kirletilmesine yol açmaktadır.
Buna karşılık, doğal ışık üretmek için hiçbir yakıt gerekmez. Çünkü ışık doğal reaksiyonların bir yan ürünüdür. Ayrıca, doğal ışık -ek maliyet ve enerji gerektirmediği için- ücretsizdir. Yapay ışık üretimi için kaynaklar,
doğal ışık üreten kimyasal reaksiyonlarla karşılaştırıldığında oldukça sınırlıdır.
Güneşten dünyaya gelen ve rengi beyaz
kabulDr.
edilen
ışığın, SEVİL
yüksek frekanslı bileşenleri atmosfere girince
Prof.
Ümran
İBAD
Başkanı
yayınarak mavimsi gök ışığını oluşturur.
Bu Yönetim
bileşenleriKurulu
bir oranda
azalmış olan güneş ışığı da, sıcak renkli bir
ışık olarak yeryüzüne ulaşır. Gök ışığı ve güneş ışığından oluşan ışığa günışığı denir. Gökışığı, gökyüzü gibi
büyük bir yüzeyden geldiğinden doğrultusuzdur ve gölge oluşturmaz. Güneş ışığı ise, güneşten, yani belli bir
mesafede bulunan ve nokta sayılabilecek bir ışık kaynağından gelir. Bu nedenle doğrultuludur ve gölge oluşturur (Sirel, 2011: 1).
Doğal aydınlatma; güneş ve gök ışığının değişik oranlarda birleşmesinden oluşmaktadır ve mevsimlere, iklimlere, hava durumuna ve günün saatlerine göre devamlı olarak farklılık göstermektedir. Günışığını yapay
ışıktan ayıran en önemli özellik değişken ve monoton olmayan yapısıdır. Günışığının yoğunluğu ve ortaya
çıkardığı renkler, gün içinde bile sınırsız bir çeşitlilik sunarken; yıl boyunca yaşanan mevsimsel farklılıkları
göz önünde bulundurduğumuzda mekânda sınırsız bir ışık çeşitliliği oluşmaktadır. Bu özellikleri ile günışığı
canlı, devingen bir nitelik göstermektedir. Bu insan doğasına çok uygun bir özellik olarak kabul edilmektedir
(Koçu, 2008).
Güneşin irtifa ve azimut olmak üzere mekân tasarımını etkileyen iki konumu vardır. İrtifa, güneşin yer düzlemiyle yaptığı düşey açıyı (0<x<90); azimut ise, güneş ve kuzey arasındaki açıyı (-180<x<180 kuzeyden saat
yönünde pozitiftir) ifade etmektedir. Dünya ekseninin 23o27’ eğik oluşu sebebiyle, güneş ışınlarının yeryüzüne
düşme açısı yıl boyu değişiklik gösterir. Günlük değişim söz konusu olduğunda, güneş irtifa açısı güneşin
doğuşu ve batışı anında sıfır, öğle vakti maksimum değere ulaşırken; güneş azimut açısı, güneşin doğuşu ve
batışı anında
öğle vakti
sıfırdır. Güneşin irtifa açısı yaz
gündönümünde
Haziran) KARABAŞ
en büyük, kış
Doç.
Dr. Pelin(21
AVŞAR
Prof.maksimum,
Dr. Bülent
EKER
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
İBAD Yönetim
Kurulu
Üyesi
gündönümünde
(21 Aralık)en
küçük
değerde olup; İstanbul’da öğle vakti yaz ve kış gündönümlerinde
güneşin
yer düzlemiyle yaptığı açılar Şekil 1’deki gibi hesaplanmıştır. Yaz gündönümünde gölge boyu en küçük, kış
gündönümünde gölge boyu en büyük değere ulaşmaktadır.
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Şekil 1. Yaz ve kış gündönümünde öğle vakti İstanbul’da gölge boyu
Günışığı aydınlatması; günün aydınlık olduğu saatler içerisinde –güneşin doğuşundan batışına kadar olan süreProf. Dr. Ümran SEVİL
doğal gün ışığından maksimum faydalanarak,
aydınlatılmak
istenen
mahalde doğal aydınlatmanın sağlanması
İBAD Yönetim
Kurulu
Başkanı
olarak tanımlanabilir.
Günışığının etkin kullanımının sağladığı faydalar “enerji kazanımı ve ısısal yükte azalma” ve “insan konforu,
üretkenlik ve sağlık” olmak üzere iki ana grupta toplanabilir (Arpacıoğlu, 2012: 48). Ülkemizde tüketilen toplam elektrik enerjisinin %20’lik kısmı aydınlatmaya yönelik kullanılmakla birlikte binaların bu toplam tüketilen aydınlatma enerjisindeki payı %56 olarak ifade edilmektedir. (Sümengen, 2015). Günışığı ile aydınlatmanın oranı arttıkça, elektrik ile aydınlatma maliyetleri ve enerji tüketim giderleri azalmaktadır. Yapılarda enerji
korunumu ise; yapının işletme süresi boyunca, ısıtma-soğutma, aydınlatma ve araç gereçler için gerekli olan
enerji tüketimini konu almaktadır. Bu tüketim geri kazanılamamakla birlikte tüketilen enerjinin yeniden üretimi için gerekli olan enerji santralleri doğaya zarar vermektedir (Yedekçi, 2015). Günümüzde elektrik enerjisinin kullanımının ve enerji talebinin artması ve önümüzdeki yıllarda Türkiye‘de bir enerji açığının olabileceği
sinyallerinin verilmesi, enerji tasarrufunu zorunlu hale getirmiştir. Artan enerji talebi ve enerji tüketimi sera
gazlarını artırarak hem çevreyi kirletmekte hem de küresel ısınmayı hızlandırmaktadır. Ayrıca artan enerji talebi sonucu kendi enerjisini karşılayamayan ülkeler enerji açısından dışa bağımlı hale gelmektedir. Günümüzde
tüketilen enerjinin yaklaşık %35’inin binalarda kullanılıyor olması nedeniyle, kentsel yapılı çevrede enerji
tüketimini azaltacak önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu nedenle ısıtma ve soğutma enerjisi harcamalarının
azaltılması büyük bir enerji tasarrufu sağlama potansiyeline sahiptir. Yapılı çevrede ısıtma-soğutma enerjilerine ait harcamalar da temelde günışığının doğru kullanılmamasına dayanmaktadır. Günışığı faktörü; yaşam kaDoç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
litesi bakımından
ele
alındığında
insan
sağlığı,
yapılı
çevre
ve
ekonomi
parametrelerinin
gerçekleştirilmesine
İBAD
Yönetim
Kurulu Başkan
Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
katkı sağlayacak; enerji korunumu bakımından ele alındığında, enerjinin doğru kullanımıyla birlikte ekonomik
olarak da hem yerel hem küresel ölçekte önemli kazanımlar elde edilmesini sağlayacaktır.
Pasif tasarım, yapının ısıtma, soğutma, havalandırma, aydınlatma sistemlerinin günışığı, rüzgâr, bitki örtüsü
ve yapı alanı içerisinde yer alan diğer doğal kaynaklara dayanan bir tasarım yöntemidir. İyi bir pasif tasarım,
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iklime uygunluk gösteren ve enerji korunumu sağlayan bir tasarımdır. Pasif tasarımın iki temel unsuru vardır:
Yapının konumu, çevresi ve yapının tasarımı (yöneliş, oran, yapı kütlesi, pencere boşlukları, havalandırma yolları ve diğer ölçütler). Pasif bir tasarım için yerel iklim (güneş ışığı, güneşlenme, rüzgâr yönü ve ivmesi, hava
sıcaklığı, nem oranı), yapı sahası koşulları (zemin, bitki örtüsü, toprak koşulları, yeraltı suları, mikroklima, yapı-yapı ilişkisi), yapı en-boy oranı, yapı yönelişi, yapı kütlesi (yapıda kullanılan malzemenin enerji depolama
potansiyeli, pencere boşlukları, renk), yapı kullanımı (yapının kullanılma şekli, kullanım süresi), günışığı stratejisi (çatı aydınlatması, iç ve dış panjurlar), yapı kabuğu (yalıtım, pencere boşluğu, kapılar, hava sızıntıları,
havalandırma, gölgelendirme, termal kütle), iç yükler (aydınlatma, mobilya, insan) ve havalandırma stratejisi
gibi temel faktörler bulunmaktadır (Kibert, 2008; Yedekçi, 2015).Bu konuda gerçekleştirilmiş çalışmalardan
biri Parkmount, Kuzey Belfast’ın ihmal edilmiş bir köşesini yeniden canlandırmaya yardımcı olan, 2003 yılında tamamlanmış olan enerji verimli bir kentsel konut planıdır. Güneş yoluna göre yükselen yükseklikte bir
dizi yapıdan oluşan projedeki yapıların yüksekliğindeki artış, gölgelenmeyi önleyerek fotovoltaik panellerin
günışığını maksimuma çıkarır. Proje, 70 metrekarelik grid bağlantılı fotovoltaik paneller de dahil olmak üzere,
çalışması ve bakımı ekonomik olan güvenilir teknik çözümleri kullanarak sağlıklı ve uygun maliyetli konut
Prof. Dr. Ümran SEVİL
sağlamaktadır.
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
AMAÇ
Günışığı, şehirlerin enerji korunumu açısından çok önemlidir ve yapıların, yapı gruplarının tasarımında dikkate alınması gerekir. Mevsimsel ve günlük değişiklik gösteren güneş açılarının tasarım aşamalarında dikkate
alınması ile yapıların kışın güneş alması, yazın ise direkt güneş ışığından korunması sağlanır. Böylece kışın
yapının ısınma, yazın ise soğutma maliyetleri azalmış olur. Bu çalışmanın amacı da; günışığından faydalanmayı sağlayan kentsel mekân tasarımı ilkelerini ortaya koymak ve mekân tasarımı - günışığı faktörü ilişkisinde
enerji korunumu konusunu irdelemektir.
KAPSAM
İstanbul, Kadıköy ilçesinde yer alan Acıbadem Mahallesi’nde belirlenen bir yapı adasındaki parseller üzerinden yıllar içinde değişen plan koşulları ve yönetmeliklerin getirdiği yapılanma koşulları, günışığı ve enerji
konusu kapsamında incelenmektedir.
YÖNTEM
Belirlenen çalışma alanının bilinen ilk planı 69 yıl öncesine ait olup, yıllar içerisinde bu alan yerleşme dokusu bakımından değişiklik göstermemiştir. Yapı adaları form bakımından değişmezken, yapılanma koşulları
yapılanProf.
planlarDr.
ve yürürlüğe
yönetmeliklerle yıllar içindeDoç.
artış göstermiştir.
yapı adasında
birbirine
Dr. PelinBuAVŞAR
KARABAŞ
Bülentgiren
EKER
benzerİBAD
özellikler
gösteren
komşuÜyesi
iki parsel seçilerek, bölgeninİBAD
yürürlükten
kalkan
1949, 1979
onaylı
ve hâlâ
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
Yönetim
Kurulu
yürürlükte olan 1999 onaylı planlarının getirdiği yapılanma koşullarına göre Revit programı ile modelleme
yapılmış ve 21 Haziran - 21 Aralık tarihlerindeki en kısa ve en uzun gölge boyları incelenmiştir.
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BULGULAR
Enerji korunumunu önemseyen bir kentsel mekân tasarımı için yerleşim ölçeğinden başlayarak topografya,
yöneliş, dokusu ve çevre engelleri gibi parametrelere bağlı değerlerin göz önüne alınıp değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu parametreler yapıların birbirine oluşturdukları engeller ve yansıtıcılık özelikleri bakımından
önemlidir ve doğrudan güneş ışığının ve ısınımının etkisi bulunulan yerin enlemine bağlı olarak değişmektedir.
Hem görsel hem de termal konfor koşullarının sağlanabilmesi için yıl içinde ve gün içinde değişiklik gösteren güneşin konumunun kapsamlı olarak ele alınması gerekmektedir. Çalışmaya konu yapı adası, İstanbul,
Kadıköy’de bulunan Acıbadem Mahallesi’nde yer almaktadır. Çalışma alanı belirlenirken; taban alanı yoğunluğunu azalttığı, bahçe mesafeleri bulunduğu için ayrık nizam yapılanmanın olduğu ve kat yüksekliklerinde,
bahçe mesafelerinde yıllar içinde değişiklik yaşayan bir bölge tercih edilmiş ve bu bölgeden incelenmek üzere
bir yapı adası seçilmiştir (Şekil 2).

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Şekil 2. Çalışma Alanı: Kadıköy, Acıbadem
Bölgede yürürlükte olduğu bilinen ilk plan olan 18.10.1949 onaylı 1/2000 ölçekli Gazhane İmar Planı (Şekil.3)
ve dönemin yönetmeliği mevcut teşekküle bağlı kaldığından imar durumları bu doğrultuda düzenlenmiştir.
Bina yükseklikleri yaygın olarak 1 bodrum ve 2 kat olmak üzere 8m olarak belirlenmiş, daha sonra bina yükseklikleri 9.50m’ye çıkarılmıştır. Ön bahçe mesafesi mevcut yol genişliklerine göre, arka ve yan bahçe mesafeleri mevcut teşekküle göre belirlenmiştir.
22.02.1979 onaylı 1/5000 ölçekli Kat Nizamları Planı ile incelenen parsellerin de dahil olduğu bölgeye üst
ölçek bir kararla 1 kat ilave edilmiş, böylece h:9.50+1kat= 12.50m olmuştur. 14.04.1999 onaylı 1/1000 ölçekli
D-100 Prof.
GüneyiDr.
Revizyon
İmarEKER
Planı’nda (Şekil.4) ise yapılanma
koşulları;
nizam,
4 kat ve
TAKS:0.25
Doç.
Dr. ayrık
Pelin
AVŞAR
KARABAŞ
Bülent
olmakİBAD
üzere, Yönetim
ön bahçe mesafesi
mesafeleri
minimum
4m’dir.
Önceki
planlarİBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
Kurulu minimum
Üyesi 5m, yan ve arka bahçe
dan farklı olarak bina yüksekliğinin h=...m olarak verilmesi yerine kat sayısının belirtilmesi, yönetmeliklerle
değişen kat yükseklikleri sebebiyle, aynı plana göre yapılanan 4 katlı ancak yükseklikleri birbirinden farklı
yapılar oluşmasına sebep olmuştur. Son olarak 20.05.2018 gün ve 30426 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak
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yürürlüğe giren İstanbul İmar Yönetmeliği’nde, konut alanlarında zemin ve normal katlar en fazla 4m, en az
2.60m olarak belirlendiğinden, bina yükseklikleri 12.50m’yi aşabilir duruma gelmiştir.

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Şekil 3. 18.10.1949 Onaylı 1/2000 Ölçekli
Gazhane İmar Planı

Şekil 4. 14.04.1999 onaylı 1/1000 ölçekli
D-100 Güneyi Revizyon İmar Planı

1949 yılından günümüze uzanan imar uygulamalarında yapı yüksekliklerinin sürekli olarak artış gösterdiği
ancak yapı adası formunun ve büyüklüğünün, yapı yönelişinin veya yol genişliklerinin değişiklik göstermediği
görülmüştür. Şekil.5, Şekil.6 ve Şekil.7’ de görüldüğü gibi yıllar içinde 21 Aralık tarihinde yapıların komşuluklarındaki yapılara zamanla daha fazla gölge düşürdüğü ve günışığına erişimini engellediği, 21 Haziran’da
ise mevsimsel olarak istenebilecek bir durum olarak parsel bahçelerinde gölge alanların oluştuğu gözlemlenmiştir. Yoğunluk arttırıcı kararlar verilirken, tasarımcılar tasarladıkları mekân için gerekli olan günışığı aydınlanma oranını hesaplamalı; yıllık ve günlük zaman periyodlarında mekânsal günışığı yeterliliğini sağlamalıdır.
Güneş ışınlarını emici ve yansıtıcı özelliklere sahip ağaçlar, altlarında serin gölgeler oluşturmakta, yazın ortam sıcaklığını düşürürken, kışın güneş ışınlarının ulaşmasını sağlamaktadır (Oktay, 2001). İncelenen bölgede 14.04.1999 onaylı planla, yan bahçe mesafelerinin 5m’den 4m’ye düşürüldüğü görülmektedir. Bu durum
gölgelenmeye olanak sağlayacak ağaçların dikilebilmesi için gereken mesafenin ve alanın azalması demektir.
Zamanla yapı adasındaki ağaç sayısının azalması, yaz mevsiminde istenmeyen ısınmaya, dolayısıyla soğutma
için kullanılacak enerji maliyetlerinin artmasına sebep olacaktır.

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
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Şekil 5. 18.10.1949 Onaylı 1/2000 Ölçekli Gazhane İmar Planı’na Göre Yapılanma ve Gölge Boyları

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Şekil 6. 22.02.1979 Onaylı 1/5000 Ölçekli Kat Nizamları Planı’na Göre Yapılanma ve Gölge Boyları

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Şekil 7. 14.04.1999 Onaylı 1/1000 Ölçekli D-100 Güneyi Revizyon Planı’na Göre Yapılanma ve
Gölge Boyları
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SONUÇ
Günışığı faktörü; enerji korunumu bakımından ele alındığında, enerjinin doğru kullanımıyla birlikte ekonomik
olarak hem yerel hem küresel ölçekte önemli kazanımlar elde edilmesini sağlayacaktır. Günışığından fayda
sağlama konusunda, yapıların konumları, yönelişleri, ayrık veya bitişik düzende olmaları, yol genişlikleri ile
yapı yükseklikleri arasındaki oranlar önemli rol oynar. Zamana ve mevsimlere göre sürekli değişkenlik gösteren güneşin canlı ve dinamik yapısı, mimari ve kentsel biçimlendirmeyi doğrudan etkileyebilmektedir. İmar
planlarının hazırlanması aşamasında yapıların güneşten yararlanmasını gözardı etmek, sakinler için önemli
düzeyde sağlık sorunlarına neden olabilir (Çerçi, 2013).
Türkiye’de imar planları ve yönetmelikler günışığı faktörü konusunu yeterince önemsememekte ve bu konuda
çalışmalar yürütülmemektedir. Sonuç olarak, bölgenin iklim karakterinden bağımsız yapılar tasarlanmakta;
uygulama sonucunda ısıtma, soğutma, aydınlatma bakımından enerji tüketimi yüksek yapılar ortaya çıkmaktadır. Ayrıca uygulama imar planlarında tanımlanan yapı yüksekliği (h), TAKS, KAKS, çekme mesafesi vb.
koşulların günışığından gerektiği kadar fayda sağlayamadığı görülmektedir. Bu nedenle günışığı faktörü, enProf. Dr. Ümran SEVİL
tegre tasarım yaklaşımının bir parçası olarak tasarımının konsept aşamasında planlanmalıdır. Sonuç olarak,
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
mimarlık, şehir planlama ve kentsel tasarım eğitimlerinde günışığı konusuna daha fazla zaman ayrılması ve
genel olarak tasarım sürecinde günışığı kavramının daha kapsamlı bir biçimde ele alınması önemlidir.
KAYNAKÇA
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Moazemi, S., (2013). Işığın İç Mekân Biçimlendirmesindeki Rolünün, Kapalıçarşı ve Avm’ler Üzerinden Karşılaştırılarak Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Sanat Çalışması Raporu. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Kibert, C., (2008). Sustainable Construction, Green Building Design and Delivery. John Wiley & Sons Inc,
New Jersey, USA.
Koçu, N., (2008). Aydınlatma Ders Notları. Selçuk Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Konya.
Oktay,D. (2001) Planning Housing Environments For Sustainability, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul
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PEYZAJ TASARIMINDA SOSYAL ETKİLEŞİM: ÇINAR ALTI KAHVE ÖRNEĞİ
Alper SAĞLIK 1, Abdullah KELKİT1, Yavuz ALKAN2
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü,
Çanakkale / Türkiye

1

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lapseki Meslek Yüksekokulu, Peyzaj ve Süs Bitkileri Bölümü,
Çanakkale / Türkiye

2

Öz: Dinlenmek ve yenilenmek için kentten uzaklaşma çabası içindeki kentlinin imdadına yetişen açık yeşil
alanlardır. Açık ve yeşil alanların da en çok huzur veren ve sosyal etkileşim sağlayanı kahvelerdir. Gün boyu
yaşanan koşturma ve telaş bu mekanlarda yerini sohbet, dostluk ve dinginliğe bırakır. Sitelerin arasında
Ümran SEVİL
korunagelmiş Çınar Altı Kahve çalışmaProf.
alanınıDr.
oluşturmaktadır.
Çalışmada her kesimden insana hizmet veren
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkanı
açık ve kapalı mekana sahip bu alanın
açık
alanı yerinde
gözlem
ve etüt çalışması ile peyzaj tasarımı ve
sosyalleşme özelinde irdelenmiştir. Çoğunlukta çınar ağaçları ve kilit parke taş döşemeli alanda yeşil perdeleme
ve su öğesi dikkat çekmektedir. Kullanıcıların alanın sadeliğinden memnun oldukları gözlemlenmiştir.
Özellikle yaz aylarında kullanım artmaktadır. Geniş yapraklı türlerin sağladığı gölgenin de etkisi ile yaşlı
kesimin daha çok tercih ettiği belirlenmiştir. Alan her kesimden insanın kısa ve uzun süreli bir araya geldikleri
sosyal etkinliği yüksek bir alan olarak hizmet vermeye devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Çanakkale, Çınarlı Kahve, Açık Yeşil Alan, Rekreasyon

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Yıldız (2007), kahvehaneleri dinlenmek, eğlenmek, vakit geçirmek için açılan ve çay, kahve içilen yer olarak
tanımlamaktadır. Bir takım sosyal ve kültürel farklılıktan geçen kahvehanaler, bazı zamanlar bilgili, irfan
sahibi kişilerin toplandıkları mekan olurken bazı zamanlar işsiz bireylerin zaman geçirdikleri yerler olmuştur
(Songar, 1981:266).
Kahvehaneler mekânsal anlamda ilk olarak İslam dünyasında ortaya çıkarken, aslında o zamana kadar
Doç.çıkamayan
Dr. Pelin
AVŞAR
KARABAŞ
Prof.
Dr.arasında
Bülenteksikliği
EKERgörülen; fakat bir türlü ortaya
toplumsal
sınıflar
veya
örtük kalan
bir kurum
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
İBAD
Yönetim
Kurulu
Üyesi(1998)’e göre, kahvehanelerden önce insanlar bir araya gelmek için
olmuştur
(Yıldız
2007:197).
Hattox
cami, kilise gibi kutsal mekanları tercih etmişlerdir. Bu kutsal mekanlar insanların rahatça hareket etmelerini
sınırlamıştır. Arap kökenli bir mekan olarak kabul edilen kahvehaneler, kutsal mekanlardaki bu sınırlılıkları
ortadan kaldırmıştır. 16. yüzyıl ile Türk kültürüne katılan kahvehaneler sosyal, kamusal bir mekan olarak
karşımıza çıkmaktadır (Sami, 2010).
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Bireylerin kendileri ve çevreleriyle sosyal, kültürel olarak iletişim halinde olması sosyal etkileşim kavramını
tanımlamaktadır (Gökçe, 2007). Bireylerin sosyal iletişim ve etkileşimi sağlayan mekanlar vardır. Bireylerin
sosyal kimliklerini göstermek, sosyal etkileşimi düzenlemek için gösterdiği davranışları sundukları mekânsal
davranışlar, bireyin çevresiyle olan ilişkilerini de ortaya koymaktadır. (Güneymen, 2001). Bireylerin bir
kimliğe ait olma ve çevresiyle etkileşim halinde olması, yasadıkları yer ile sağladıkları etkileşim, tasarım
açısından da önemli bir yere sahiptir (Gökçe, 2007).
Bu araştırmada sosyal etkileşimi yüksek mekanlardan biri olan açık yeşil alan olma özelliğ taşıyan kahvehaneler
irdelenmiştir. Araştırma alanı olarak seçilen alan sosyal etkileşim olarak incelenmiş ve açık mekanları peyzaj
tasarım ilkeleri açısından ele alınmıştır.
AMAÇ
Bu araştırmanın amacı farklı kesim ve anlayışa sahip olan bireylere hizmet veren ve bu bireyleri bir arada
toplayan, siteler arasında kalan, açık ve kapalı mekana sahip Çınar Altı Kahve’yi sosyal etkileşim ve peyzaj
Prof. Dr. Ümran SEVİL
tasarımı üzerine irdelemektir. Bu sosyal mekanların gündelik yaşamla iç içe olduğu ve bireyler üzerindeki
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
önemi ortaya konulmaya amaçlanmıştır.
KAPSAM
Araştırma Çanakkale kent merkezinde siteler arasında yer alan Çınar Altı Kahve adını taşıyan açık ve kapalı
mekana sahip kahvehanenin peyzaj tasarımını irdeleme ile sınırlandırılmıştır. Aynı zamanda araştırma kapsamı,
zaman ve ekonomik faktörler araştırmanın sınırlılıklarını oluşturmuştur.
YÖNTEM
Araştırma yöntemini konu ile ilgili yapılan literatür çalışmaları, yerinde gözlem, peyzaj tasarım ilkeleri
doğrultusunda açık mekanların irdelenip değerlendirilmesi oluşturmaktadır. Siteler arasında yer alan
kahvehanenin sosyal etkileşime nasıl katkı sağladığını anlamak için yerinde gözlem ve etüt çalışması yapılmıştır.
Açık mekanda bulunan peyzaj ögeleri tasarım ilkeleri kapsamında incelenmiş ve bu ögelerin bireyler üzerinde
etkisi irdelenmiştir.
BULGULAR
Araştırma alanı olarak, kentsel açık yeşil alanlarda sosyal etkileşimin en kuvvetli örneklerinden biri olan
kahvehanelerden, Çanakkale kent merkezinde konumlanan Çınar Altı Kahve seçilmiştir (Şekil 1).

Prof. Dr. Bülent EKER
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1. Araştırma
İBADŞekil
Yönetim
KuruluAlanı
Başkanı
Çalışmada her kesimden insana hizmet veren açık ve kapalı mekana sahip bu alanın açık alanı yerinde gözlem
ve etüt çalışması ile peyzaj tasarımı ve sosyalleşme özelinde irdelenmiştir. Şekil 2’de görüldüğü gibi mekan,
genellikle çınar ağaçları ile gölgeleme sağlamıştır.

Prof. Dr. Bülent EKER

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
Şekil 2. Araştırma Alanında Kaydedilen Fotoğraf
Şekil 3’de görüldüğü gibi zemin kaplaması olarak uzun yıllar doğal ve çevresel faktörlere dayanım gösteren
ve modern kent dokusuna uyumlu beton kilit parke taşı uygulanmış ve form olarak bal peteği kullanılmıştır.
Araştırma alanındaki monotonluğu kırmak için yapılmış olan kaya bahçesi ve su öğesi estetik olarak görsel etki
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oluşturmuştur. Bu şekilde peyzaj ögesi kullanılarak asgari anlamda bakım ihtiyacının az olması sağlanmıştır.
Ayrıca suyun görsel ve işitsel özelliğinden yararlanılarak alana dinginlik katmıştır.

Prof. Dr. Ümran SEVİL
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Şekil 3. Araştırma Alanında Kaydedilen Fotoğraf
Dış mekanı ayırmak için yapay bir sınırlamadan uzak durulmuş ve yeşil perdeleme yapılmıştır. Burada yeşil
perdeleme yapılarak hem estetik bir görünüm sağlanmış hem de gürültünün bu şekilde site sakinlerini rahatsız
etmesi engellenmiştir (Şekil 4).
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Araştırma alanı; yaş, cinsiyet gibi bireysel faktörler farketmeden her kesimden bireyin ortak tercihi olmuştur.
Kullanıcıların karmaşadan uzak, dinlenme ve sosyalleşme mekanı olarak tercih ettikleri bu alan sadeliğiyle de
dikkat çekmektedir. Yapılan yerinde gözlem ile kullanıcıların alan özelliklerinden memnun olduğu anlaşılmıştır
(Şekil 5).

Prof. Dr. Ümran SEVİL
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Şekil 5. Araştırma Alanında Kaydedilen Fotoğraf
Çevresel ve iklim özelliklerinden dolayı alanın yaz aylarında kullanımı artmaktadır. Günün farklı saatlerinde,
kısa ve uzun vadeli olarak kullanıcılara hizmet vermektedir. Mekana ismini veren Çınar ağacı gibi geniş
yapraklı ağaç türlerinin sağlamış olduğu gölgeleme ile özellikle yaşlı kesimin tercih ettiği gözlemlenmiştir
(Şekil 6). Her kesimi özellikle emekli olan orta yaş ve yaşlı kesimi bir araya getiren bu alan, sosyal etkinliği ve
etkileşimi yüksek alan olma özelliği taşımaktadır.
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Şekil 6. Alanın Akşam Geç Saatlerde Kullanımı
SONUÇ
Günümüze kadar gelen toplumların hepsinde, bireylerin ihtiyaçlarına olanak sağlayan çalışma, eğlenme ve
dinlenme aktivitelerini gerçekleştirmesini sağlayan mekanlar vardır. Kaliteli bir yaşama olanak sağlayan açık
yeşil alanlar, gerek kır gerek kent ortamında önemli yere sahiptir. Yüzyıllardır varlığını süren kahvehaneler
sosyal etkileşimi yüksek olan geleneksel mekanlardır. 16. yüzyılda hayatımıza giren kahve ve kahvehane
kültürü içecek, oyun oynama mekanından çok kültürel mekan özelliği taşımaktadır. Sosyalleştirici olması
sebebiyle Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Farklı yaş, cinsiyet, sosyal konuma sahip bireyleri bir
araya getirerek etkileşim sağlamaktadır. Dinlenme ve sohbet ortamı sağlayan kahvehaneler, futbol, siyaset,
günlük olaylar gibi birçok konuyu konuşma, tartışma imkanı sağlamaktadır.
Araştırma kapsamında seçilen kent merkezi içinde siteler arasında bulunan Çınar Altı Kahve’ye gelen bireyler
gözlemlendiğinde yaş, cinsiyet, sosyal konum, eğitim gibi bireysel faktörlerin ayırt edici bir özellik olmadığı
görülmektedir. Ekonomik olarak rahat bir mekan olma özelliğini taşıyan kahvehanelerin daha fazla tercih
edildiği gözlemlenmektedir. Ulaşılabilirlik açısından ele alındığında kolay erişim sağlandığı için, bireylerin
direylerin nefes alma, dinlenme, sosyalleşme ihtiyaçlarını burada karşıladıkları görülmektedir.
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Kültürel ve sosyal değişimleri bu açık yeşil mekanlara bakıp
irdeleyerek görmek de mümkündür.
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SARIÇAY KENARINDAKİ AÇIK YEŞİL ALANLARIN HAVA KARARINCA
KULLANIM DURUMLARININ İNCELENMESİ
Alper SAĞLIK 1, Abdullah KELKİT1, Yavuz ALKAN2
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü,
Çanakkale / Türkiye
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2

Öz: Beton yığınları içinde sıkışıp kalan insanların, yaşam alanları ile rekreasyonel etkinliklerine olanak
sağlayan açık yeşil alanların varlığı kent ve kentli açısından son derece önemlidir. Gün boyu süren iş yoğunluğu
ve stresi ile kapalı ortamlarda çalışanlar üzerinde oluşan baskının azaltılması ve kentlinin yaşam enerjisini
arttırması açısından açık yeşil alan kullanımları ve barındırdıkları etkinliklerin iyi belirlenmesi gerekmektedir.
Gün içinde çalışan kesim için bu alanların kullanımı çoğunlukla havanın kararmasından sonraki zaman
Prof.
Dr.üzerinde
Ümranoluşan
SEVİL
diliminde gerçekleşmektedir. Karanlıkta
kullanıcı
güvensizliğe bağlı tedirginlik ve zamanla
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
atıl duruma gelme açık yeşil alanlar için risk faktörü oluşturmaktadır. Araştırma alanını Çanakkale kentinde
bulunun Sarıçay kenarında bulunan Cuma Pazarı ile Troya Köprüsü arasındaki alan oluşturmaktadır. Bu alanda
hava kararınca saatlere bağlı kullanım yoğunluğu ve değişimi belirlenmiş, uzman görüşü ve kullanıcıların da
tespitleri yansıtılarak kullanım yoğunluğu ve alanın kalitesinin arttırılmasına yönelik öneriler getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çanakkale, Sarıçay, Açık Yeşil Alan, Rekreasyon
GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Şirel (1992), Uluslararası Aydınlatma Komisyonuna göre, çevrenin ve etrafındaki nesnelerin görülmesi için bir
kaynağa ihtiyaç olduğunu bu amaç ile belirli bir ışık kaynağı tutularak doğru nitelikte aydınlatma sağlanmasının
gerekliliğini savunmaktadır (Onuk, 2008). Aydınlatma, kişilerin fizyolojik görme ihtiyaçlarına cevap verme
temel gayesini; ekonomik koşullar altında görme konforunu ve iş verimini yükseltmeye çalışmak ve mimarlıkta
hacim ve yüzeylerin mimari özelliklerini vurgulamayı amaç edinmek ile ele alan bir tekniktir (Büyükbıçakçı,
2010). Işığın insan üzerindeki fiziksel ve psikolojik etkilerinin yanı sıra, çevresel ve kentsel yaşam üzerinde
de etkileri vardır. Bu bağlamda aydınlatmanın etkileri, insan doğası üzerindeki etkiler, kent yaşamına etkiler
ve çevresel etkiler (Üstün, 2014). Demirdeş (1992) kentsel aydınlatma, kentlerimizdeki önemli yapıların ve
yapılar dışında kalan tüm açık mekânların; şehir içi ana ve tali caddeler, otoyol, köprü, tüneller, park, bahçe ve
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yapıları,
alışveriş
merkezleri,
tarihi
eserler, anıtlar, heykeller ve bunlar gibi daha bir çok kent parçasının
gece
aydınlatılması olarak tanımlanmaktadır (Alpaslan, 2015). Corten (2001), kentsel aydınlatmanın birçok yönden
kentsel mekanın vazgeçilmez bir öğesi olmasının yanı sıra kentsel yaşam kalitesini arttırmanın en önemli
aracı olduğunu belirtmiş; kentsel mekanların iyileştirilmesi için çok önemli bir planlama öğesi olduğunun
altını çizmiştir (Küçük, 2014). Kentlerin aydınlatılmasında, kentin gece kullanım amaçları çok önemlidir. Kent
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kullanıcıları için yaşamsal açıdan farklı işlevlere yönelik aydınlatmalar temel rol oynar. Bunun yanında, kent
güzelliklerinin gece ortaya çıkarılması da ilgi çekici olacaktır. Bütün bunların ışığında kentsel aydınlatmanın
kente; emniyet, güvenlik, yönlendirme, reklam, manzara, kimlik, girişim, sosyal etkileşim, gibi pek çok
faydalar getirdiği söylenebilir (Şahin, 2011). Kentsel aydınlatmanın birçok amacı vardır. Öncelikli olarak hava
karardığında çevreyi ve nesneleri ayırt edebilme ile birlikte güvenliği sağlamak daha sonra kennteli önemli
alanları estetik açıdan güzelleştirip kimlik kazandırmaktır (Sözen ve Geçioğlu, 2007).
AMAÇ
Bu araştırmada, açık yeşil alanlarda kullanıcıların yaş, cinsiyet, ihtiyaçlar, talepler gibi bireysel etkenlerin
değişimini ve gün içerisinde çeşitli saatlere bağlı kullanım yoğunluğunu belirlemek amaçlanmıştır. Tasarım
ve uygulamaya yönelik yapılan teknikler çerçevesinde araştırmanın amacı, araştırma alanı olarak seçilen,
Çanakkale kent merkezinde Sarıçay kenarında bulunan Cuma Pazarı ile Troya Köprüsü arasındaki alanda;
aydınlatmaların uygunluğu ve kullanıcılar üzerinde oluşan etkilerini inceleyerek kullanım yoğunluğunu ve alan
kalitesini arttırmak olmuştur. Bu amaç Prof.
doğrultusunda
gerekli olan
teknik ve yöntemler kullanılarak ihtiyaçlara
Dr. Ümran
SEVİL
cevap verecek öneriler sunulmuştur. İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
KAPSAM
Araştırma kapsamında seçilen örnek alan ile birlikte açık yeşil alanlarda kullanılan aydınlatmaların yeterli
olmadığı durumlarda oluşturduğu problemlere ve saatlere bağlı alan kullanımlarının belirlenmesine yer
verilerek, mevcut duruma yönelik çözüm önerilerinin getirilmesi ile sınırlandırılmıştır. Araştırmanın ilk
bölümünde aydınlatma ve kentsel aydınlatma ile ilgili literatür taraması yapılmış ve kuramsal kavramlara
yer verilmiştir. Daha sonra araştırmanın amacı açıklanarak bu doğrultuda araştırmanın sınırlılıklarına yer
verilmiştir. Araştırma süresince izlenilen yöntem ortaya koyulmuş, araştırma alanı detaylı olarak tanıtılarak
yerinde gözlem ile amaca uygun bulgular ve sorunlar tespit edilmiştir. Son olarak uzman görüşleri ve
kullanıcıların tespitleri değerlendirilerek çözüm önerileri getirilmiştir.
YÖNTEM
Araştırma yöntemini konu ile ilgili yapılan literatür çalışmaları, ilgili konu için belirlenen hedefler ve yerinde
gözlem ile analiz ve değerlendirme çalışmaları oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında seçilen bölgede mevcut
durumu ortaya koymak için yerinde gözlem ve kullanıcılara yönelik çalışmalar yapılmıştır. Alanın mevcut
durumunu belirlemek için günün farklı saatlerinde gözlem yapılarak, alan kullanım yoğunluğu ve çeşitli
bireysel faktörlere bağlı değişimler incelenmiştir. Kullanıcılara yönelik tespitler yapılarak gün boyu süren
Doç. Dr.
Pelin
AVŞAR KARABAŞ
Prof.devamlılığı
Dr. Bülent
aktivitelerin
tespitEKER
edilmiştir. Yapılan analiz çalışmalarının
sonuçları
değerlendirilmiştir.
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
BULGULAR
Araştırma alanı olarak, kentsel açık yeşil alanlarda günün farklı saatlerinde kullanıcı yoğunluğunu belirlemek
ve alan kalitesinin arttırılmasına yönelik öneriler getirmek amacıyla Çanakkale kent merkezinde Sarıçay
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kenarında bulunan Cuma Pazarı ve Troya Köprüsü arasında kalan bölge seçilmiştir (Şekil 1). Araştırma
alanı spor alanları, fitness, gezi alanları ve piknik alanları gibi açık yeşil alanlar barındırdığı ve sağlık bir
aydınlatmaya ihtiyaç duyulan bir alan olması sebebiyle tercih edilmiştir.

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Şekil 1. Araştırma alanı
Şekil 1. Araştırma Alanı
Araştırma alanının mevcut durumuna bakıldığında Sarıçay etrafında bulunan yeşil alanlar, basketbol
Araştırma alanının mevcut durumuna bakıldığında Sarıçay etrafında bulunan yeşil alanlar, basketbol sahası,
sahası, fitness alanı, yürüyüş yolu, bisiklet yolu, gezinme yerleri, çocuk oyun alanı, piknik alanı,
fitness alanı, yürüyüş yolu, bisiklet yolu, gezinme yerleri, çocuk oyun alanı, piknik alanı, oturma ve dinlenme
oturma ve dinlenme alanları bulunmaktadır. Aydınlatma elemanları incelendiğinde alanda farklı
alanları bulunmaktadır. Aydınlatma elemanları incelendiğinde alanda farklı fonksiyonlar için kullanılacak
fonksiyonlar için kullanılacak aydınlatma elemanı tipi gözlenmemektedir. Yapılan gözlem çalışmasında
aydınlatma elemanı tipi gözlenmemektedir. Yapılan gözlem çalışmasında alandaki etkinliklerin değişkenliği
alandaki etkinliklerin değişkenliği değerlendirmek ve değişimi sağlıklı bir şekilde tespit edebilmek için
değerlendirmek ve değişimi sağlıklı bir şekilde tespit edebilmek için araştırma alanına belirli ve düzenli bir
araştırma alanına belirli ve düzenli bir şekilde gidilerek tespitler yapılmıştır. Araştırma alanındaki
şekilde gidilerek tespitler yapılmıştır. Araştırma alanındaki kullanıcı yoğunluğu ve etkinlik devamlılığını
kullanıcı yoğunluğu ve etkinlik devamlılığını tespit edebilmek için gün içerisinde 18:00-20:00, 20:00tespit edebilmek için gün içerisinde 18:00-20:00, 20:00-22:00, 22:00-00:00 saatleri arasında yerinde gözlem
22:00, 22:00-00:00 saatleri arasında yerinde gözlem yapılarak fotoğraflar kaydedilmiştir (Şekil 2 ve 3).
yapılarak fotoğraflar kaydedilmiştir (Şekil 2 ve 3).
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Şekil 1. Araştırma alanı
Araştırma alanının mevcut durumuna bakıldığında Sarıçay etrafında bulunan yeşil alanlar, basketbol
sahası, fitness alanı, yürüyüş yolu, bisiklet yolu, gezinme yerleri, çocuk oyun alanı, piknik alanı,
oturma ve dinlenme alanları bulunmaktadır. Aydınlatma elemanları incelendiğinde alanda farklı
DERNEK
YÖNETİMİ
fonksiyonlar için kullanılacak aydınlatma
elemanı SUNUMLAR
tipi
gözlenmemektedir. Yapılan gözlem çalışmasında
SÖZEL
alandaki etkinliklerin değişkenliği değerlendirmek ve değişimi sağlıklı bir şekilde tespit edebilmek için
araştırma alanına belirli ve düzenli bir şekilde gidilerek tespitler yapılmıştır. Araştırma alanındaki
kullanıcı yoğunluğu ve etkinlik devamlılığını tespit edebilmek için gün içerisinde 18:00-20:00, 20:0022:00, 22:00-00:00 saatleri arasında yerinde gözlem yapılarak fotoğraflar kaydedilmiştir (Şekil 2 ve 3).
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2. AraştırmaAlanında
alanındaGünün
günün farklı
kaydedilen
fotoğraflar
Şekil
2. Araştırma
Farklısaatlerinde
Saatlerinde
Kaydedilen
Fotoğraflar
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Şekil 3.Şekil
Araştırma
Alanında
Günün
Saatlerinde
Kaydedilen
Fotoğraflar
3. Araştırma
alanında
günün Farklı
farklı saatlerinde
kaydedilen
fotoğraflar
1046

DERNEK
YÖNETİMİ
SÖZEL SUNUMLAR

Araştırma kapsamında yapılan gözlem çalışmasında alan içerisindeki yoğunluk saatlere ve yaş, cinsiyet,
ihtiyaç, talepler gibi bireysel faktörlere göre değişiklik kazandığı görülmüştür. Tüm bu gözlem çalışmaları
yapılırken kullanıcıların alana geliş saatleri, kalış saatleri, alanı ziyaret amaçları gibi faktörler de göz önünde
bulundurulmuştur.
18:00-20:00 saatleri arasında alandaki kullanıcı yoğunluğu orta düzeyde sağlanmaktadır. Gün içerisinde
yapılan etkinlikler devam etmektedir. Bireysel faktörler incelendiğinde kullanıcıların bir kısmı evcil
hayvanlarını gezdirme, bisiklet sürme, yürüyüş-koşu yapma, oyun oynama, piknik yapma gibi ihtiyaçlarını
karşılama amaçlı alan içerisinde bulunmaktadır. Cinsiyet ve yaş olarak incelendiğinde; kullanıcıların erkek ve
kadın olarak hemen hemen eşit sayıda olup, özellikle çocuk ve orta yaş grubundaki kullanıcıların tercih ettiği
gözlenmektedir. 20:00-22:00 saatleri arasında alandaki kullanıcı yoğunluğu orta düzeyde sağlanmaktadır.
Gün içerisinde yapılan etkinlikler devam etmektedir. Bireysel faktörler incelendiğinde kullanıcılar fitness
alanında spor yapma, basketbol oynama, bisiklet sürme, yürüyüş-koşu yapma, piknik yapma gibi ihtiyaçlarını
karşılama amaçlı alan içerisinde bulunmaktadır. Cinsiyet ve yaş olarak incelendiğinde; kadın kullanıcıların
Prof.genç
Dr.veÜmran
erkek kullanıcılardan daha fazla sayıda,
orta yaşSEVİL
grubundaki kullanıcıların daha fazla tercih
ettiği gözlenmektedir. 22:00-00:00 İBAD
saatleriYönetim
arasında Kurulu
alandakiBaşkanı
kullanıcı yoğunluğu giderek azalmaktadır.
Gün içerisinde yapılan etkinlikler kısmen sağlanmaktadır. Bireysel faktörler incelendiğinde kullanıcılar
yürüyüş-koşu yapma, basketbol oynama ve piknik yapma gibi ihtiyaçlarını karşılama amaçlı alan içerisinde
bulunmaktadır. Cinsiyet ve yaş olarak incelendiğinde; erkek kullanıcıların kadın kullanıcılardan daha fazla
sayıda ve orta yaş grubundaki kullanıcıların daha fazla tercih ettiği gözlenmektedir.
Araştırma kapsamında yapılan gözlem çalışmalarının yanında kullanıcıların tespitlerini sağlamak, mevcut
aydınlatma elemanlarının yeterliliğini belirlemek, kullanıcılar tarafından alan kapasitesinin arttırılması
amacıyla beğeni ve ihtiyaçların belirlenmesini sağlamak için halk katılımı da sağlanmıştır. Yapılan çalışmalar
sonucunda aydınlatma elemanlarının tek tip yaya yolu aydınlatması olduğu, alanda bulundan aktivitelere
yönelik herhangi farklı bir aydınlatma yapılmadığı gözlemlenmiştir. Alan kullanımları yeterli düzeyde
sağlanamamaktadır. Bu durumda yeterli aydınlatmanın sağlanmadığı için alanın loş bir görüntüye sahip olduğu,
saatler ilerledikçe kullanıcı etkinliğinin ve kullanıcı sayısının azaldığı belirlenmiştir. Araştırma alanı yeterli
aydınlatmayı sağlamadığı için emniyet ve güvenlik yönüyle olumsuz olarak değerlendirilmiştir. Güvensizliğe
bağlı kullanıcılar üzerinde oluşan tedirginlik, alanın aktif olarak kullanımına engel olmaktadır.
SONUÇ
Kentler için aydınlatma; sadece emniyet ve güvenliği sağlamak amacıyla kullanılmayıp aynı zamanda görsel
ve estetik
açıdan
hizmet
eden bir kavramdır. Gün ışığının
olmadığıAVŞAR
zamanlarda
aydınlatma
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İBADgibi
Yönetim
Kurulu
Üyesi aydınlatma sağlanır. Gün boyu yapılan etkinliklerin hava karardığında
elemanları
yapay ışık
kaynaklarıyla
da devam etmesini sağlamak, kullanıcıların açık yeşil alanlardan yararlanma süresini de arttırır. Kullanıcıların
yaş, cinsiyet, eğitim, ihtiyaçlar, tercih ve istekler gibi bireysel faktörler, açık yeşil alanların kullanımında
önemli bir yere sahiptir. Alan tasarımları yapılırken bu bireysel faktörler göz önünde tutularak, tasarım ve
uygulama ilkeleri esasında harekete geçilmelidir.
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Araştırma alanı içerisinde açık yeşil alanlar ile birlikte spor alanı, çocuk oyun alanı, fitness alanı, koşuyürüyüş, piknik alanı, çocuk oyun alanı, oturma ve dinlenme alanı gibi birçok aktivite alanı barınmaktadır.
Alanın kullanım yoğunlukları belirlendiğinde her yaş ve cinsiyete sahip insanların alanı aktif olarak kullandığı
görülmüştür. Ancak havanın karardığı saatlerde aydınlatmanın yeterli olmadığı ve böylelikle güvenli bir alan
oluşturmadığı tespit edilmiştir. Alan içerisinde aydınlatma plan ve esasları uygulanmadan önce, kent bir bütün
olarak ele alınmalı ve işlevsel, ekonomik, estetik açıdan da düşünülüp tasarlanmalıdır. Kentlerde özellikle
açık yeşil alanlarda gün ışığının yeterli olmadığı durumlarda emniyet ve güvenliği sağlamak, gün boyu süren
aktivitelerin devamlılığını sağlamak ve kent kimliği oluşturmak için aydınlatmaların belirlenen ilke ve esaslara
uygun şekilde yapılması önemlidir.
KAYNAKÇA
Alpaslan, Ş., (2015). Kentsel Yaşamda Aydınlatmanın Önemi ve Aydınlatma Problemlerinin Tespiti: İTÜ
Ayazağa Yerleşkesi Örneği. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,
İstanbul.
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İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Büyükbıçakcı, S., (2010). Bilgisayar Destekli Aydınlatma Programlarının Aydınlatma Tekniğindeki Yeri ve
Önemi. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
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Lisans Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
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PEYZAJ MİMARLIĞI KAPSAMINDA KENTSEL AVLU OLARAK
ESAS 17 BURDA AVM ÖRNEĞİ
Elif SAĞLIK
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lapseki Meslek Yüksekokulu,
Park ve Bahçe Bitkileri Programları Bölümü, Çanakkale / Türkiye
Öz: Kentler, kullanıcılarına sundukları yaşam alanları ile değerlenmektedir. Kent kullanıcıları yakın çevresinde rekreasyonel ihtiyaçlarına cevap veren kentsel mekânların arayışı içerisindedir. Kentsel mekânlar, özel
yaşamın aksine toplu yaşamın tüm bileşenlerinin yer aldığı mekânlardır. Her yaş, cins ve meslek grubunun yararlanmasına açık ve kentsel doku içinde yer alan bu mekânlar kentsel bütünleşmeyi sağlamaktadır. Kentlerde
nüfus ile yapıların artmasına paralel olarak yaşamın dışa aktarılmasını sağlayan kentsel mekânlar önem kazanmıştır. Kentlerin kendi iç dinamikleri ve bağlarını kuvvetlendiren bu mekânlar önemli bir kent öğesidirler. Bu
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mimarlık ara
kesitinde kentsel avlu olarak yer alabilmekİBAD Yönetim Kurulu Başkanı
tedir. Kentin mevcut yoğun dokusunda uygun yapı adalarında karşımıza çıkan kentsel avlular yaşamın anlam
bulduğu sosyal alanlardır. Bu alanlarda alışveriş, buluşma, toplanma, eğlenme ve dinlenme etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Alışveriş, toplumların sosyal, fiziksel, kültürel ve etnik özelliklerinin izlerini taşıyan farklı
mekânlarda kurgulanmıştır. Değişen ihtiyaçlar ve alışkanlıklar çerçevesinde alışveriş merkezleri alışveriş eylemi dışında farklı işlevleri barındıran kompozisyon halini almıştır. Böylece alışveriş merkezleri kentsel yaşamın
parçası haline gelmiştir. Kent kullanıcıların uzun zaman geçirdikleri bu merkezler, kapalı mekânlardan ziyade
açık hava merkezlerine dönüşerek kentsel mekânın uzantısı olan kentsel avluların oluşmasını sağlamıştır. Böylece kentsel avlu niteliğinde olan, kent dokusundan ayrılmayan ve kentle uyum içinde yapılanan açık hava
alışveriş merkezleri önem kazanmıştır. Bu çalışma kapsamında açık hava alışveriş merkezlerinin özelliklerini
peyzaj mimarlığı meslek disiplini çerçevesinde örnek alan olarak seçilen Esas 17 Burda Alışveriş Merkezi’ni
irdelenmektedir. 2015 yılı Nisan ayında açılan Esas 17 Burda Alışveriş Merkezi, Çanakkale kentinin kimliği ve
fiziksel özelliklerine göre tasarlanmış konseptiyle kent içinde yoğun olarak kullanılan bir kentsel mekan/ avlu
niteliğindedir. Açık hava alışveriş merkezi uygulama yaklaşımlarını Esas 17 Burda Alışveriş Merkezi özelinde
değerlendiren bu çalışma doğru uygulama adımlarına kaynak olmayı amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kentsel Peyzaj, Kentsel Avlu, Alışveriş Merkezi, Çanakkale.
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Kent; tarım dışı üretimlerin yapıldığı ve denetlendiği, elde edilen ürünlerin sistemli olarak dağıtıldığı, teknolojik gelişmeler ile sağlanan çözümlerin yer bulduğu, yayılım ve büyümenin yaşandığı büyük yerleşim birimidir
(Tekeli,2012). Kentler gerçek sahibi olan kentlilerin katılımı ile gelişen ve geliştirilmesi gereken alanlardır
(Otaner ve Keskin, 2005). Kentte bulunan yapılar ve bu yapılar arasında kent yüzeyinde oluşan boşluklar ile
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sosyal kimlik kent dokusu kavramını ifade eder (Ocakçı, 2012). Kentsel dokuyu oluşturan yapı dışı alanlar
kentsel mekânlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Kentsel mekânlar, kentin planlanmasını yönlendiren ve kentliyi buluşturan önemli doku parçasıdır. Kentsel mekânlar, özel yaşamın bittiği toplumsal yaşamın başladığı
mekânlardır (Şahin ve Dostoğlu, 2007). Yaş, cinsiyet, meslek grubu gibi demografik özellikler yönünden farklılık gösteren kent kullanıcılarının, boş zamanlarını değerlendirmesine imkân veren kentsel planlama/tasarımları kullanma hakkı vardır. Kentli hakları kapsamında kentin her noktasının kaliteli bir şekilde erişilebilir
olması için planlama ve tasarımlarda uygun yaklaşımlara yer verilmelidir (Tekeli, 2012). Kent kullanıcılarının
kent dokusu içerisinde bu haklarını yerine getirebilmeleri için uygun ve kaliteli kentsel tasarımlar gerekmektedir. Kolektif bir ürün olan kent dokusu kentsel tasarıma yön veren önemli göstergelerden biridir (Ocakçı,
2012). Kentsel mekânlarda tasarım kalitesinin sağlanması ile kaliteli ve kimlikli kentler ortaya çıkmaktadır.
Bu bağlamda kent kullanıcıları, kentsel yaşama katılmasını sağlayan tüm eylemleri kaliteli kentsel mekânlarda
gerçekleştirmiş olmaktadır (Şahin ve Dostoğlu, 2007). Kentsel yaşamı ve tüm bileşenlerini kapsayan bu
mekânlar kentsel tasarım ve mimarlık ara kesitinde kentsel avlu olarak yer alabilmektedir. Kentsel mekân
olarak avlu, avluyu oluşturan yapılar ve bu avluyu kullanan kentlilerdir (Basa, 2017). Kentin mevcut yoğun
Prof. Dr. Ümran SEVİL
dokusunda yer alan kentsel avlular yaşamın anlam bulduğu kamusal alanlardır. Yapı içerisinde sosyal bir doku
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
meydana getiren kentsel avlu, kent kullanıcısının kamusal bir mekânda bir araya gelmesine, sosyalleşmesine,
görme duyma gibi pasif iletişimi sağlamasına, eğlenmesine ve dinlenmesine ortam oluşturmaktadır (Erdönmez, 2005). Aynı zamanda kentlinin alışveriş ihtiyacına da yanıt vermektedir. Alışveriş eylemi, tarih boyunca
kamusal mekânların yaşamsal işlevlerinden biri olmuştur. Bu eyleme hizmet eden alışveriş merkezleri değişen
ihtiyaçlar ve alışkanlıklar çerçevesinde alışveriş eylemi dışında farklı işlevleri barındıran kompozisyon halini
almıştır. Alışveriş merkezlerinin, kentliler tarafından birbirlerine ulaşma mekânları olduğunun görülmesi ile
birlikte bu mekânlara kamusal mekân gibi yaklaşım gösterilmiştir (Toksözlü, 2011). Bu bağlamda kentsel
mekânın uzantısı olan kentsel avlular, kent dokusundan ayrılmayan ve kentle uyum içinde yapılanan açık hava
alışveriş merkezleri olarak çalışmanın odak noktasını oluşturmuştur.
AMAÇ
Bu çalışmada; Çanakkale kent merkezinde yer alan Esas 17 Burda AVM özelinde; kentsel avlu niteliğinde
olan, kent dokusundan ayrılmayan ve kentle uyum içinde yapılanan açık hava alışveriş merkezlerinin peyzaj
mimarlığı disiplini içerisinde irdelenmesi amaçlanmaktadır.
KAPSAM
Çalışma kapsamında; Esas 17 Burda AVM alanının konumu, çevresel ilişkileri, yapının formunu ve yapı içerisinde yer alan avlu düzenlemeleri incelenmiştir. Bu aşamada kentsel avlu, peyzaj mimarlığı meslek disiplini
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
ve açık hava alışveriş merkezi kavramları ışığında Esas 17 Burda
AVMYönetim
örneği irdelenmiştir.
İBAD
Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
MATERYAL
Çalışma, Çanakkale kenti merkezinde yer alan açık hava alışveriş merkezinde yürütülmüştür. Marmara bölgesinde bulunan Çanakkale ilinin 2017 yılı verilerine göre toplam nüfusu 530417, merkez ilçe nüfusu ise
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175.032’dir. Çanakkale kentinin merkez ilçe nüfusu toplam nüfusunun %33’ünü oluşturmakta olup, kilometrekareye düşen kişi sayısı 53’tür1. Çalışmanın ana materyalini, Çanakkale kent merkezinde konumlanan Esas
17 Burda alışveriş merkezi oluşturmaktadır. Çanakkale’nin ve örnek alan alışveriş merkezinin konumu Şekil
1’de gösterilmektedir.

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Şekil 1. Çanakkale’nin ve Çalışma Alanının Konumu (Gopgle Haritalardan Değiştirilerek).
YÖNTEM
Çalışmanın amacı doğrultusunda kullanılan yöntem; kentsel mekan, kentsel avlu ve açık hava alışveriş merkezi kavramları için literatür taraması, gözlem, inceleme ve fotoğraflama ile çalışma alanına yönelik mevcut
veriler elde dilmesinden oluşmaktadır.
BULGULAR
Kıtalar arası geçit sağlayan önemli bölgelerden biri olan Çanakkale kültür, tarih, turizm kenti olma özelliği
taşımaktadır. Çanakkale kimliğini oluşturan bu kavramlar ile üniversitenin varlığı kente uzun süreli misafirleri
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
konuk etmektedir. Böylece mevcut nüfus ile ziyaretçi nüfusu bir arada barındıran Çanakkale kentinde kentsel
İBAD
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
kamusal mekân ihtiyacı artmaktadır. Esas 17 Burda AVM’nin açılması ile kente yeni bir kentsel mekân kazandırılmıştır. Çanakkale halkına sunulan 784,015 m2 olan bu mekân yapısal formu nedeniyle çalışma kapsamında
kentsel avlu olarak nitelendirilmiştir. Alışveriş merkezinin mimari yapısı açık hava alışveriş merkezi konsepti
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taşımaktadır. Yapı tasarlanırken Çanakkale kentinin tarihi kimliğinin bir kısmını oluşturan değerler ile arazi
formu ve iklimsel koşullar dikkate alınmıştır2.
Çalışma kapsamında materyalin irdelenmesi; kentle ilişkisi, erişilebilirlik, araç parkı, yapının cephesi, mekân
organizasyon ve peyzaj yapı elemanları başlıklarına göre yapılmıştır.
*Çalışma Materyalinin Kentle İlişkisi: Kentin önemli bir parçasını oluşturan alışveriş merkezleri kentsel
planlama aşamasında kentten bağımsız olarak düşünülmemelidir. Kentsel tasarımın bileşenleri ile bütünleşmelidir. Bu doğrultuda Esas 17 Burda AVM kent merkezine yakın konumdadır. Yapının yakın çevresinde
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, üniversitenin Şekerpınar Yerleşkesi, öğrenci yurtları ve havaalanı bulunmaktadır (Şekil 2).

Prof. Dr. Ümran SEVİL
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Şekil 2. Çalışma Materyalinin Kentle İlişkisi (Google Earth’ten Değiştirilerek).
*Erişilebilirlik: Çalışma materyali olan Esas 17 Burda AVM kentin simgesel yollarından biri olan Atatürk
Caddesi üzerinde konumlanmıştır. Bu cadde üzerinde yapılan ulaşım kentin her noktasına sağlanabilmektedir.
Alışveriş merkezine erişilebilirlik toplu taşıma hizmetinin yapıldığı tüm güzergâhların üzerinde bulunması
KARABAŞ
Prof.
Dr.kolaydır.
BülentYapının
EKER
nedeniyle
oldukça
kuzey ve doğu cephesinde Doç.
yer alanDr.
yayaPelin
ve araçAVŞAR
erişimli olmak
üzere iki
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
İBAD
Yönetim
Kurulu
Üyesi
tane girişi bulunmaktadır.
*Otopark ve Bisiklet Parkı: Çalışma materyaline erişim tamamlandıktan sonra duyulan park ihtiyacı araba ve
bisiklet parkı olarak düzenlenmiştir. Araba ve motorsiklet parkı -1. katta kapalı otopark olarak; bisiklet otoparkı ise yapının kuzey cephesinde bulunan yürüyüş yolunun yanında planlanmıştır.
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*Yapının dış görünümü: Çalışma materyalinin dış görünümü; doğal taş kaplama malzemesi ile dinamik bir
görünümü cephe şeklinde düzenlenmiştir. Ayrıca yapının giriş kısımlarını vurgulayan cephelerde kırmızı renkte kaplama mevcuttur. Kırmızı kaplama ile yapı; görsel ulaşılabilirlik anlamında kent sirkülasyonunda etkili
olmaktadır. Yapının kırmızı giriş alanlarını, kent kimliğinde simgesel ölçek bileşeni olarak değerlendirmek
mümkündür (Şekil 3).

Yapı dış cephesi

Alışveriş merkezine giriş kapısı

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Şekil 3. Yapının dış görünümü2.
*Mekân organizasyonu: Çalışma materyalinin mimari yapısı tasarlanırken kentin taşıdığı tarihsel değerler ve
iklimsel koşullar dikkate alınmıştır2. Arazinin üçgen formu tasarımı yönlendiren diğer bir unsurdur. Kentin
donatı ölçeğinde kimlik bileşenlerinden Truva Atı’nın ahşap dokusu ve kırık çizgisel hatları yapının mimari
formuna yansıtılmıştır. Çalışmanın temel kavramlarından olan kentsel avlu özelliği Esas 17 Burda AVM içerisinde Dardanel Meydanı (küçük meydan) ve Truva Meydanı (büyük meydan) olmak üzere iki tane meydan
tasarlanmıştır. Bu meydanlarda oturma, dinlenme, eğlenme, sergi, konser gibi çeşitli etkinlikler yapılmaktadır
(Şekil 4).

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
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Yapının mimari formu 2

Prof. Dr. Ümran SEVİL
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Truva Meydanı3
Dardanel Meydanı3
Şekil 4. Yapı İçerisinde Oluşturulan Mekân Organisazyonu.
*Peyzaj tasarım bileşenleri: Kentsel mekân/avlu olarak ele alınan çalışma materyali olan yapıda peyzaj tasarım bileşenleri yeşil doku, oturma ve aydınlatma birimi, merdiven, su, etkinlik sahnesi, zemin kaplama,
yürüyüş aksları ve köprü olarak sıralanabilir. Avluda konumlanan meydanlarda yeşil doku alanları, Beyaz
Çiçekli Manolya (Magnolia grandiflora), Zeytin (Olea purpurea), Şimşir (Buxus sempervirens) ve çim türleri
ile tasarlanmıştır. Yeşil dokuyu çevreleyen ahşap kaplama ile oturma – dinlenme birimleri düzenlenmiştir.
Yapının aydınlatma yaklaşımı meydanlarda yer alan yüksek ışık gücüne sahip aydınlatma elemanı ve tavan
aydınlatmasına ek olarak mağazaların iç mekân aydınlatması ile çözümlenmiştir. Peyzaj tasarımının önemli
bileşenlerinden biri olan su öğesi bu çalışmada Dardanel Meydanı’nda yer almaktadır. Su öğesinin çevresini
saran ahşam oturma birimleri ile su üzerine uzanan platformlar uygulanmıştır. Truva Meydanı’nda konser,
gösteri, sergi gibi çeşitli etkinlerin gerçekleşmesi için Sahne 17 tasarlanmıştır. Truva ve Dardanel meydanlarının sınır akslarında yapı içinde sirkülasyonu sağlayan yürüyüş yolları düzenlenmiştir. Avlu zemin kaplama
malzemeleri traverten, bazalt ve ahşap olarak seçilmiştir. Meydanların kesiştiği noktaların üst katında ahşap
kaplama ile köprü yapılarak geçişler sağlanmıştır. Yapının ikinci katında yer alan korkuluklar ahşap malzeme
kullanılarak uygulanmıştır.

Prof. Dr. Bülent EKER
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de dış cephesinde kullanılan taşlar ve giriş detayları ile dinamik bir görünüm sergilediğini ifade etmek mümkündür.
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Şekil 5. Yapı İçerisinde Düzenlenen
Kullanılan
Prof. Dr.Avluda
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SONUÇ
Gelişmekte olan ülkemizde artan nüfus hareketi ile kentsel gelişme birlikte gözlemlenen iki kavramdır. Kentsel gelişmenin kontrollü bir şekilde yapılmasını sağlayan en önemli araç kentsel planlamadır. Kentsel planlama sürecinde gösterilen tasarım yaklaşımları kentli haklarını da gözeten nitelikte olmalıdır. Kentli hakları
ışığında rekreasyonel birçok etkinliğin yapılmasına imkân veren kentsel mekânlar düzenlenmelidir. Gezinti
amaçlı sirkülasyon, özgü bir işlevi yerine getirme, dinlenme, yemek yeme yada konser dinleme gibi etkinlik
mekanlarının kent kullanıcılarına sunulması gerekmektedir. Belirtilen bu etkinliklerin bir arada ancak küçük
ölçekte yapılabileceği mekânlar kentsel avlular olarak tanımlanabilir. Yapılan bu çalışmada kentsel mekân/
avlu karşılığı Esas 17 Burda AVM’dir. Yoğun yapılaşma içerisinde yeterli açık alanın bulunmadığı kentlerde
avlu niteliğinde olan kentsel mekânlar önem kazanmaktadır. Alışveriş merkezleri alışverişin ötesinde bir olgu
olup; günümüz kentlerinin ayrılmaz bir parçası olarak kent dokusunda yerini almıştır. Alışveriş merkezi kültürünün kentsel mekân/avlu ile kesiştiği mekanlar hizmet verdiği projeksiyon için önemlidir. Bu kapsamda Esas
17 Burda AVM Çanakkale kenti için önemli bir alan olup kentli tarafından yoğun olarak kullanılan bir kentsel
mekân/avlu özelliği taşımaktadır.
KAYNAKLAR
Tekeli Prof.
İ., (2012).
Kentli EKER
Hakları, Kentleşme Ve Kentsel Dönüşüm.
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Dr.Kent,
Bülent
İBAD
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
Otaner, F., ve Keskin, A., 2005. Kentsel Geliştirmede Kamusal Alanların Kullanımı. İstanbul Teknik Üniversitesi Dergisi, Mimarlık, Planlama, Tasarım. 4(1):ss.107-114.
Ocakçı, M., (2012) Kentsel Doku. Kentsel Planlama Ansiklopedik Sözlük, Ninova Yayınları ss:189.
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İNTERNET ve GÖRSEL KAYNAKLAR
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Yazar tarafından çekilmiş fotoğraf.
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AKILLI ULAŞIM KAPSAMINDA BİSİKLET YOLLARININ iRDELENMESİ:
ÖRNEK KENT ÇANAKKALE
Elif SAĞLIK1, Yavuz ALKAN2
1

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lapseki Meslek Yüksekokulu, Park ve Bahçe Bitkileri Programları
Bölümü, Çanakkale / Türkiye

2

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lapseki Meslek Yüksekokulu, Park ve Bahçe Bitkileri Programları
Bölümü, Çanakkale / Türkiye

Öz: Günümüzde birçok disiplinin ortak konusu olan kent sürekli değişim geçiren dinamik bir olgudur. Gelişme, büyüme, çağdaşlaşma gibi bir değişim olan kentleşme sürecinde kentlerde hızlı nüfus artışı görülmektedir.
Nüfus artışı ile birlikte yaşanan değişimlerin olumsuz etkilerini minimum düzeye indirmekte kentsel planlama
uygulamaları önemli bir araçtır. KentselProf.
planlama
kentlerde yapılan planlama çalışmaları kentDr.disiplinine
Ümrangöre
SEVİL
liler ve kentin fiziksel özellikleri ile İBAD
bütünleşerek
uygun
bir karakter
ortaya koymalıdır. Planlama çalışmalaYönetim
Kurulu
Başkanı
rında akıllı gelişme stratejilerine yer verilmekte ve bu stratejiler kentlerin özelliklerine göre şekillenmektedir.
Bu doğrultuda, son yıllarda küresel ölçekte çeşitli planlama yaklaşımları geliştirilmiştir. Söz konusu planlama
yaklaşımlarından birisi yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan bütünleşik bir yaklaşım olan ‘akıllı kent’ yaklaşımıdır. Akıllı kent yaklaşımı; kentlerde yapıların farklı seçeneklerde kullanımını sağlayan, alternatif ulaşım ağları oluşturmayı hedefleyen, kent kullanıcılarının kentsel gelişme sürecine katılmasını teşvik eden bir kalkınma
hareketidir. Aynı zamanda akıllı kent, bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı çözümleri sürdürülebilir kentsel kaliteyi sağlamak için kentsel yaşama entegre etmektedir. Kentlerin taşıdıkları değerler o kent için akıllı
kent bileşeni olarak değerlendirilmektedir. Bu noktada kenti ve kentin kimlik bileşenlerini tanımak son derece
önemlidir. Akıllı kent bileşenlerinin önemli bir kısmını oluşturan akıllı ulaşım bu çalışmanın odak noktasıdır.
Akıllı ulaşım insan merkezli bir uygulama olup kentlinin hareketliliğini sağlayan ve kentsel alanda bisiklet
kullanımına imkân veren bisiklet yollarının planlanmasını hedeflemektedir. Bu bağlamda bisiklet yolları kentsel alanda sağlıklı, hızlı, güvenli ve erişilebilir bir ulaşım sistemine katkı sağlayan bir uygulamadır. Çalışma
kapsamında; kentlileri bisiklet kullanımına teşvik eden akıllı ulaşım öğelerinden bisiklet yollarının önemi ve
gerekliliği değerlendirilmiştir. Akıllı kent, akıllı ulaşım ve bisiklet yolları kavramları ışığında Çanakkale kent
merkezi ölçeğinde mevcut bisiklet yolları irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Akıllı Kent, Bisiklet Yolları, Çanakkale
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Birçok disiplinin ortak konusu olan kent kavramı dinamik bir olgudur. Kentler sadece büyük ölçekte köyler olmayıp; kentli yaşamını organize eden ulaşım ve ticaret için uygun koşulları sağlayan alanlardır (Gardner, 2016).
Kentler, çeşitli işlevsel öğelerin bulunduğu mekânlar sunmaktadır. Bu mekânlar konut, üretim, alış-veriş, sağlık,
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eğitim, eğlenme gibi işlevler için düzenlenen kentlere özgü fiziksel özellikteki niteliklerdir. Kent içerisinde fiziksel açıdan önemli olan diğer bir olgu ise yollar, sokaklar, caddeler, bulvarlar ve meydanlar kentin makro formunu oluşturmaktadır (Aydemir, 1999). Aynı zamanda; kentler insanların yaşadıkları, çalıştıkları ve eğlendikleri
buluşma merkezleridir (Gardner, 2016). Kent nüfusunun belli noktalarda yoğunlaşması sonucu yaşanan değişim
ise kentleşme sürecidir (İsbir, 2002). Kentleşme sürecinde kentli kültürü yayılım göstermektedir (Tekeli, 2011).
Kentleşme sürecinde, nüfusun bir merkezde toplanması ve kentli kültürünün yayılması ile yaşanan değişimin
kontrollü olarak yapılması gerekmektedir. Kentlerin gelişiminde kullanılan kontrol mekanizmalarından birisi ise
kentsel planlamadır. Kentsel planlama, kentlerin çevresinden soyutlanmadan, ekonomik ve toplumsal ilişkilerde bulundukları yerleşimler dikkate alınarak yapılan, kenti güzelleştiren teknik bir araçtır (Aydemir, 1999). Bu
planlama kentliler ve kentin fiziksel özellikleri ile bütünleşerek uygun bir karakter ortaya koymalıdır. Kentsel
planlama çalışmalarının çeşitli özellikleri, dikkate aldığı ilkeler ve hareket noktası olan yaklaşımları bulunmaktadır (Çakır, 2012). Kentleşme ve kentlileşme kavramlarının getirdiği değişimler sonucunda kentsel ve doğal çevre
sorunları artmaktadır. İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılın hizmetlerinden olan teknolojik imkânlar bu sorunların
azaltılmasına yönelik olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsamda kentsel planlama sürecinde kentlerin yaşanabiProf. Dr. Ümran SEVİL
lirlik düzeyini artıran çeşitli yaklaşımlara yer verilmektedir. Yeni gelişen planlama yaklaşımları Yeni Şehircilik,
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Akıllı Büyüme, Sürdürülebilir Kentler, Ekokent, Yeşil Kent, Düşük Karbon Kentler, Yaşanabilir Kentler, Yavaş
Kentler, Kentsel Rönesans, Dijital Kentler olarak sıralanmaktadır (Sınmaz, 2013). Kentlerde rekabet profillerinin
arttırılmasını sağlayan ve böylece kentlerde kentsel/yaşam kalitesini ortaya çıkaran bu hareketler planlamalarda
kullanılan stratejik yaklaşım ve araç olmaktadır (Akgün, 2012).
Kentsel yayılımı engellemek ve kentsel gelişmeyi kontrol altına alabilmek için çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerin sonucunda akıllı büyüme kavramı ortaya çıkmıştır. Akıllı büyüme yaklaşımının planlama ve tasarım kriterleri ise şu şekilde sunulmaktadır(Sınmaz, 2013);
•

Kompakt yapı tasarımı

•

Farklı konut seçeneklerinin geliştirilmesi

•

Yürünebilir mahalleler yaratılması

•

Yerleşmede güçlü aidiyet hissi

•

Adil ve maliyet etkin gelişme kararları

•

Karma alan kullanımı

•
•

Açık
mekân,
alanı, doğal
güzellikler ve kritik çevreselDoç.
alanların
Dr.korunması
Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof.
Dr.tarım
Bülent
EKER
İBAD
Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı
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Çok çeşitli ulaşım seçenekleri

•

Mevcut yerleşim alanı çapında gelişme

•

Toplum ve uygulamacılar arası işbirliği.
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Belirtilen bu kriterler ışığında yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan bütünleşik bir yaklaşım olan akıllı büyüme
yaklaşımı literatürlerde ve yapılan çalışmalarda akıllı kent terimi ile ifade edilmektedir. İngiliz Standartları
Enstitüsü’ne (2014) göre şehirler, ekonomik ve sosyal büyümenin ana merkezleridir. Akıllı şehir, vatandaşlarına sürdürülebilir, refah düzeyi yüksek ve katılımcı bir gelecek sunmak için etkin olarak entegre edilmiş sayısal
ve beşeri sistemlerden oluşur (Kale, 2017). Bu bağlamda bir kentin akıllı olması için yedi temel ölçütü taşıması
gerekmektedir. Bu ölçütler; akıllı ekonomi, akıllı hareketlilik, akıllı çevre, akıllı toplum, akıllı yaşam ve akıllı
yönetimdir (Akgün, 2012). Aktarılan bu bilgiler ışığında; akıllı kent bileşenlerinin önemli bir kısmını oluşturan
akıllı ulaşım bu çalışmanın odak noktasıdır. Akıllı Ulaşım; sürdürülebilir, yenilikçi ve güvenilir ulaşım sistemlerine sahip olmak ve ulaşımı gerçekleştirirken çevre ve toplum sağlığını öne çıkarmayı hedeflemektedir1.
Akıllı ulaşımın amacı çevre dostu ve dezavantajlı gruplar için kapsayıcı ulaşım çözümleri getirmektedir (Çobanoğlu ve Gül, 2017). Akıllı ulaşımın göstergeleri; araç hareketliliğinin yanında insan hareketliliğine de yer
vermesi, bisiklet kullanımı ve yürümeyi desteklemesi, yaya ve bisiklet kullanıcıları için uygun yollar yapması
ve ulaşım çeşitleri arasında entegrasyonu sağlamasıdır (Çobanoğlu ve Gül, 2017). Akıllı ulaşımın temel aracı
olan bisiklet, enerji tasarrufu açısından teşvik edilmesi gereken bir taşıttır. Akıllı ulaşımın hedefi bisikletin
Prof. Dr. Ümran SEVİL
günlük hayata dahil edilmesini sağlamaktır. Bu kapsamda; konut, alışveriş, okul, ticaret yerlerinin bulunduğu
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
alanlarda kentliler tarafından kullanım yoğunluğu fazla olduğu için bisiklet güzergâhları bu bölgelerde düzenlenmelidir. Bisiklet güzergahının planlama sürecinde diğer ulaşım sistemlerine entegre edilmesi gerekmektedir. Bisikletlilerin, toplu ulaşım hizmetlerini de aynı anda kullanması sağlanmalıdır. Kentliler, bisikletini toplu
ulaşım aracı üzerinde konumlanan aparatlara sabitleyerek istedikleri noktaya ulaşabilmelidir. Bisikleti ile ulaşmak istedikleri noktada yeterli sayıda ve düzende bisiklet park yeri ve istasyonu bulunmalıdır. Bisiklet park
yerleri ulaşım ağı üzerinde kolay algılanabilir olmalıdır. Sürekliliği sağlamak için bisiklet yolları gerektiğinde
taşıt yolu veya yaya kaldırımı üzerinde uygulanabilir. Tek şeritli bisiklet yolu 130 cm genişliğinde yaya kaldırımı üzerinde; taşıt yolunda ise trafik güvenliği açısından belirli yükseklik ve genişlikte (60cm genişlik;10
cm yükseklik) ayırıcı ulaşım donatıları kullanılarak uygulanmalıdır. Taşıt yolunda uygulanan bisiklet yolu
kaplamaları, taşıt yolunun yapıldığı malzeme ile aynı özellikte olup renklendirme ile belirtilmelidir2. Bisiklet
yolları planlamasında ilgili kentin fiziki yapısı belirleyici olmaktadır. Bu bağlamda az eğimli güzergâhlar rahatlıkla kullanılabilmektedir (Ökten, 1999). Şekil 1’de yukarıda aktarılan ölçütler doğrultusunda uygulanmış
olan akıllı ulaşım kapsamında bileşenlerin örnekleri yer almaktadır3.

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
Bisiklet park yeri

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Bisikletlinin trafikteyken kullanabileceği kentsel donatı örnekleri

Şekil 1. Akıllı Ulaşım Kapsamında Kullanılan Bileşenler3.
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AMAÇ
Bu çalışmada; sürdürülebilir kentler hedefine ulaşmak için sergilenen yaklaşımlardan biri olan akıllı kent; bu
bağlamda akıllı ulaşım; bu ulaşım türünün bileşenlerinden olan bisiklet yollarının planlanması ve kullanımının
Çanakkale kent merkezi ölçeğinde mevcut bisiklet yolları üzerinde irdelenmesi amaçlanmıştır.
KAPSAM

kentlileriteşvik
bisiklet
kullanımına
teşvik
eden akıllı
ulaşım
öğelerinden bisikle
Çalışma kapsamında;Çalışma
kentlilerikapsamında;
bisiklet kullanımına
eden
akıllı ulaşım
öğelerinden
bisiklet
yollarının
yollarının önemi veBu
gerekliliği
değerlendirilmiştir.
Bukent,
değerlendirme
sürecinde
akıllı
kent, akıllı ulaşım
önemi ve gerekliliği değerlendirilmiştir.
değerlendirme
sürecinde akıllı
akıllı ulaşım
ve bisiklet
yollabisiklet yolları
kavramlarıyer
ışığında
Çanakkale
kent
merkezinde
yer alan mevcut bisiklet yolla
rı kavramları ışığındave
Çanakkale
kent merkezinde
alan mevcut
bisiklet
yolları
irdelenmiştir.
irdelenmiştir.
MATERYAL
MATERYAL
Çalışma, Çanakkale kenti
merkez
ilçesindekenti
yürütülmüştür
(Şekil 2).yürütülmüştür
Marmara bölgesinde
bulunan
Çanakkale
Çalışma,
Çanakkale
merkez ilçesinde
(Şekil 2).
Marmara
bölgesinde buluna
2
’dir.
Asya
ile
Avrupa’yı
birbirinilinin toplam yüzölçümü
9737
km²,
merkez
ilçesinin
yüzölçümü
ise
928
km
Çanakkale ilinin toplam yüzölçümü 9737 km², merkez ilçesinin yüzölçümü ise 928 km2’dir. Asya i
Dr. Ümran
SEVİL
den ayıran ÇanakkaleAvrupa’yı
Boğazı’nın
en darProf.
noktasında
konumlanmış
olan Çanakkale
kentinde kenar
kıyı uzunlu-olan Çanakka
birbirinden
ayıran
Çanakkale
Boğazı’nın
en dar noktasında
konumlanmış
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkanı
4
ğu ise 671 km.dir. Merkez ilçesi az eğimli düz bir arazi yapısına sahiptir .
kentinde kenar kıyı uzunluğu ise 671 km.dir. Merkez ilçesi az eğimli düz bir arazi yapısına sahiptir 4.

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Şekil 2. Çalışma alanının konumu (Google Earth’den değiştirilerek)
Şekil 2. Çalışma Alanının Konumu (Google Earth’den Değiştirilerek)
Çalışmanın ana materyalini, çalışma alanındaki mevcut bisiklet yolları oluşturmaktadır. Çalışma ala
olan Çanakkale kent merkezinde mevcut bisiklet yolları üç alt bölge halinde ele alınmıştır (Şekil 3).

1060

DERNEK
YÖNETİMİ
SÖZEL SUNUMLAR

Çalışmanın ana materyalini, çalışma alanındaki mevcut bisiklet yolları oluşturmaktadır. Çalışma alanı olan
Çanakkale kent merkezinde mevcut bisiklet yolları üç alt bölge halinde ele alınmıştır (Şekil 3).

Kepez

Üniversite

Prof. Dr. Ümran SEVİL
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Şekil 3. Çalışma alanı alt bölgeleri (Çanakkale Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden
Şekil 3. Çalışma Alanı Alt Bölgeleri
değiştirilerek).
(Çanakkale Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden Değiştirilerek).
Birinci Alt Bölge kentin ana ulaşım yollarından biri olan Piri Reis Caddesi ile Kayserili Ahmet Paşa
Birinci
Alt Bölge
kentin
yollarından
biriyer
olan
Pirikısımdır.
Reis Caddesi
ile Kayserili
Ahmet batısından
Paşa Caddesi
Caddesi
Kordon
Boyuana
ve ulaşım
Sarıçay’ın
doğusunda
alan
İkinci Alt
Bölge Sarıçay’ın
Kordon
Boyu ve
Sarıçay’ın
yer alan
Alt Mart
BölgeÜniversitesi
Sarıçay’ın batısından
başlayarak
başlayarak
Kepez
Beldesidoğusunda
sınırına kadar
olup kısımdır.
Çanakkaleİkinci
Onsekiz
(ÇOMÜ) Terzioğlu
Kepez
Beldesi
sınırına
kadar
olup
Çanakkale
Onsekiz
Mart
Üniversitesi
(ÇOMÜ)
Terzioğlu
Yerleşkesi
Yerleşkesi ile son bulmaktadır. Üçüncü Alt Bölge ise Esenler Mahallesi olarak tanımlanmaktadır. ile son
bulmaktadır. Üçüncü Alt Bölge ise Esenler Mahallesi olarak tanımlanmaktadır.

YÖNTEM
YÖNTEM
Çalışmanın amacı doğrultusunda kullanılan yöntem; literatür taraması, gözlem, inceleme ve
Çalışmanın amacı doğrultusunda kullanılan yöntem; literatür taraması, gözlem, inceleme ve fotoğraflama ile
fotoğraflama
araştırma
alanına
yönelik
mevcut
ve belgeler
elde dilmesinden oluşmaktadır.
araştırma
alanına ile
yönelik
mevcut
veri ve
belgeler
elde veri
dilmesinden
oluşmaktadır.
BULGULAR
BULGULAR
Çanakkale Türkiye’nin kuzeybatısında Avrupa ve Asya kıtalarını birbirinden ayıran ve kendi adını
Çanakkale
Avrupa veÇanakkale;
Asya kıtalarını
birbirinden
ayıranileveAnadolu’nun
kendi adını taşıyan
taşıyan Türkiye’nin
Boğaz’ın iki kuzeybatısında
yakasında kurulmuştur.
Gelibolu
Yarımadası
batı
Doç.
Dr.
Pelin
AVŞAR
KARABAŞ
Prof.
Dr.
Bülent
EKER
5
Çanakkale;
Gelibolu
Yarımadası
ile
Anadolu’nun
batı
uzantısı
olan
Biga
Boğaz’ın
iki
yakasında
kurulmuştur.
uzantısı olan Biga Yarımadası üzerinde toprakları bulunan bir ilimizdir . Çalışma konusunun
İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD
Yönetim
Kurulu
Üyesi
5
. Çalışma2konusunun
materyalini
ilçeYarımadası
üzerinde
toprakları
bulunan
ilimizdiryüksekliği
materyalini
oluşturan
merkez
ilçeninbirdenizden
metredir. Bu
bağlamdaoluşturan
çalışma merkez
alanı düz
nin bir
denizden
yüksekliği
2 metredir.
bağlamdasunduğu
çalışma bu
alanı
düz bir
sahiptir.
Arazi
formunun
arazi formuna
sahiptir.
AraziBu
formunun
özellik
ile arazi
kent formuna
merkezinde
bisiklet
yollarının
sunduğu
bu
özellik
ile
kent
merkezinde
bisiklet
yollarının
sürekliliğini
sağlamak
mümkün
olmaktadır.
Çanaksürekliliğini sağlamak mümkün olmaktadır. Çanakkale kent merkezinde mevcut bisiklet yolları
kaleÇanakkale
kent merkezinde
bisiklet yolları
Çanakkale
Onsekiz Mart
Üniversitesi
Terzioğlu
Yerleşkesinden
Onsekizmevcut
Mart Üniversitesi
Terzioğlu
Yerleşkesinden
başlayarak,
kentin
doğu-batı
yönünde
başlayarak,
kentin
doğu-batı
yönünde
İskele
Meydanı’na
kadar
taşıt
ve
yaya
trafiğine
entegre
bir
şekilde
İskele Meydanı’na kadar taşıt ve yaya trafiğine entegre bir şekilde devam etmektedir. Bisiklet
yoludegüzergâhının toplam uzunluğu yaklaşık 16 km. olup bisiklet yolu genişliği 1.3 mt.dir.
Çalışmada ele alınan bisiklet yolu güzergâhının irdelenmesi için Çanakkale Belediyesi Ulaşım
1061
Hizmetleri Müdürlüğünden temin edilen kent içi bisiklet yolları paftası üzerinde üç alt bölge
oluşturulmuştur (Şekil 4). Birinci ve ikinci alt bölgede düz bir alanda uygulama yapılmışken, üçüncü alt
bölge kendi içerisinde bir güzergâh oluşturup diğer bölgeler ile arasında yükseklik farkından dolayı
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vam etmektedir. Bisiklet yolu güzergâhının toplam uzunluğu yaklaşık 16 km. olup bisiklet yolu genişliği 1.3
mt.dir.
Çalışmada ele alınan bisiklet yolu güzergâhının irdelenmesi için Çanakkale Belediyesi Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğünden temin edilen kent içi bisiklet yolları paftası üzerinde üç alt bölge oluşturulmuştur (Şekil 4). Birinci ve ikinci alt bölgede düz bir alanda uygulama yapılmışken, üçüncü alt bölge kendi içerisinde bir güzergâh
oluşturup diğer bölgeler ile arasında yükseklik farkından dolayı süreklilik sağlanamamıştır. Kentin önemli
fiziksel özelliklerinden birisi olan Sarıçay, bisiklet yolu güzergâhını bölmüş gibi görünse de Sarıçay üzerinde
yer alan köprülerde bisiklet yollarının devamlılığı sağlanmıştır.

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
1. Alt Bölge

2. Alt Bölge

3. Alt Bölge

Sarıçay’ın batısında yer alan
bölgede, ÇOMÜ Terzioğlu
yerleşkesinin girişinde yer alan
bisiklet kiralama istasyonundan
(Beldemiz İstasyonu) başlayan
bisiklet yolları kesintisiz bir
şekilde kentin merkez noktası
olan İskele Meydanı’na kadar
devam etmektedir.

Sarıçay’ın doğusunda yer alan
bu bölgede İskele Meydanı’nda
bulunan bisiklet park yeri ve
istasyonundan kentin simge
yerleşim alanlarından biri olan
Golf Çay Bahçesi’ne (Golf
Çay Bahçesi İstasyonu) kadar
süreklilik sağlanmıştır.

Kent merkezinde eğim farkı ile
diğer bölgelerden ayrılan bu
bölge Esenler Mahallesi olarak
tanımlanmaktadır.
Kentin yeni gelişen yerleşim
bölgelerinden biri olan Esenler
Mahallesi’nde yer alan bisiklet
yolları kendi içinde süreklilik
göstermektedir.

Şekil 4. Çalışma Alanı Alt Bölgelerine Ait Özellikler
(Çanakkale Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden Değiştirilerek).
Bisiklet yolunda yüzey kaplaması olarak uygulandığı yolda mevcut yaya ve taşıt trafiğinde kullanılan yüzey
Doç.
Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof.
Dr.
Bülent
EKER ya da mavi şerit uygulaması
malzemesi
mavi
olarak
renklendirilmiş
yapılmıştır.
İBAD
Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
Kentlileri bisiklet kullanımına teşvik etmek ve trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla Çanakkale Belediyesi
tarafından 2016 yılında ‘Çanakkale Belediyesi Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi ve Bisiklet Kullanımını Teşvik
Projesi’ (ÇABİS) hayata geçirilmiştir6. ÇABİS uygulamasının bileşenleri Şekil 5’te sunulan görsellerde yer
almaktadır.
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Bisiklet Park Yeri

Bisiklet Kiralama
İstasyonu

Prof. Dr. Ümran SEVİL

Taşıt yolundan
ile Kurulu
TaşıtBaşkanı
yolu ile bisiklet
İBAD bariyer
Yönetim
ayrılmış olan tek şeritli
yolu kesişme noktaları.
bisiklet yolu.
Şekil 5. ÇABİS Uygulamasının Kentte Yer Alan Bileşenleri6.
Bisiklet yolları üzerinde ÇABİS (Çanakkale Belediyesi Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi Ve Bisiklet Kullanımını Teşvik Projesi) uygulaması kapsamında toplamda 11 adet istasyon ve 84 park yeri bulunmaktadır.
İstasyon noktaları Troya Caddesi, Beldemiz, İlahiyat Fakültesi, 75. Yıl Parkı, Barış Kordonu, Çanakkale Belediyesi, İskele Meydanı, Golf Çay Bahçesi, Adnan Menderes Bulvarı ve Yürüyüş Yolu olarak belirlenmiştir.
Bu çalışmanın yapıldığı süre içinde ÇABİS projesi bünyesinde 70 bisiklet ile ulaşım sağlanmaktadır. Ancak
kentlinin bu projeden duyduğu memnuniyet ve talep doğrultusunda mevcut bisiklet yolları kepez beldesi ile
bağlantılı olacak şekilde yeni etap çalışmaları başlamış bulunmaktadır.
SONUÇ
Bisiklet kullanmak, sağlıklı kalabilmenin, enerji tasarrufu sağlamanın, trafik sıkışıklığı ve kirliliği azaltmanın
bir yoludur. Bu bakış açısıyla bütün dünyada önemli bir ulaşım türü olarak kabul edilen bisiklet ile ulaşım,
akıllı kentler bileşenlerinden biri olan akıllı ulaşım kapsamında Çanakkale kent merkezinde ölçeğinde mevcut
bisiklet yolları üzerinden irdelenmiştir. Çalışmanın kavramsal yapısını oluşturan akıllı kent, akıllı ulaşım ve
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
bisiklet yoları hakkında verilen bilgiler doğrultusunda;
İBAD
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
•

Bisiklet yolları planlamasında kamu kurumlarının ve çeşitli meslek disiplinlerinin işbirliğinde içinde olması gerekmektedir.

•

Bisiklet yolları, kent içinde tamamlayıcı bir ulaşım sistemi olarak değerlendirilmelidir.
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•

Bisiklet ulaşımının altyapısı planlanırken kentin topoğrafyası dikkate alınmalıdır. Bisiklet yolları topoğrafya ile uyumlu olmalıdır.

•

Kentin çeperlerinden merkezine bisikletli ulaşım imkânı verilmelidir.

•

Taşıt trafiğine entegre edilmiş bisiklet yollarında bisikletlinin güvenliği ön planda olmalıdır.

•

Bisiklet yolları güzergahları, okullar, iş alanları, toplu ulaşım aktarma noktalan ve rekreasyon alanları gibi
günlük yaşamın hayat bulduğu noktalara ulaşabilmelidir.

•

Bisiklet ulaşımı planlamasında ilgili kurumlar tarafından belirlenen ölçütlerin uygulaması kentin karakterine göre değişkenlik gösterebilir.

•

Bisiklet yolları kent içerisinde algılanabilir bir ağ oluşturmalıdır.

•

Kentlinin, bisikleti istasyonda kiralayıp trafiğe katılımını sağlamak kolay ve güvenilir olmalıdır.

•
•
•

Prof.
Dr.istasyon
Ümran
SEVİL
Bisiklet yolları uygulamasında yeterli
sayıda
ve bisiklet
ile park yerleri olmalıdır.
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Bisiklet park ve istasyonları toplu taşıma duraklarına yakın olarak konumlandırılmalıdır.
Bisiklet yollarına, taşıt ve yaya trafiği üzerinde farkındalık oluşturmak amacıyla yollarda renk tanımlaması yapılmalıdır.

Çalışma kapsamında; akıllı kentler yaklaşımı ile harekete geçen Çanakkale Belediyesi tarafından planlanan ve
uygulanan ÇABİS projesi yukarıda belirtilen unsurlar ışığında başarılı sonuçlar vermektedir.
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Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
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KENTSEL ARAZİ KULLANIMININ BİÇİMLENMESİNDE KÜLTÜR ENDÜSTRİLERİ: İZNİK
KENTİ ÖRNEĞİ
Kübra KOÇER1, Özer KARAKAYACI2
Konya Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Konya / Türkiye

1-2

Öz: Küreselleşme süreciyle birlikte, sermaye ve işgücünün hareketliliği, iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimi, imalat sektöründen hizmetler sektörüne geçiş, tüm ekonomilerin tek pazarda entegrasyonu, sınırların
geçirgenliği ve ulus devletin çöküşü ekonomik yapıdaki büyük değişimin dinamikleri olmuştur. Üretim yeniden yapılanma sürecine girip sanayi toplumunun kitlesel üretimine dayalı sistemi, bir taraftan ekonomik
kaynaklarda azalmaya neden olurken diğer taraftan da sistemden uzaklaşmayı beraberinde getirmiş ve esnek
üretimi ortaya çıkarmıştır. Bu süreçler, kentlerde kültürel, toplumsal, mekânsal ve politik yapının yeniden şekillenmesine yol açmıştır. Kentlerin en Prof.
önemli yerel
dinamikleri
kopyalanması mümkün olmayan, yol bağımlı
Dr. Ümran
SEVİL
süreçlerle şekillenen, kökleşmiş ilişki
ağlarıyla
ortayaKurulu
çıkan kültür
endüstrileri istihdam gelişiminden yerel
İBAD
Yönetim
Başkanı
beceri-yeteneklerin geliştirilmesine, turizm olanaklarından farklı sektörlerin gelişimine, ekonomik katkıdan
sosyal kalkınmaya, yaşam kalitesinden mekânsal gelişmeye birçok boyutta olumlu etkileri söz konusu olmuştur. Bu çalışma kentlerin mekânsal organizasyonlarının kültür endüstrilerinin sürekliliği ve gelişimi açısından
önemini, Türkiye’nin önemli çini üretim merkezlerinden biri olan İznik kenti örneğinde incelemeyi amaçlamıştır. Çalışmanın temel hipotezi, ‘kentin mekânsal örgütlenmesi kültür endüstrileri için yaratıcı atmosferin
oluşmasında belirleyici olduğudur’. Buradan hareketle; İznik’te çini üretiminin geçmişten günümüze kadar
devam etmesi ya da bu yeteneğin kaybolmamasının temel nedenlerinden biri olarak, kentteki yaratıcı atmosferi
besleyen mekânsal organizasyonun sürekliliği olduğu kabul edilebilir. Bu çalışma kapsamında yapılan incelemelerde, İznik’in sahip olduğu kültürel atmosfer ve süreklilik, yaratıcılık ve beceri düzeyi gibi kökleşmiş
alışkanlıklar ile arazi kullanım kararları arasında doğrudan bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Kentin mekânsal
organizasyonuna ilişkin karar vericilerin, kültürel atmosferi öncelemeyen kararları kentin belirli bölgelerinde
çini üretiminin unutulmasına, hatta bu yeteneğin kaybolmasına yol açtığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Yerel Dinamikler, Kültür Endüstrileri, Mekânsal Organizasyon, Yaratıcı Atmosfer, İznik

GİRİŞ

Doç.
Dr.kent
Pelin
AVŞARyine
KARABAŞ
Prof.
Dr. Bülent
Bu çalışma
yaşanan
sosyal ve EKER
ekonomik değişim süreci ile önem
kazanan
mekânlarının,
bu süreçle
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
İBAD
Yönetim
Kurulu
Üyesi
birlikte ortaya çıkan rekabet kavramında önemli yer edinen kültür endüstrilerine etkileri üzerine odaklanmıştır.
Geleneksel modeller tarafından ihmal edilen mekânlar, yaşanan küresel süreçlerle birlikte önem kazanmıştır.
Sürekli değişen model ve değişmeler sonucu rekabet artmıştır. Rekabet koşullarına kentler yerel özelliklerini
kullanarak katılmakta ve değişen sistem içerisinde söz sahibi olmaya başlamaktadır. Yaşanan gelişmelerle
ortaya çıkan yeni ilişkiler kentlerin mekânlarını da etkilemiştir ve ağ temelli organizasyonlar ortaya çıkmıştır.
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Kentler, sürekli değişen yapı ve formları nedeniyle oldukça karmaşık ve dinamik mekânlardır. Kentlerin
mekânsal yapıları, o yerleşmenin geçirdiği değişim sürecinin bir sonucu olarak şekillenmektedir. Tüm kentlerin mekânsal organizasyon kodları birbirlerinden yol bağımlı özelliklerinden dolayı farklılaşmaktadır. Ayrıca
kentlerin yer aldıkları doğal çevre, sahip olduğu ekonomik, sosyal ve kültürel yapı gibi etmenler kent mekânını
şekillendiren ana unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Kentlerin mekânsal örgütlenmesi, ekonomik faaliyetleri, yer seçim kararlarını, aktörler arasındaki ilişkileri ve bölgenin gelişimi gibi birçok olguyu etkilemektedir.
Mekânın sunduğu çok çeşitli yerel potansiyeller ile üretim arasında güçlü ilişki ve çift yönlü bir etkileşim
bulunmaktadır. Kent mekânı üretimi ve yer seçim kararlarını etkilerken; üretim yapısı da kentin mekânsal
organizasyonunun şekillenmesinde rol oynamaktadır.
Devletin yeni örgütlenmesi ile ittifak halinde olan küreselleşme ve kapitalizm kentlerin sosyal, mekânsal ve
ekonomik yapısını yeniden üretmektedir. Dünyanın ekonomik örgütlenmesinin dönüşümü sırasında, sanayi
kentlerden dışarı taşınmış ve kentlerde yeniden konumlanmıştır. Kent ekonomilerinde ve ekonomik mekânda
yaşanan değişim yeni organizasyonlar ve planlama pratikleri için yeni bir rota yaratmış ve kültürel sektörler
Prof. Dr. Ümran SEVİL
1990’lı yıllardan beri birçok ülkede kentsel yönetimler tarafından stratejik bir araç olarak kullanılmaya başlaİBAD Yönetim Kurulu Başkanı
mıştır (Öztürk Ekdi ve Çıracı, 2015: 68-69).
Günümüzde, kültürel endüstriler ekonomik büyümeye ve küresel talebe göre de yeni ekonominin canlandırdığı
faktörleri desteklemektedir (Boccella ve Salerno, 2016: 291). Kavram ile ilgili tartışmalar, 1947’de ilk defa bu
terimi kullanan Theodor Adorno ile başlamıştır. Kültür endüstrisi terimi, film, yayıncılık, müzik, müzeler ve
sanat galerileri gibi endüstriyel olarak üretilen ticari eğlencelere işaret etmektedir. Kültür endüstrileri genellikle baskı, yayın ve multimedya, görsel-işitsel, fonografik ve sinematografik yapımların yanı sıra el sanatları ve
tasarımları da içermektedir.
1990’lı yıllarda kültür endüstrilerinin çeşitli dallarını yakından inceleyen çalışmalar ile birlikte kavram akademik çalışmalarda ve kentlerin gündeminde daha fazla yer edinir hale gelmiştir. Kentlerin modern kimlik
yaratması ve ekonomik büyümesi için kültür endüstrilerinin önemli bir unsur olduğu yürütülen bu çalışmalar
ile keşfedilmiştir. Literatürde ortaya konulan kültür endüstrilerinin ekonomik faydaları, kültürel ürünler ve
hizmetler sektörü için Avrupa’da geliştirilen ulusal stratejilerin oluşturulması ve karar aşamasında temel bir
teşvik unsuru olmuştur (Mitkus, 2016: 27-28).
O’Connor (2000), kültür endüstrilerini başlıca sembolik ürünlerle uğraşan faaliyetler olarak tanımlamıştır ve
üretilen ürünler, birincil ekonomik değerinin kültürel değerlerinden türeyen mallardan oluştuğunu söylemiştir.

Doç.
Dr. Pelin
AVŞAR
Prof.iseDr.
Bülent
EKERüretim ve tüketim, sembolik
Pratt (2008)
kültür
endüstrilerini
ve malzeme
arasındaki
karmaKARABAŞ
ve karmaşık
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
İBAD
Yönetim
Kurulu
ilişkilerin
pratik
bir örneği
olarakÜyesi
tanımlamaktadır. Kültür endüstrileri kavramının büyük gücü, üretimde
sağlam bir temele sahip olması ve toplumsallaşmış bir kavram olmasıdır. Ayrıca yazar, tüketim boyutlarının göz
ardı edilmemesi gerektiğini; aslında tüm boyutların entegre edilmeleri gerektiğini de vurgulamıştır. Boccella
ve Salerno (2016) tanımlama yaparken, merkezde yer alan sembolik veya etkileyici bir öğeye sahip olan kültürel üretim ve tüketim biçimlerine atıfta bulunmuştur.
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Kültür endüstrileri terimi, doğa ile ilgisi olmayan ve kültürel olan yaratıcı içeriğin yaratılması, üretimi ve
ticarileştirilmesini birleştiren endüstriler anlamına gelmektedir. İçerikler genellikle telif hakkıyla korunmakta
ve mal ya da hizmet şeklinde olabilmektedir. Kültür endüstrileri yaklaşımı, kapitalist üretimin özellikleri olan
medya üretimi de dâhil olmak üzere, yoğunlaşma ve bütünleşmeyi açıklamaktadır ve semboller üreten ve yayan endüstriyel üretim ve organizasyona sahip olmaktadır (Moore, 2014: 744).
Kültür endüstrisi faaliyetlerinin mekânsal organizasyonlarının neden belirli bölgelerde yığıldığı ya da niçin
bazı bölgeleri tercih ettiğine yönelik tartışmalar son dönemlerde akademik yazının ilgi odağı olmuştur. Bu
doğrultuda yürütülen çalışmalar, kültür endüstrilerinin üretimde kurulan güçlü ağlar, ara bağlantılar ve güçlü
dışsal ekonomilerle kümelenme eğilimlerinin güçlü olduğunu ortaya çıkarmıştır. Kültürel ürün endüstrileri,
çoğunlukla tercih ettikleri kent merkezlerinde yerelleşmekte ve mekânsal yığılma eğilimlerinde bulunmaktadır
(Scott, 2000: 329-330).
AMAÇ ve KAPSAM

Prof.organizasyonunun
Dr. Ümran SEVİL
Çalışmanın temel amacı, bir kentin mekânsal
kentte yer alan kültür endüstrilerine etkilerini
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
ortaya koymaktır. Bu çerçevede, kültür endüstrilerinden bir faaliyet alanı olan çini sektörünün önemli üretim
merkezlerinden biri olan İznik kenti örnek alan olarak belirlenmiş ve İznik kenti özelinde elde edinilen bulgular kentin mekânsal sisteminin uzun dönemde yaşadığı değişimin çini sektöründe meydana getirdiği etkilerinin
belirlenmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, çalışmanın temel hipotezi ‘Kentin mekânsal organizasyonu
kültür endüstrileri için yaratıcı ve rekabetçi atmosferin oluşmasında belirleyici olduğudur’ olarak tanımlanmıştır.
Çalışmada oluşturulan tartışmanın kapsamını ekonomik mekânın analizini rutinler üzerinden yapan evrimsel
ekonomik coğrafya yaklaşımı ve yığılma ekonomilerinin iki kolu olan yerelleşme ve kentleşme ekonomileri
oluşturmaktadır. Belirlenen kapsam doğrultusunda kent mekânı ve kentteki ekonomik eylemlerin mekânda yer
seçimi arasındaki ilişki ve etkileşimi irdelenecektir.
Birçok ekonomist 1990’lü yılların başlarından itibaren mekânı keşfetmiştir ve ekonomik dinamikleri ve rekabet gücünü anlamak için coğrafi bir bakış açısı geliştirmeye başlamıştır. Çalışmalarında ekonomik aktivitelerin
mekânda yoğunlaşma sürecini vurgulamıştır. Bu yığılmaların arkasındaki nedenleri anlamak ve değerlendirmek önemli çalışma başlıkları olmuştur. Yığılma ekonomileri, ekonomik faaliyetlerin coğrafi olarak toplanması ile ortaya çıkmakta ve maliyetlerin düşürülmesi gibi çeşitli etkilere sahiptir. Yığılmalar, arama/araştırma
maliyetlerini düşürebilmekte ve yenilikçi fırsatlar sunabilecek olayların fırsatını artırabilmektedir. Ekonomik
faaliyet kollarının konumu, yaratıcı atmosfer ve yeniliklere olanak tanıyacak faaliyetleri bir araya getirmekteDoç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
dir (Boschma
ve
Martin,
2010:
2;
Kıymalıoğlu
ve
Ayoğlu,
2011:
199).Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
Yığılma ekonomileri, yerelleşme ekonomileri ve kentleşme ekonomileri olarak sınıflandırılmaktadır. Yerelleşme ekonomileri benzer ekonomik faaliyet alanlarının mekânsal olarak belirli bir mekân parçasında yoğunlaşması olarak kabul edilmekte ve bu yığılma sayesinde mekân odak noktası haline gelmektedir. Yerelleşme ekonomilerinden yararlanan sektörler verimliliğinin artmasına neden olmaktadır. Kentleşme ekonomileri mekânın
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yerleşik ilişkileriyle ekonomik aktörler arasında tamamlayıcı bilgi alışverişi yoluyla gerçekleşmekte ve kent
büyüklüğü veya yoğunluğu ile ilişkili ölçek etkileri olduğu belirtilmektedir. Kentler büyüdükçe kentleşme
ekonomileri daha da önem kazanmaktadır. Kentlerde yerelleşme ekonomileri, kentleşme ekonomilerine eşlik
etmekte ve kent içi süreçlerin birbirini tamamlaması olarak değerlendirilmektedir (Feldman, 2006: 14-16;
Rutkowska-Gurak, 2014: 81).
Kentleşme ekonomilerinden faydalanılan yerleşmelerde, farklı sektörlerde uzmanlaşma ve ürün çeşitliliği bulunmaktadır. Farklı faaliyet kollarında bulunan ekonomik faaliyetler ara mal tedarikinde aynı aktör ile işbirliği
yapmakta, lojistik maliyetlerinde düşüşe neden olmakta ve kamu hizmetlerinin sağlanmasında ortaya çıkan
ölçek ekonomilerinden yararlanmaktadır. Kentleşme ekonomilerinde, ekonomik faaliyetleri çeşitlenmiş kentlerde bir ekonomik faaliyet kolunda iş olanaklarının azalması durumunda diğer faaliyet kollarında istihdam
edilebilecek işgücü ortaya çıkacaktır ve işsizliğin azalması söz konusu olacaktır (Kıymalıoğlu ve Ayoğlu,
2007: 171-173).

Prof.
Dr.
Ümran
SEVİL
Bu teorik arka plan, ekonomik mekânda
tarihin
önemini
gerçek
anlamda ortaya koyamamakta ve ekonomik
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkanı
yapının değişimi konusunda detaylı bir söylem getirememektedir. Teknolojik gelişmenin coğrafyası, dinamik
rekabet avantajı, ekonomik yeniden yapılanma ve ekonomik büyüme gibi konuların daha kapsamlı bir şekilde anlaşılması için evrimsel bakış açısının gerekli olduğu anlaşılmıştır. Evrimsel ekonomik coğrafya ekonomik yapının nasıl değiştiğini, evrimi yönlendiren süreçlerle anlayarak ve yörüngeyi belirleyen mekânın nasıl
önemli olduğunu göstererek açıklamaktadır. Tüm ekonomik süreçler ve faaliyetler her coğrafyada farklılık
göstermektedir. Gömülü ve kümülatif nitelikleri nedeniyle, rutinleri değiştirmek kolay değildir ve bunlar diğer
yerleşmeler için taklit edilmesi oldukça zor unsurlardır (Boschma ve Martin, 2010: 1-3; Boschma ve Lambooy,
1999: 412).
Bireysel becerilerin toplamı değil aynı zamanda yerin kurumsal becerilerini de içine alan rutinlerin başka bir
ifade ile firmalar, endüstriler, ağlar, kentler ve bölgelerin mekânsal değişimi, ekonomik faaliyet kollarının yer
seçim davranışlarını açıklamaktadır. Yol bağımlı süreçlerle geçmişteki seçimler, sonraki seçim ve pratikleri etkilemektedir. Bu yaklaşıma göre ekonomik faaliyetler, geleneksel yaklaşımların savunduğu gibi faydayı
maksimum kılmaya göre değil; yer aldığı coğrafyaya tutunan yerleşik ilişkiler üzerinden karar vermektedir.
YÖNTEM
Çalışmanın amacı doğrultusunda belirlenen hipotezin ispatlanması için çalışma alanı olan İznik’te betimleyici
analiz yöntemi kullanılmıştır. Bu sınamanın gerçekleştirilmesi için çalışma alanının geçirdiği değişim sürecine
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kurumları ve kentin kurumsal kapasitesini destekleyen diğer kurum ve aktörler ile derinlemesine görüşmeler
gerçekleştirilmiştir.
İznik, Türkiye’nin beşinci büyük gölü olan İznik Gölü’nün doğu kıyısında, Bursa’nın ise kuzey-doğusunda yer
almaktadır. Prehistorik dönemden itibaren çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan İznik’in coğrafi özellikle1069
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ri, konumu, sosyo-kültürel yapı vb. üstünlükleri yerleşim yapısının biçimlenmesinde etkili olmuştur. Zeytincilik, bağcılık, çini üretimi, tatlı su balıkçılığı önemli üretim faaliyetleri olarak öne çıkmaktadır.
Ekonomik ve kültürel bakımdan gelişmiş kent surları ev sahipliği yaptığı imparatorluklar için önemli bir konumda yer almıştır. İznik tarihi boyunca önemli güzergâhların başlangıç ve dağılma noktası olmuştur. Farklı
uygarlıklara başkentlik yapmış olan İznik yıllarca ticaret, kültür, tarım, bilim ve dini bir merkez niteliği taşımıştır. Hristiyanlık tarihi açısından önemli olan ekümenik konsüllere ev sahipliği yapan kent, Hac merkezi
olarak kabul edilmektedir. Toprak yapısı, çok sayıda önemli ocakların varlığı ve sahip olduğu sosyal yapı
sayesinde Bizans Dönemi’nden itibaren sanatta önemli gelişmelere tanıklık etmiştir. Seramik zanaatçılığı ile
başlayan sanat dönemi İznik’i çini üretim merkezi haline getirmiştir. Halı ve kilim dokumacılığı ve ahşap işçiliği gibi zanaatlara dayanan bilgi birikimine de sahiptir.
İznik yerleşmesi geometrik yerleşim planı ve kentin birbirini kesen iki ana aks (Atatürk Caddesi ve Kılıçarslan
Caddesi) ile dört parçaya bölünmüş olması kentin makroformunun en dikkat çekici özelliğidir. Bugünkü formu
Roma İmparatorluğu döneminde inşa edilen
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Mekân ve üretim arasında güçlü bir etkileşim bulunmaktadır. Bu ilişkiyi açıklayan kültür endüstrilerinden çinicilik, bölge ekonomisinde ve kimliğinde önemli yer tutmaktadır. Çini atölyelerinin büyük çoğunluğu kentin
birkaç noktasında yoğunlaşmaktadır. Geçmişte de seramik ve çini sektörü mekânın sunduğu ölçek ekonomileri
dışsallıklarından yararlanma eğilimi göstermektedir. Bizans döneminden itibaren üretimi devam eden seramik,
Atatürk Caddesi ve Kılıçarslan Caddesinin kesişim noktasında yer alan çini fırınları alanında üretim yapmakta
iken; günümüzde çiniciler, Süleyman Paşa Medresesi, I. Murat Hamamı, Nilüfer Hatun Çarşısı ve yine sözü
geçen iki aks üzerinde yoğunlaşmaktadır.
BULGULAR
İznik, sosyo-mekânsal ve sosyo-kültürel ağırlıklarının sunduğu mekânsal ilişkiler ile kentleşme ve yerelleşme ekonomilerini ortaya çıkarmakta ve bu yığılma ekonomilerinden önemli ölçüde yararlanmaktadır. Kentte
gerçekleştirilen çinicilik faaliyeti yer seçiminde ölçek ekonomilerinin dışsallıklarından faydalanma imkânı
aramaktadır. Bir mekânda yayılma gösteren kültür endüstrisi, bu kümeler sayesinde üreticileri arasındaki bilgi
paylaşımı ve aktarımına destek olmaktadır. Yerel yönetimin çabaları ile kentte birçok mekân çini atölyelerine
ayrılmıştır. Kent merkezinde yer seçimi yapılan bu mekânlar, sahip olduğu tarihi ve kültürel atmosferi ile
çini üreticileri için beceri ve bilginin yayıldığı ortamlardır. Süleyman Paşa Medresesi ve I. Murat Hamamı
belirtilen amaçla işlevsel değişikliklerle çini faaliyetine ayrılmış mekânlardır ve kullanıcıları/ çini üreticileri
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arada yer almak rekabeti artırmakta, hammadde vb. girdilerin maliyetlerini azaltmakta, tarihi dokudan beslenmekte ve daha çok sayıda tüketiciye ulaşmaktadır.
İznik yerleşmesi tarihsel süreç içerisinde yaşadığı ekonomik ve mekânsal gelişme süreçleri sonucunda önemli
bir odak noktası olmuştur. Sahip olduğu çeşitlilik ve farklılıkların etkisiyle kentin üretim yapısı da kendi1070
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ne özgü ve biriciktir. Bu bağlamda, İznik Osmanlı döneminde sarayın çini üretim merkezi olarak karşımıza
çıkmaktadır. Çini sektörü, özgün bilgi ve yere özgü birikimleri kullanılıp kültürel ürüne dönüştürebilmekte
ve ihtiyaç duyduğu yaratıcı atmosferi geliştirmektedir. Bu gelişim çoğu zaman çift yönlü gerçekleşmektedir.
Başka bir ifadeyle, mekânın sahip olduğu değerler üretimi desteklerken; mekânın organizasyonu da kültürel
ürünlerin üretimini şekillenmektedir. Sosyo-mekânsal ve sosyo-kültürel değerlerin ortaya çıkardığı mekânsal
ilişkiler yerel kalkınmayı, kentin rekabet gücünü, yenilikçi ve yaratıcı ortamı, bilginin dolaşımını ve öğrenme
süreçlerini desteklemektedir.
Üretim gerçekleştiği ve üretilen ürünlerin tüketici ile buluştuğu mekânlar olması sebebiyle kentler önemlidir.
Kültür ve yerel ekonominin arasındaki ilişkinin temelinde yer alan kültür endüstrisinin mekânda yer seçimleri eğilimi, yaratıcı ve yenilikçi atmosferi besleyen kent merkezlerinden yana olmaktadır. Kent merkezleri,
sahip olduğu kültürel ve mekânsal çeşitlilik ve zenginlik ortamı, tarihi öneme sahip mekânların bulunması ve
canlılık gibi özellikleri ile çekicidir. Kültür üçgeni olarak adlandırılan ve kültür endüstrilerinin kümelenme
eğilimi gösterdikleri mekânların izdüşümü İznik’te Kılıçarslan Caddesi ve Atatürk Caddesi’nde yer almaktaProf. Dr.yalnızca
Ümran
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geçmişten gelen rutin davranışları da yönlendirmektedir.
Çini üreticilerinin yer seçim kararlarını İznik’in sahip olduğu tarihsel bağlam ve geçmişten gelen birikimler etkilemektedir. Yüzyıllardır çini üretim faaliyeti içerisinde bulunan ve yol bağımlı bir öğrenme sürecinin devam
ettiği bir ekonomik atmosfer, sektörde yer alan aktörlerin üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir. Kentin tarihsel
arka planın beslediği örtük bilgi ve yerel değerlerden beslenen çini üreticileri kentin sahip olduğu tarihi çevreden ve tarihi mekânlardan ilham almaktadır. Tarihi dokuya sahip kent, Yeşil Cami gibi önemli çini eserlerinde
bulunan bilgi birikiminin yeni çini tasarımları için bilgi kaynağına dönüşmesini sağlamaktadır.
Yerel bilginin birikiminin İznik’te önemli yansımalarından biri olan çinicilik, uzun yıllar kentte yapılamamıştır. Osmanlı Devleti’nin gerileme dönemine girmesiyle İznik çinisine olan talep azalmıştır ve üretim bir süre
sonra durma noktasına gelmiştir. Fakat 1970’li yıllarda tekrar canlanma dönemine girmiştir. Bu gelişmeyi ortaya çıkaran etken kentte tekrar açılan bir çini atölyesinin kentin yerel birikiminin ortaya çıkışını tetiklemesi olmuştur. Kentin kimliği üzerinde etkili olan çiniciliğin devam etmesi yerel kültürün devam etmesini/ yaşatılmasını sağlamıştır. Bu bağlamda, ekonomik mekânın açık uçlu bir yapısının olduğu çıkarımı yapılabilmektedir.
Elde edilen bu bulgularla çinicilik ve kent mekânının organizasyonu arasındaki ilişkiyi güçlendiren sonuçlara
ulaşılmıştır. İznik kent yönetiminin son zamanlarda gündeminde ‘Çini Köy’ projesi bulunmaktadır. Bu proje
kentteki tüm çini atölyelerini, üreticilerini ve satış birimlerinin sur dışında büyük bir alana taşınmasını kapDoç. Dr.
Pelinatmosferin
AVŞARçini
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önemli olduğu ve mekânla kültür ürünlerinin üretimi arasındaki yüzyıllardır süregelen bir birikimin var
olduğu
gerçeklerinin göz ardı edilmesi demektir. Projenin hayata geçirilmesi, Evren (2012)’ in çalışmasında bahsettiği
İstanbul Tarihi Yarımada’da üretimi gerçekleştiren kuyumcuların Kuyumcu Kent’e desantralizasyon sürecinin sonuçlarını ve Karakayacı (2016)’ nın Kütahya’da yaşanan ve yanlış planlama kararları sonucunda tarihi
dokuyu terk etmeye başlayan çini üretiminin zamanla gerilemesi ve zanaata dayalı üretimden uzaklaşılması
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sürecini tetikleyecektir. Yani İznik’te çini sektöründe köklü ve yol bağımlı bir tasarım sürecinin devamlılığının
sağlanması ve yere özgü bir değerin devamlılığı güçleşmiş olacaktır.
SONUÇ
Küreselleşme süreciyle ekonomik yapıda büyük değişimler yaşanmıştır. Ekonomik sektörlerin ağırlıkları değişmiş ve hizmet sektörüne kayış yaşanmıştır. Bireyler ve yerler arasında yeni işbölümü ve esnek uzmanlaşma
gibi kavramlar rekabet ortamını artırmıştır. Bu ortamda tutunabilmek için yerel değerler önem kazanmıştır.
Kentlerin en önemli yerel dinamikleri olarak kültür endüstrileri, yol bağımlı süreçler ile biçimlenmektedir.
Kültür üretimde kent mekânı önemli bir yer tutmaktadır. Sosyo-ekonomik değişimler ve süregelen küreselleşme süreci ile dikkat çeken kültür endüstrileri, kentlerin ekonomik ve mekânsal süreçleri ile doğrudan ilişkili
faaliyetlerdir. Üretimde sağlam bir temele sahip olması sebebiyle kent merkezi, kültür endüstrileri yer seçiminde ilk sırada yer almaktadır. Bu kapsamda çalışma, örnek alan olarak seçilen İznik’in sahip olduğu yere özgü
değerleri ve yerleşik ilişkilerinin çinicilik faaliyetini nasıl etkilediğini ortaya çıkarmayı amaçlamıştır. İznik’in
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miştir. Kentin yüzyıllardır farklı medeniyetlere
sahip olması
bu değişim sürecini yönlendiren süreçlerin
etkisiyle kültürel ürünlerin üretiminde önemli bir odak haline gelmiştir.
Kentin mekânsal organizasyonu, İznik yerleşmesinin diğer yerlerden farklılaşmasına ya da biricik özellikleri
kazanmasına neden olmuştur. Değişen, gelişen ve üst üste gelen bir kültür birikimi mekânın organizasyonu
şekillendiren ve mekânsal çeşitliliği artıran unsurlardır. Bithynia Krallığı döneminde yapımına başlanan kent
surları, İznik’in mekânsal değişimine ilişkin önemli ipuçları sunmaktadır. Önemli kültürel, dini ve tarihi işaret
ve yapıların varlığı mekânsal değişim sürecine ilişkin kayda değer izleridir.
Mekân ve üretim arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı amaçlayan çalışmada hipotezi doğrular nitelikte sonuçlara
ulaşılmıştır. Elde edinilen bulgular, İznik’in kültür ürünlerinin üretimindeki rolünü ortaya koymakta ve son
dönemlerde kentsel bir politika aracı olarak yer edinen kültür endüstrisi İznik’in yerel kalkınmasında önemli
potansiyelleri barındırdığını göstermektedir. Sahip olduğu yerel dinamikler ve geçmişten gelen birikimlerle
yaratıcı bir atmosfer sunan İznik kent mekânı çini atölyelerinin yığılma noktası olmuştur.
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ALIŞVERİŞ MERKEZİ DIŞ MEKÂNLARININ KULLANICI DAVRANIŞINA ETKİSİ
Sara ÇİLESİZ1, Erincik EDGÜ2
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İstanbul / Türkiye

2

Öz: İnsanlar alışveriş ihtiyacını geçmişten günümüze farklı şekillerde ve mekânlarda karşılamıştır. Tarihte genellikle yerleşim yerlerinin merkezinde veya ticaret rotalarının üzerinde yer aldığı bilinen alışveriş mekânları
ile yalnızca mal ve teknoloji değiş tokuşu değil, bireyler ve toplumlar arasındaki politik, kültürel ve sosyal
ilişkilerin güçlenmesi de söz konusu olmuştur. Günümüzde ise Alışveriş Merkezleri (AVM) benzer işlevleri
sürdürerek, sıra-sıra dizilmiş mağazaları, koridorları, galeri boşlukları ile biçimsel olarak da kentte var olan
bina, cadde ve meydan gibi öğelerin küçük
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çevresi, manzarası, mimari ve sanatsal yapıları, doğal aydınlatma, havalandırma ve iklimlendirme koşullarıyla dikkat çekmektedir. İç mekânlarda tüketimi arttırmaya yönelik kurgulanmış yapay ortamlar insanları
zaman ve mekândan soyutlanmaktadır. Ancak kullanıcılar AVM’leri, alışveriş eyleminin yanı sıra, yeme-içme,
gezme-dolaşma, eğlence, sosyalleşme, serbest zaman değerlendirme işlevleri için ve rekreatif alan olarak da
kullanmak istemektedir. Bu araştırmada günümüzde kamusal toplanma alanı ve sosyal aktivite merkezi olarak
da işlevlendirilen AVM dış mekânlarının farklı sosyo-demografik, ekonomik, kültürel statülere sahip kullanıcı
gruplarının tercih ve psikolojilerine etkisi incelenmektedir. Manzara ve doğal iklim koşullarının mekandan
memnuniyete etkisinin yanı sıra, sosyal çekim merkezlerindeki peyzaj elemanlarının ve tanımlanan çeşitli nirengilerin dizimsel konumları, mekan organizasyonunu okumak ve bunun altında yatan sosyal anlamları kavramak için İstanbul’da bulunan yeni yapılmış bir AVM örneğinde gözlem ve anket yöntemleri uygulanmıştır.
Araştırma sonuçlarına göre, işlevlendirilmiş dış mekanın varlığı bir tercih edilme unsurudur ve bu mekanlar
çoğunlukla sosyal amaçlı buluşmak için kullanılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Alışveriş Merkezleri, Dış Mekân, Kullanıcı Davranışı, Mekânsal Dizim
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son yıllarda alışveriş merkezi (AVM) kullanıcılarına, iç mekanların yanında dış mekanları bulunan AVM tasarımları tercih olarak sunulmaktadır. Bu türden dış mekanlar, iç mekânların yapay ortamına alternatif olarak
fiziksel çevresi, manzarası, mimari ve sanatsal yapıları, doğal aydınlatma, havalandırma ve iklimlendirme koşullarıyla dikkat çekmektedir. İç mekânlarda tüketimi arttırmaya yönelik kurgulanmış yapay ortamlarda zaman
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ve mekândan soyutlanmaktansa dış mekânlar kullanıcılar tarafından ilgi görmektedir. Dış mekânı tercih eden
kullanıcıların, mekanı nasıl görüp algıladıkları, mekan içerisinde nasıl hareket ettikleri, mekanın hangi fiziksel
ve psikolojik öğelerinin tercihlerini etkilediği, dış mekanların değerlendirilmesinde önemli faktörlerdendir. Araştırmada mekânsal algı, mekânsal algıyı etkileyen kullanıcı ve çevreye bağlı değişken parametreler ele alınmıştır.
Alan çalışması kısmında kullanılan mekânsal dizim yöntemi kuramları da bu bölümde açıklanmıştır.
Mekansal Algı
Mekan algılamada duyumsal ve zihinsel iki süreç vardır. Duyusal süreç, beş duyu organıyla edinilen bilgilerin yorumlandığı, zihinsel süreç ise, algılar tarafından zihinde oluşturulan görsellerin geçmiş deneyimlerle
ilişkilendirildiği süreçtir (Lang 1974). Çevresel imajlar, gözlemci ve çevresi arasında iki taraflı bir sürecin
sonucudur. Çevre ayırt ediciliğini ortaya koyar, gözlemci gördüklerini seçer, organize eder ve anlama bağlar
(Lynch,1960). Çevresel verileri alma, depolama işlemi bilişsel haritalama eylemidir. Bu eylem sonucunda
bilişsel haritalar oluşmaktadır. Bilişsel haritalar insanın günlük davranışlarında etkili, çevresine uyum sağlamasında yardımcıdır (Downs ve Stea, 1973). Bilişsel haritalar ilk defa Edward Tolman tarafından 1948 yılında
Prof. Dr. Ümran SEVİL
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giderek düştüğü gözlemlenmiştir. Farelerin zihinlerinde bilişsel harita oluşturdukları sonucu çıkmaktadır. Bu
çalışma mekânın deneyimlenmesi ile bağlantılı öğrenme eylemini net olarak ortaya koymaktadır. Bu zihinsel
oluşum canlıların fiziksel çevre içerisindeki hareketlerine rehberlik eder (Garip, 2009). Bilişsel haritaları etkileyen kişisel ve fiziksel çevre özellikleri aşağıda açıklanmıştır.
Kullanıcıya Bağlı Değişkenler
İnsan davranışını, fizyolojik, sosyal, kültürel, kişilik ve çevresel faktörler şekillendirmektedir. Fizyolojik faktörler, kişinin yaş, cinsiyet özelliklerini ve gövdesel bozukluklarını ifade ederken; kültürel faktörler, toplum
değerlerini, geleneklerini, inançlarını; sosyal faktörler ise, kişinin eğitim, çalışma, sosyal hayatındaki rollerini, kişilik faktörlerini, tercihlerini, fikirlerini, tavırlarını ifade etmektedir. Çevresel faktörler ise bunların
hepsini içermektedir (Parsons, 1966). Demografik, kültürel, ekonomik seviye değerlerini içeren sosyal statü;
Michelson’a (1970) göre kişinin mesleğini, kültürel temelini, eğitim ve gelir düzeyini belirttiği gibi aynı zamanda bu parametrelerin oluşturduğu homojen bir yapıdır. Farklı sosyal statüdeki gruplar, aynı mekânlarda
farklı değerlendirme, anlamlandırma ve tercihlerde bulunmaktadırlar (Rapoport, 1982).
Mekansal davranışı etkileyen bir diğer unsur kullanıcının alışveriş merkezine neden ve ne için geldiğidir
(O’neill ve diğ., 1992). Alışveriş merkezlerinin alışveriş eyleminin yanı sıra başka aktiviteleri de barındırmasından dolayı her kullanıcı aynı amaç için AVM’ye gelmemektedir. Bazı kullanıcılar alışverişi, eğlence ve
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eder (Bellenger
diğ., 1980). Bu kullanıcılar için işlev önemlidir, AVM’nin mimari unsurları,
fiziksel özellikleri ikinci plandadır (Fischer ve diğ.,1990).
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Çevreye Bağlı Değişkenler
Bu değişkenler mekânın fiziksel değişkenleridir. İşaret sistemleri, mekândaki renk, doku, ses, ışık gibi parametreler fiziksel/mekânsal değişkenlerdir. Bu değişkenler mekânın algılanmasında, tanınmasında, etrafından
ayırt edilmesinde yardımcı olan parametrelerdir. Malzemelerin dokuları, dekoratif ve yapısal mimari elemanlar, aydınlatma, yapay bitkilendirme elemanları mekânın algılanmasında önemli mimari öğelerdir (Tavukçuoğlu, 2017). Fiziksel çevrenin karakteristik özellikleri mekânda yön bulma davranışını etkilemektedir (Akan,
2017). Mekân organizasyonun temelini oluşturan, dolaşım ve kullanım kurgusu mekânsal değişkenlerdendir.
Mekânın algılanabilirliği, okunabilirliği, plan kurgusunun anlaşılır olmasıyla yakından ilgilidir (Weissman,
1981 – O’Neill, 1991). Passini’ye (1984) göre yön bulma, bilişsel harita, karar verme yeteneği, kararları davranışa dönüştürme olarak tanımladığı üç bileşenden oluşan bilişsel bir süreçtir. Birey, yer değiştirme sürecinde
yönünü bulurken mekândaki çevresel verileri, bireysel alt yapıyla çakıştırır (Temel, 2011). Karmaşık yapılar
olan AVM’lerde, çevresel bilgi eğer kullanıcıya tam ve algılanabilir şekilde verilemiyorsa mekanda yön bulma
problemi ortaya çıkmaktadır. Plan kurgusunda giriş holü, sirkülasyon aksları, düşey sirkülasyonun sağlandığı
Prof. Dr. Ümran SEVİL
merdiven ve asansörlerin okunabilirliği mekanda yön bulma açısından önemlidir.
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Mekansal Dizim Kuramları
Mekansal dizim yöntemi, mekansal yapıların, farklı statüdeki insanların nasıl bir araya geldikleri, nasıl sosyal
ilişkiler kurdukları, nasıl çeşitli eylemler gerçekleştirdikleri, bulundukları mekanı nasıl görüp, algıladıkları konusunda somut bir ifade ediş şeklidir (Dursun, 2002). Hillier ve Hanson’un 1984’te yayımladıkları “The Social
Logic of Space”, mekânsal modelleri konfigürasyonel yapıları yardımıyla tanımlamaya, sayısal ve grafik bir
dilde, bilimsel bir yolla ifade eden mekan dizim yönteminin öncüsüdür. Mekansal dizim yöntemlerinde belirleyici unsur harekettir. Mekansal dizim analizlerinin ilk amacı, mekanın insanları bir araya getirme potansiyelini
harekete bağlı olarak anlamaktır (Tavukçuoğlu, 2017). Mekansal dizim analizlerinden; Bütünleşme (Integration) Analizleri, bir mekanın plan şemasında yer alan diğer mekanlara bağlı olarak sığlık değerini vermektedir
(Akan, 2017). Derinlik (Mean Depth) Analizleri, bir mekana ulaşmak için gereken mekansal dizim adım sayılarına göre belirlenir. Tek bir adımla o mekana ulaşabiliyorsak sığlık derecesi, adım sayıları arttıkça derinlik
derecesi artmaktadır. Eş Görüş Alan (Area) ve Çevre (Perimeter) Analizleri, mekansal erişebilirliği temsil eden
haritalardır. Benedikt’e (1979) göre eş görüş alanı yüksek olan nokta, mekân içerisinde bütün noktaları gören
en üst noktadır. Eş görüş çevresi, eş görüş alanının sınırlarını oluşturan noktalardan meydana gelen kapalı eğrinin uzunluğudur (Tavukçuoğlu, 2017).
AMAÇ
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haline geldiği günümüzde kullanıcılara tasarımcılar tarafından farklı AVM tasarımları sunulmaktadır. Bu tasarımlarda görülen AVM dış mekanları, kullanıcılara farklı şekillerde işlevlendirilerek, geçmişte yaptığı sokak alışverişine benzerliğiyle, yeme-içme alanları, eğlenme, serbest zaman değerlendirme, sosyalleşme, rekreasyon
alanları olarak kullanma imkanı da tanımaktadır. Araştırmadaki amaç, bu türden dış mekânların kullanıcılar
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tarafından tercih edilip, edilmediğini tespit etmektir. Farklı kullanıcı gruplarının mekânsal tercihleri ve bu tercihlerin karşılanıp karşılanmadığı, kullanıcılara sunulan tasarımların fark edilip edilmediği araştırılmaktadır.
KAPSAM
AVM dış mekân tasarımlarının kullanıcılar tarafından kabul görüp görmediği; mekânların algılanma sürecinde kullanıcı ve çevreye bağlı değişkenler, alan çalışmasında kullanılan mekânsal dizim yöntemi kuramsal başlıklar altında incelenmiştir. Alan çalışmasında, AVM kullanıcıları üzerinde yapılacak bu araştırma için
İstanbul’da yeni yapılmış bir AVM olan, çevresinde üniversite ve lise binaları, iş merkezleri, şirket genel
merkezleri, lojmanlar ve konut bölgesi bulunması sebebiyle farklı sosyodemografik statüye sahip kullanıcı
gruplarının tercih ettiği, Hilltown seçilmiştir. Hilltown AVM, 2017 yılının ekim ayında açılmıştır. Açık ve
kapalı mekânları bulunan Hilltown AVM’nin sirkülasyonunun tamamı açık alanlardan oluşan cadde katı dış
mekânları, yeme-içme alanları ve manzara yönündeki meydandan oluşan 1.kat dış mekânları ve yeme-içme
alanlarından oluşan zemin kat dış mekânları ele alınmıştır.
YÖNTEM

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

AVM dış mekânlarını incelemek için seçilen AVM’de gözlem, anket ve mekânsal dizim yöntemi kullanılmıştır.
Belirli zaman aralıklarıyla hafta içi ve hafta sonu öğlen saatlerinde gözlemler yapılmıştır. Dış mekânlardaki
farklı kullanıcı grupları, dış mekânda en çok nerelerin kullanıldığı, çevresel değişkenlerin kullanıcıların
mekânsal davranışına etkisi gözlemlenmiştir. 2018 Nisan ayında hafta içi çarşamba günü ve hafta sonu pazar
günü öğlen saatlerinde 30 kullanıcıya 22 soruluk toplam 60 anket yapılmıştır. Gözlemlerde edinilen verilere
göre kullanıcıların sosyo demografik-ekonomik-kültürel seviyesi, AVM tercihi, AVM’nin ne sıklıkla kullanıldığı, ne kadar zaman geçirildiği, dış mekân tercihi ve kullanımını anlamaya yönelik sorular hazırlanmıştır.
Bazı sorular kullanıcıların birden çok cevap verebileceği şekilde düzenlenmiştir.
Sosyal çekim merkezlerindeki peyzaj elemanlarının ve tanımlanan çeşitli nirengilerin dizimsel konumları,
mekân konfigürasyonunu okumak ve bunun altında yatan sosyal anlamları kavramak için alan çalışması olarak seçilen AVM’de mekânsal dizim(space syntax) yöntemi uygulanmıştır. Mekansal Dizim Yöntemi olarak Michigan Üniversitesi lisanslı Syntax 2D programı kullanılmıştır. Planlar fiziksel ve görsel erişime göre
ayrı ayrı analiz edilmiştir. Mekansal Dizim analizlerinde kuramsal bölümde geçen bütünleşme(integration),
derinlik(mean depth), eş görüş alanı(area), eş görüş çevresi(perimeter) sonuçları değerlendirmeye alınmıştır.
BULGULAR
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Gözlemler
Hafta içi ve hafta sonu kullanıcıları arasında sosyal statü farkı gözlenmiştir. AVM’yi hafta içi yakın çevrede
bulunan özel şirket binaları, üniversiteden gelen kullanıcılar tercih ederken, hafta sonu ise AVM yakın çevresinde yaşayanlar tercih etmektedir. AVM dış mekânlarında çeşitli yerlere konumlanan heykeller, peyzaj ve su
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öğeleri, deniz manzarası kullanıcılar tarafından ilgi görmekte ve fotoğraflanmaktadır. Sirkülasyon alanlarının
tamamı açık alandan oluşan AVM cadde katında, lüks tüketim ürünlerinin satıldığı marka/mağazalar bulunmaktadır. Bu nedenle AVM dış mekânını daha çok sosyoekonomik düzeyi yüksek kullanıcılar tercih etmektedir. Cadde katında ve zemin katta bulunan hazır yemeklerden(fastfood) oluşan yeme-içme alanlarından farklı
kafe ve restoranlar bulunmaktadır. Kullanıcılar bu mekanlarda uzun süre vakit geçirmektedirler.
Anketler
Anketlerde AVM mekân tercihlerinin nereler olduğu, açık alan kullanımı ve açık alan kullanımını etkileyen
faktörler, mekânda yön bulma, kullanıcıların sosyal statü seviyelerini anlamaya yönelik sorular düzenlenmiştir. Bu bölümde soru-cevapların bir kısmı ele alınmıştır. AVM’nin neden tercih edildiği sorusuna AVM hafta
sonu kullanıcısının %24,49’u ve hafta içi kullanıcısının %23,53’ü AVM’yi dış mekânın olmasından dolayı
tercih ettiği cevabını vermiştir (Grafik 1).
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Grafik 1. AVM’nin Tercih Edilme Sebebi
Alışveriş ihtiyacının yanı sıra başka işlevler de (Konser vb. etkinlikler, eğlence, manzara ihtiyacı, doğal ışık/
hava, estetik görünüm… vb.) yüklenen AVM dış mekanlarının kullanımını etkileyen faktörler sorusuna hafta
sonu kullanıcıları %22,95 mağazalar derken, %21,31 mimari öğeler, %16,39 su öğeleri ve yeme-içme alanları
demiştir. Hafta içi kullanıcıları %23,38i yeme-içme alanları derken, %19,48 mağazalar, %12,99 mimari öğeler demiştir. Dış mekân tercihinde mağazalar, yeme-içme alanları gibi bilinen temel işlevlerin etkisi, kullanımı
arttırmaya yönelik yüklenen işlevlere göre daha etkilidir.
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evdeki toplam geliri, eğitim düzeyi ve ilk geldiğinde gittiği yer sorusuna hafta içi ve hafta sonu kullanıcısının
verdiği cevaplar karşılaştırılmıştır. Kullanıcıların evdeki toplam gelir seviyesi için araştırmanın yapıldığı dönemdeki asgari ücret barem olarak belirlenmiş ve katları üzerinden cevap seçenekleri düzenlenmiştir. Hafta içi
evdeki toplam gelir seviyesi 4801-8000tl arası olan kullanıcı sayısı %36,67iken, hafta sonu bu sayı %6,67ye

1078

DERNEK
YÖNETİMİ
SÖZEL SUNUMLAR

düşmektedir. Hafta içi kullanıcısının %70i üniversite mezunuyken, hafta sonu kullanıcısının %56,67si lise
mezunudur. Hafta içi kullanıcısı AVM’ye ilk geldiğinde %26,67 ile açık alandaki yeme-içme alanlarını ve
%23,33 ile açık alandaki mağazaları tercih etmektedir. Hafta sonu kullanıcısı ise %43,33 ile kapalı alandaki
mağazaları tercih etmektedir.
Kullanıcıların AVM’yi tercih ederken açık havada alışveriş etmenin bir etken olup olmadığını anlamak, bu
alışveriş şekliyle hissedilen duygunun ifade edilebilmesi için kullanıcılara cevap seçenekleri sunulmuştur.
Hafta içi kullanıcısının %38,84ü, hafta sonu kullanıcısının %21,21i, bir açık alanı olduğu için hava alma
ihtiyacı hissettiğim an dışarı çıkabiliyorum demiştir. Hafta içi kullanıcısının %23,68i, hafta sonu kullanıcısının %36,36sı, açık alanda alışveriş edebiliyor olmak bana eskiden yaptığım sokak alışverişlerimi hatırlatıyor demiştir. AVM dış mekânlarının kullanıcıların psikolojik ve fizyolojik ihtiyaçlarına cevap veriyor olması
kullanıcılar için bir tercih kriteridir. Bunların geçmişteki alışveriş kültürüne benzerlik, doğal aydınlatma ve
havalandırma olduğu söylenebilir.
Mekânsal Dizim Analizleri
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Yürüyen merdivenden çıkılan noktanın görsel erişim bütünleşme değeri yüksektir. Kullanıcılar, 1.bölgedeki
meydana çıktıklarında cadde katının büyük alanına görsel olarak hâkimdir. Bu bölgeye bir üst örtü konmuş,
kullanıcılar için nirengi olacağı düşünülerek tasarlanmıştır. Ancak bu nirengi gözlem ve anket verilerine göre
de kullanıcılar tarafından algılanmamaktadır. Buna sebep olarak cadde katı planında bulunan 3.bölgenin, kullanıcılardan daha çok talep gören yeme-içme alanlarıyla yoğunlaşmış olması ve üst örtünün konulduğu alanın
yeterince işlevlendirilmemiş olması gösterilebilir (Şekil 1).

Cadde Katı Bütünleşme (Integration)
Görsel Erişim Haritası
Cadde Katı Planı
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Şekil 1. Hilltown AVM Cadde Katı Planı ve Görsel Erişim Sentaks Haritaları
Fiziksel erişim eş görüş çevre değeri, görsel erişim bütünleşme değeri yüksek çıkan cadde katı planında bulunan 2. bölge marka değeri yüksek mağazaların konumlandığı bölgedir (Şekil 1). Anketlerde kullanıcıların dış
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mekânlarda çoğunlukla tercih ettiği yeme-içme alanlarının cadde katı planında daha yoğun olduğu 3. bölgenin
fiziksel erişim eş görüş alanı ve çevre değeri yüksek çıkmamış ancak görsel erişim bütünleşme değeri yüksektir (Şekil 1). Fiziksel erişim engelleri olsa bile görsel erişim ve açıklık işlevin uzaktan fark edilmesini sağlamış
ve kullanıcılar bu bölgeye yönlendirilmiştir. Burada konfigürasyon yerine işlev önemlidir.

1.Kat Planı

1. Kat Fiziksel Erişim Derinlik(Mean Depth)

1. Kat Görsel Erişim Eş Görüş Çevresi

Haritası

(Perimeter) Haritası – Manzara Yönü
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Şekil 2. Hilltown AVM 1.Kat Planı, Fiziksel ve Görsel Erişim Sentaks Haritaları
Dış mekân kullanımını etkileyen, cadde ve 1. katta bulunan manzara yönünde eş görüş çevre analizi yapılmış,
cepheden görülebilen çevre haritası çıkarılmıştır (Şekil 1-2). Bu cepheyi fotoğraf çekmek, serbest zaman değerlendirmek, sosyalleşmek için tercih eden kullanıcıların hangi konumda hangi görüş alanına sahip oldukları
tespit edilmiştir. Manzarayı gören, en geniş görüş çevresine sahip bölgelere genellikle yeme-içme alanları ve
bir meydan konumlandırılmıştır. Manzara faktörünün etkisiyle dış mekân kullanımının arttırılması hedeflenmiştir. 1. Kat planında yer alan 2 ve 3. çıkışların bütünleşme değeri düşük, derinlik değerleri yüksektir (Şekil
2). Kullanıcılar tarafından cadde katına çıkılabilmesi için fark edilmesi gereken bu bölgeler derin noktalar olarak kalmıştır. 1.Katta bulunan 1. bölge, 2 ve 3.bölgeden farklı olarak bütünleşme değeri daha yüksektir(Şekil
2) . Bu bölgeden de cadde katına çıkış bulunmaktadır. 2 ve 3.bölgeye göre daha entegre bir bölge olduğu için
fark edilmektedir.
SONUÇ
• Elde edilen verilere göre AVM’nin dış mekânın varlığından dolayı tercih edildiği oranı yüksek olmakla
birlikte, marka/mağazalar ve estetik farklılık kullanıcılar için bir tercih kriteridir. Bu tercihte açık alanda
yerProf.
alan mağazalar
ve yeme-içme
Dr. Bülent
EKERalanları etkili olmaktadır.Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
• Açık alan kullanıcıları arasında sosyal statü farklılığı tespit edilmiştir. AVM yöneticileri açık alana konumlandırdıkları markalar/mağazalar ve yeme-içme alanlarıyla dış mekânın kullanıcı profilini de belirlemektedir.
• AVM tasarımcıları mağaza planlamasında eş görüş çevre değeri yüksek olan noktalara marka değeri yüksek
mağazaları konumlandırarak, bu noktalara ulaşana kadarki diğer mağazalarında ilgi görmesini ve fark
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edilmesini sağlamaktadır. Bu planlama cadde katında uygulanmış, marka değeri yüksek mağazalar, bütünleşme ve eş görüş çevresi değeri yüksek noktalara konarak kullanıcıların ilgisi çekilmektedir. Böylelikle
dış mekân kullanım zamanı ve kullanıcı sayısının arttırılması hedeflenmektedir.
• Dış mekânları alışveriş ihtiyacının yanı sıra konser vb. etkinlikler, eğlence, manzara ihtiyacı, doğal ışık/
hava, estetik görünüm gibi psikolojik gereksinimlerine de cevap vermesi dış mekân kullanıcı sayısını ve
kullanım zamanını arttırmaktadır.
• Manzara cephesinden tam zamanlı yararlanılmakta, sosyal amaçlı buluşmak isteyen ve serbest zaman değerlendirmek isteyen kullanıcılar bu bölgede yer alan yeme-içme alanlarında uzun vakit geçirerek dış
mekânı kullanmaktadırlar.
• AVM kullanıcılarının fark edemediği cadde katına çıkış bölgeleri, mekânsal dizim yöntemiyle de analiz
edildiğinde derin mekanlar ve bütünleşme değerleri düşük noktalar olduğu tespit edilmiştir.
• Kullanıcılar, geçmişte kent merkezinde
sokak,
ve meydanlarda
Prof.
Dr.cadde
Ümran
SEVİL bulunan mağazalarda yaptığı alışveriş kültürüne benzer gördüğü AVM
dış mekanlarını
tercih etmektedir.
İBAD
Yönetim Kurulu
Başkanı
AVM’lerin sayısının giderek arttığı günümüzde kullanıcılara farklı şekillerde işlevlendirilerek arz edilen AVM
tasarımlarının algılanmasında etkili olduğu düşünülen kullanıcı ve fiziksel çevrenin özelliklerinin önemi
yapılan alan çalışmasıyla desteklenmiştir. Kullanıcıların sosyal statüleri, fiziksel çevre özellikleri, mekanın
okunabilirliği, mekânsal konfigürasyon, işlevlendirme AVM dış mekan tercihlerinde ve konumlanmalarında
etkili olmaktadır. Dış mekân kullanıcılar tarafından tercih edilmekte ancak bu bireyin sosyal statüsüne göre
değişiklik göstermektedir. AVM yöneticilerinin mağaza konumlandırmalarıyla dış mekân kullanıcı profilini
belirliyor olması planlı bir tasarım olmakla birlikte istenilen yönlendirmeler işaret sistemlerine ihtiyaç duyulmadan mekânsal konfigürasyonla sağlanmaktadır. Bazı bölgelerin derin noktalar olarak kalması, özellikle mekanın okunabilirliği açısından önemli olan düşey sirkülasyon bölgesinin algılanamıyor olması, birinci kat için
mekânsal konfigürasyonu etkilemektedir. Yeni AVM tasarımları yapılırken bir bütün olarak düşünülmeli ve
mekanın rengi, dokusu, formu, ışığı, mimari özellikleri kullanıcının yönünü bulmasını zorlaştıran değil kolaylaştıran özellikler olmalıdır. Doğal havalandırma, aydınlatma, bitkilendirmesi ile dış mekan, iç mekanın yapay
iklimlendirme, aydınlatmasına, bitkilendirmesine alternatif hale gelmeli, kullanıcılar mağaza konumlandırma,
mekânsal konfigürasyon, işlevlendirmeleriyle dış mekana çekilmelidir.
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KENTLEŞME BASKISI ALTINDAKİ KÖYLERİN KİMLİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
VE KIR-KENT DÖNÜŞÜM SENARYOLARININ OLUŞTURULMASI: ÇANAKKALE ÖRNEĞİ26
Tuğçe CİVELEK1, Levent GENÇ2
1

2

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Çanakkale / Türkiye

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Kırsal Planlama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Laboratuvarı, Çanakkale / Türkiye

Öz: Kentlerde doğal nüfus artışının yanı sıra sosyo-ekonomik nedenlerden dolayı oluşan göçler ile birlikte
barınma, eğitim, sağlık, sanayileşme ve benzer ihtiyaçların giderilmesi gerekmektedir. Bu ihtiyaçların giderilmesi dikey ve yatay büyüme şeklinde olmaktadır. Yatay büyüme, kentlerin etrafındaki alanlara doğru hızla
Prof.
Dr.bilinir.
Ümran
SEVİL
gelişmesi ve mekânsal olarak genişlemesi
olarak
Kentler
genişlerken etrafındaki yakın kırsal yerleşİBAD
Yönetim
Kurulu
Başkanı
meler (köyler), kentleşme baskısı altında
kalmakta
ve kendi
özgün
dokusu ile doğal, sosyo-kültürel ve fiziksel
değerlerini (geleneksel kimliklerini) kaybetmektedirler. Kentlere yakın köylerin üzerinde oluşan kentleşme
baskısının kontrol altına alınabilmesi ve köylerin kimliklerini koruma veya doğal peyzaj alanları ile birlikte
korunması, bütüncül bir yaklaşımla planlanması ve dönüşüm senaryolarının belirlenmesi ile mümkündür. Bu
çalışmada kent baskısı altındaki köylerin özgün dokusunu ve geleneksel kimliklerini dikkate alarak, kırsal veri
tabanlarının ve kır-kent dönüşüm senaryolarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada, konum ve öznitelik verilerini birlikte saklama ve işleyebilme özelliği ile planlama çalışmalarında kilit role sahip Coğrafi Bilgi
Sistemleri (CBS) ve Uzaktan Algılama (UA) tekniklerinden yararlanılmıştır. Farklı çözünürlüğe sahip uydu
görüntüleri (Landsat) kullanılarak Arazi Kullanım ve Bitki Örtüsü Haritaları (AKBÖ) yapılmış ve değişim
şiddeti 2007-2017 yılları için belirlenmeye çalışılmıştır. Gelişme hızından etkilenen köy yerleşim alanlarını
belirlemek amacıyla mevcut Çanakkale ili kent sınırına 0-10 km zon oluşturulmuş ve içerisinde kalan köylerden Karacaören köyü çalışma alanı olarak seçilmiştir. 2007-2017 yılları arasındaki zamansal değişim haritaları
sonucuna göre, köyün geleneksel kimlik özellikleri ile değişimler arasındaki ilişki incelenmiş ve kır-kent dönüşüm senaryoları irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kırsal Kimlik, Kentleşme Baskısı, Kır-Kent Dönüşümü

GİRİŞProf.
ve KURAMSAL
ÇERÇEVE
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Dr. Bülent
EKER
İBAD
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
Kırsal alanlar, genellikle ekonomisi tarıma dayanan, yüz yüze ilişkilerin hakim olduğu, iş bölümünün ve uzmanlaşmanın gelişmediği çok yönlü mekanlar olarak tanımlanmaktadır (Özhancı ve Yılmaz, 2017:927). Kent
ve kırsal alanların oluşumu, gelişimi ve değişimi yadsınamayan olgulardır. Kent ve kırsal alanlarda zaman
26 Yazar Notu: Bu çalışma Tuğçe CİVELEK’ in Yüksek Lisans tezinin bir kısmından üretilmiştir.
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içerisinde meydana gelen fiziksel dönüşümler alanın genel karakterini etkilemekte ve bu etkiler planlama,
koruma ve uygulama çalışmalarında önemli bulunmaktadır (Kiper, 2013:73). Ülkemiz hem toplumsal hem de
mekânsal olarak bir değişim süreci içerisindedir. Özellikle büyük şehirlerde kırsaldan kentlere yüksek oranda
göçlerin sonucu olarak barınma ve istihdam ihtiyacını karşılama gerekliliği ile yerleşim alanlarında kontrolsüz
büyümeler görülmektedir (Genç ve ark., 2013:10). Bu bağlamda, Çanakkale kenti de 1949 yılında yapılan
ilk planlama çalışmalarından günümüze kadar önemli bir kentsel büyüme süreci içerisine girmiştir (Çavuş,
2007:44). Bu değişim sürecinin; alanın genel karakterine etki ettiği durumlarda ise kimlik sorunları ortaya
çıkmaktadır (Köse ve Şahin, 2017:258). Kimlik, genel olarak doğadaki herhangi bir canlıyı veya nesneyi bir
diğerinden ayıran, duyularla algılanabilen, kendine özgü olma durumu olarak tanımlanmaktadır (Prohansky,
1983:57). Bir mekanın kimliğinin oluşabilmesi için geleneksel dokusunun sürekliliğinin sağlanması ve uzun
yıllar geleceğe aktarılması gerekmektedir (Ayyıldız ve Ertürk, 2017:65). Daha önce bahsedildiği gibi, kentlerde meydana gelen doğal nüfus artışının yanısıra sosyo-ekonomik nedenler sonucunda oluşan göçler, kent nüfusunun barınma, sağlık, eğitim vb. ihtiyaçlarının artması gibi nedenler kentlerin hızla gelişmesi ve mekânsal
olarak genişlemesi zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Kentlerin merkezinde yer alan merkezi iş alanları, sanaProf. Dr. Ümran SEVİL
yileşmenin de etkisi ile nüfus yoğunluğunun artması ve merkezdeki ulaşım imkanlarının güçleşmesine bağlı
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
olarak kentin etrafına doğru gelişmeye başlamıştır. Bu durum kenar bölgelerdeki yapılaşmayı daha da kolaylaştırmış ve kentin etrafında yeni yerleşim alanlarının oluşumuna imkan tanımıştır (Pekel, 2010:1). Kentlerin
genişlemesiyle birçok kırsal alan tarım faaliyetlerinden vazgeçmiş ve yerine konut inşa ederek şehirleşmeyi
tercih etmiş ve zamanla kırsal alanların kullanım talebi oluşmaya başlamıştır (Zheng ve ark., 2008:426). Bu
da kentlere yakın kırsal alanların kentleşme baskısı altında kalarak her geçen gün kentler ile benzeşmesine ve
kimlik özelliklerini kaybetmesine neden olmaktadır. Kentleşmenin kırsal alan üzerinde oluşturduğu yoğun
baskı ile birçok köy kent tarafından yutulmuştur. Kimlik kaybının yaşandığı bu sürecin izlenmesi geleneksel
yöntemlerle yapılabildiği gibi yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinin de kullanılmaya başlanmasıyla kolaylaşmıştır (Musaoğlu ve ark., 2005:221). Farklı tarihlerde oluşturulmuş AKBÖ haritalarının matematiksel ve
istatiksel yöntemler kullanılarak köy ile kent arasındaki mesafelerin azalma hızları ve yıllar arasındaki değişimler belirlenebilmektedir (Sayı ve Genç 2013:65).
AMAÇ
Bu çalışmada; Çanakkale İli Merkez İlçe çevresinde kentleşme baskısı altında kalan Karacaören köyünün,
değişimini uzaktan algılama teknikleri ile saptamak, 2007-2017 yılları arasındaki AKBÖ Değişim haritalarını
oluşturmak ve kırsal yerleşmelerin kimlik kayıplarına yönelik kır-kent senaryoları oluşturmak amaçlanmıştır.
İlerleyen çalışmalarda CBS tekniklerinden de yararlanılarak analizler yapılacaktır.
KAPSAM
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
İBAD
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
Çalışma, “Kentleşme baskısı altında kalan köylerin dönüşümü” olmakla birlikte kırsal yerleşmeler, kentleşme
olgusunun oluşturduğu baskı, yerleşimlerin sosyo-ekonomik ve kültürel özellikleri, uzaktan algılama teknikleri ile yersel veri toplama ve görüntü işleme yöntemleri, AKBÖ değişimi, arazi dinamiği ve istatistiksel analizler gibi farklı konuları kapsamaktadır.
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YÖNTEM
Çalışma, Çanakkale ili Merkez ilçe ve Kepez beldesi etrafındaki yakın köylerin analiz edilmesiyle belirlenen
köyler ve kent arasındaki zonlarda yürütülmüştür. Mevcut kent sınırına 0-10 km zon içinde kalan köyler arasında çalışma kolaylığı, mevcut verilerin kullanma olanakları en uygun olanları seçilmiş ve bu kapsamda en
uygun köyün Karacaören köyü olduğu saptanmıştır. Bu nedenle, en çok genişlemenin görüldüğü Cevatpaşa,
Esenler Mahallesi ve Karacaören Köyü çalışma alanı olarak belirlenmiştir. Çanakkale ili ilçe sınırları ve çalışma alanı Şekil 1’de gösterilmiştir.
Çanakkale merkezinin 4 km doğusunda bulunan Karacaören köyünde tarım ve az da olsa balıkçılık yapanlar
olmasına rağmen köyün en önemli geçim kaynağını büyük ve küçükbaş hayvancılık oluşturmaktadır. Köy sınırlarında, 13 adet işyeri, 6 adet kamu alanı, 17 adet diğer (ahır, depo vb.), 231 adet meskene sahip olan köyde elektrik
ve sabit telefon hattı bulunmakta olup, içme suyu ve kanalizasyon şebekesi mevcuttur. Köyün şehir ile bağlantısı,
konumunun da etkisiyle oldukça işlektir ve her yarım saatte bir toplu taşıma şekliyle ulaşım sağlanabilmektedir
(Topses, 2012:684). Karacaören köyünün farklı noktalarından çekilen görseller Şekil 2’de verilmiştir.

Prof. Dr. Ümran SEVİL
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Şekil 1. Çanakkale İli İlçe Sınırları ve Çalışma Alanı

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
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Şekil 2. Karacaören Köyü Fotoğrafları
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Çalışmada radyometrik düzenlemeleri yapılmış 2007-2017 yılları arasındaki orta çözünürlükteki Landsat 5
TM/ETM+ (21.07.2007) ve Landsat 8 OLI (30.07.2017) uydu görüntüleri koordinatlı olarak temin edilmiştir1.
Bu çalışmada geniş alanlarda farklı özelliklerde veri toplaması ile birlikte sağladığı yersel ve zamansal çözünürlüklerle hızlı ve ekonomik çıktı sağlayan bir teknik olan Uzaktan Algılama (UA) tekniklerinden yararlanılmıştır. Şekil 3 ‘te materyal ve yönteme ilişkin akış diyagramı verilmiştir. 27

Prof. Dr. Ümran SEVİL
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Şekil 3. Akış Diyagramı

Günümüzde farklı tarihlerde çekilmiş uydu görüntülerinin kullanımıyla AKBÖ değişimlerinin saptanması
mümkün hale gelmiştir (İnalpulat ve ark., 2012:662). Çalışmada uydu görüntülerinden elde edilen verilerden
kontrolsüz ve kontrollü sınıflamalar yapılarak mevcut durum hakkında bilgiler toplanmış ve çalışma alanı; su
yüzeyi, orman, tarım, mera ve yerleşim-çıplak alan olmak üzere 5 ana sınıfa ayrılmıştır. Sınıflamada gürültülerin giderilmesi için komşuluk analizi (Neighborhood Analysis) yöntemi uygulanmış (Sayı ve ark., 2013:67)
ve 2007-2017 yılları AKBÖ haritaları oluşturularak sınıflardaki kentleşme kaynaklı değişimler belirlenmiştir.
Oluşturulan haritalara doğruluk analizi uygulanarak Kappa istatistik değerleri ve doğruluk yüzdeleri belirlenmiştir.
BULGULAR
Çalışmada 2007 ve 2017 yıllarına ait beş sınıf AKBÖ haritaları oluşturulmuş ve Şekil 4 ve Şekil 5 de sırasıyla
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
verilmiştir.
İBAD
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

27 https://earthexplorer.usgs.gov/
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Şekil 4. 2007 Yılı Çanakkale İli Merkez İlçe ve Çalışma Alanı AKBÖ Haritası
2007 yılına ait görüntülerden elde edilen sonuçlara göre Merkez İlçede; 308 ha su yüzeyi, 54087 ha orman,
28974 ha tarım, 12844 ha mera ve 6574
ha yerleşim
alanı tespit
edilirken, çalışma alanı içerisinde; 0,27 ha
Prof.
Dr. Ümran
SEVİL
su yüzeyi, 53,28 ha orman, 370,98 ha
tarım,Yönetim
107,46 haKurulu
mera veBaşkanı
328,14 ha yerleşim alanı saptanmıştır (Tablo
İBAD
1). Oluşturulan 2007- AKBÖ haritasının kappa istatistik değerleri ve doğruluk analizi sonuçları Tablo 2’de
gösterilmiştir.
Tablo 1: 2007 Yılına Ait AKBÖ Alanları
SINIFLAR
ALANLAR

Yerleşim ve
Çıplak Alan

Su Yüzeyi

Orman

Tarım

Mera

Merkez İlçe

308 ha

54087 ha

28974 ha

12844 ha

6574 ha

Çalışma Alanı

0,27 ha

53,28 ha

370,98 ha

107,46 ha

328,14 ha

Tablo 2. 2007 – AKBÖ Doğruluk Analizi ve Kappa İstatistik Değerleri
SINIFLAR

ÜRETİCİ DOĞRULUĞU

KULLANICI DOĞRULUĞU

Su Yüzeyleri

%100,00

%100,00

Orman

%97,80

Prof. Dr. Bülent EKER%74,63
Tarım

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
Mera
%71,43
Yerleşim ve Çıplak Alan

%90,91

Ortalama Sınıflama Doğruluğu

%87,00

Ortalama Kappa

0.8076

%95,70

Doç. Dr.%90,91
Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
%57,69
%62,50
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Şekil 5. 2017 Yılı Çanakkale İli Merkez İlçe ve Çalışma Alanı AKBÖ Haritası
2017 yılına ait görüntülerden elde edilenProf.
sonuçlara
göre
Merkez İlçede;
431 ha su yüzeyi, 57160 ha orman, 33527
Dr.
Ümran
SEVİL
ha tarım, 7502 ha mera ve 4167 ha yerleşim
alanı tespitKurulu
edilirken,
çalışma alanı içerisinde; 0,54 ha su yüzeyi,
İBAD Yönetim
Başkanı
79,92 ha orman, 338,49 ha tarım, 39,60 ha mera ve 401,67 ha yerleşim alanı saptanmıştır (Tablo 3). Oluşturulan
2017-AKBÖ haritasının kappa istatiktik değerleri ve doğruluk analizi sonuçları Tablo 4’de gösterilmiştir.
Tablo 3. 2017 Yılına Ait AKBÖ Alanları
SINIFLAR
ALANLAR

Yerleşim ve
Çıplak Alan

Su Yüzeyi

Orman

Tarım

Mera

Merkez İlçe

431 ha

57160 ha

33527 ha

4167 ha

7502 ha

Çalışma Alanı

0,54 ha

79,92 ha

338,49 ha

39,60 ha

401,67 ha

Tablo 4. 2017 – AKBÖ Doğruluk Analizi ve Kappa İstatistik Değerleri
SINIFLAR

ÜRETİCİ DOĞRULUĞU

KULLANICI DOĞRULUĞU

Su Yüzeyleri

%100,00

%100,00

Orman

%92,86

%92,86

Prof. Dr.
Bülent EKER
Tarım

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
Mera
Yerleşim ve Çıplak Alan

%81,97
%45,45

Doç. Dr. Pelin AVŞAR
%83,33 KARABAŞ
İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
%47,37

%100,00

%76,92

Ortalama Sınıflama Doğruluğu

%85,00

Ortalama Kappa

0.7708
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Oluşturulan 2007 ve 2017 AKBÖ haritaları karşılaştırılmış ve AKBÖ değişim haritası oluşturulmuştur (Şekil
6). 2007 ve 2017 yılları arasındaki arazi sınıflarının Merkez İlçe ve çalışma alanı bazında değişim oranları
belirlenerek hektar ve yüzde olarak tablolar halinde sunulmuştur (Tablo 5 ve Tablo 6).

Prof.
Dr. Ümran
SEVİL Alanı AKBÖ Değişim Haritası
Şekil 6. 2007-2017 Yılı Çanakkale
İli Merkez
İlçe ve Çalışma
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Tablo 5. Çanakkale İli Merkez İlçe 2007-2017 AKBÖ Değişim Oranları
SINIFLAR

2007

2017

DEĞİŞİM

Su Yüzeyleri

308 ha

431 ha

123 ha

%39,93

Orman

54087 ha

57160 ha

3073 ha

%5,38

Tarım

28974 ha

33527 ha

4553 ha

%15,71

Mera

12844 ha

4167 ha

8677 ha

%67,56

Yerleşim ve Çıplak Alan

6574 ha

7502 ha

928 ha

%14,12

Tablo 6. Çalışma Alanı 2007-2017 AKBÖ Değişim Oranları
SINIFLAR

2007

2017

DEĞİŞİM

Su Yüzeyleri

0,27 ha

0,54 ha

0,27 ha

%100,00

Orman

53,28 ha

79,92 ha

26,64 ha

%50

Tarım

370,98 ha

338,49 ha

32,49 ha

%8,76

Mera
107,46 ha
Prof. Dr. Bülent EKER
İBAD Yönetim
Yerleşim
ve Çıplak Kurulu
Alan Üyesi
328,14 ha

39,60 ha
401,67 ha

67,86Dr.
ha Pelin AVŞAR
%63,15 KARABAŞ
Doç.
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan Yardımcısı
73,53 ha
%22,41
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SONUÇ
Elde edilen bulgulara göre çalışma alanının genelinde mera dışında kalan bütün arazi sınıflarında bir artış söz
konusudur. Bu durum çalışma alanlarında orman diye nitelenen fakat 2007 yılında küçük fidan iken mera diye
sınıflanan araziler nedeniyle orman alanlarında artış olarak görülmektedir. Kent merkezine yakın kırsal alanlarda hem tarım hem de mera alanlarında bir azalış görülmüştür. Bu azalışın tarım alanlarının uzun süre kullanılmadan mera niteliğinde görünmesi ve direk tarım arazilerinden yerleşime dönüşüm şeklinde açıklanmaktadır. Ayrıca bu azalış kentleşme baskısı altında kalan Karacaören köyünün, tarım topraklarının azalmasıyla köy
içi tarımsal uğraşın bahçe tarımından uzaklaşarak; dışardan yem ve silaj tedarik eden hayvansal üretim yapısını
koruyan kimliğe bürünmesine neden olmuştur. Bu durumun köy halkı ile görüşmelerden edinilen izlenim
doğrultusunda artacağı yönündedir. Bu durum köyün özgün dokusunu, sosyo-kültürel ve fiziksel değerlerini
kaybederek zaman içinde kimlik kayıpları yaşaması anlamına geleceği ortaya konmuştur. Bu izlenimler doğrultusunda, gelecek yıllar için farklı dönüşüm senaryoları belirlenmiştir.
1.Senaryo: Kentleşme baskısı altında kalan Karacaören köyünün zamanla kent ile bütün bir hale gelip, kenProf. Dr. Ümran SEVİL
di geleneksel dokusunu ve kırsal kimliğini kaybedip kent tarafından yutulmasıdır. Bu senaryoda kentleşme
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
baskısının kırsal alan üzerinde oluşturduğu ekonomik kaygılar, fiziksel mekanın genişlemesiyle oluşan yeni
yaşam ortamlarının istihdam olanaklarını arttırması, aidiyet duygusunun zamanla kaybedilmesi ve imar izinlerinin de verilmesiyle artan konut değerleri, kır-kent arasındaki etkileşimi arttırarak kırsalın kente benzeşme
sürecini hızlandırmaktadır. Elde edilen sonuçlara göre arazi kullanımı ve bitki örtüsündeki değişim, gelecek
yıllar için bu senaryoyu desteklemektedir.
2. Senaryo: Köyün bütüncül bir planlama yaklaşımı ve doğru stratejik yöntemler ile yeniden planlanarak, kırsal alan kimliğini göz ardı etmeden, kent ile uyumlu ve sürdürülebilir bir şekilde gelişiminin sağlanmasıdır. Bu
senaryoda çalışma alanın kimlik özellikleri öncelik olarak belirlenmiştir. Karacaören köyünün en önemli geçim kaynağı olan “hayvancılık” faaliyetlerinin bir merkez olarak köy içerisinde sürdürüldüğü, köy kimliğinin
bozulmadan, köyün kente göre gelişiminin sağlandığı bir dönüşüm senaryosu oluşturulmuştur. Bu senaryoda
hayvansal üretim için her türlü hayvansal üretim girdileri köy dışından satın alınarak gerçekleştirileceği planlanmaktadır. Ayrıca, bu üretim sayesinde kentleşme baskı ile gelişim ve köy arasında bir tampon bölge oluşmasına böylelikle çeşitli çevre sorunlarının minimum düzeyde yaşanmasına neden olacak önlemlerin alınması
gerekmektedir. Bu senaryo kapsamında hayvansal üretimin ekonomik ve sürdürülebilir olup olmadığı zaman
içinde tartışılarak ortaya konulması gerekmektedir. Hayvansal üretimin sürdürülebilir olmaması durumunda
bu senaryo için senaryo 3 önerilmektedir.
3.Senaryo: Bu senaryo da dönüşüm sürecinin yarattığı kimlik kaybının önüne geçmek amacıyla peyzaj planDoç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
lama ve tasarım çalışmaları ile kırsal alan çevresinde tampon bölge oluşturulmuştur. AKBÖ Haritalarından
İBAD
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
elde edilen sonuçlara göre kırsal peyzaj alanlarında üretim alanlarının ve doğal alanların azalması, yerel halkın
ekonomik kaygılar içine girerek göç etmesine ve yerel profilin değişmesine ve sonucunda da alanda kimlik
kayıplarına neden olmaktadır (Gürler ve Akyol, 2016:129). Dönüşümün tek bir olgu üzerinde gerçekleşmediği
ortadadır. Kırsal alan fiziksel olarak etkilendiği gibi ekonomik ve sosyo-kültürel değerler de bu dönüşümden
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etkilenmektedir. Bu nedenle fiziksel, ekonomik ve sosyal dönüşüm birlikte ele alınarak tek yönlü olmayan
planlamalar yapılmalıdır (Ataöv ve Osmay, 2007:79). Burada özelikle köy yaşantısı, köy halkının geleneksel
yemekler ve el sanatları yapılıp sattığı mevcut fiziksel yapının zaman geçirmeye uygun mekânlar haline dönüştürülmesi veya korunması ile kent merkezimde yaşayanlar için bir dinlenme ve cazibe merkezine dönüştürülmesi sağlanabilir. Böylelikle köy halkı için bir kazanç aracı olurken geleneksel köy kimlik yapısının korunması sağlanabilecektir. Dönüşüme, doğru peyzaj planlama ve tasarım kararları ile direnebilmek mümkündür. Özellikle tasarım ölçeğine inildiğinde insan ve doğayı bütünleştiren peyzaj kavramı ile bu tampon bölge
oluşturabilmektedir. Bu kapsamda kırsal alanlar güçlendirilerek, dönüşüme karşı yeşil sokak, akıllı sokak gibi
kamusal alanlar oluşturularak, kendi kimlik özelliklerini değiştirmeden yansıtan yeni alanlar oluşturarak, yerel halkına aidiyet duygusu veren peyzajlar ile kente paralel bir biçimde gelişimi sağlanabilmektedir. Sonuç
olarak; Dönüşüm sürecine girilmeden yapılan planlama çalışmalarında, kırsal alanının geleneksel dokusuna
ve kimliğine önem verilmeli, kırsal alanın sadece fiziksel bir mekan değil, sosyo-kültürel ve ekonomik bir karakteri olduğu da göz ardı edilmemelidir. Bunun için kırsal alanların yerel dokusunun ve kimlik özelliklerinin
iyice belirlenerek korunması, geliştirme,
yenileme
ve sürdürülebilirliğinin
sağlanması, yerel yönetimlerinde
Prof.
Dr. Ümran
SEVİL
İBAD Yönetim
Kurulu
Başkanı
dahil olduğu bütüncül yaklaşımlı planlamaların
yapılması
gerektiği
ortaya çıkmıştır. Yapılan çalışmada kent
ve kıra yönelik diğer çalışmalara veri tabanı oluşturulmuştur.
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TALAS/KAYSERİ RUM PANAGİA KİLİSESİ’NİN CAMİ OLARAK KULLANIMININ ADAPTE
EDİLEBİLİRLİK KAVRAMI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Seda KÜÇÜKKATIRCI 1, Mustafa KORUMAZ 2
1

Konya Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Konya / Türkiye

2

Konya Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Konya / Türkiye

Öz: Günümüze ulaşmış kültür varlıklarının korunması gerektiği konusunda hemen her çevre tarafından fikir
birliği sağlanmıştır. Buna rağmen kültürel mirasın hangi şartlarda korunacağı ve güncel kullanıma kazandırılacağı halen tartışılan bir konudur. Kilise yapılarının kutsal bir değeri sembolize etmeleri nedeniyle seçilen
fonksiyonun yapıların sahip olduğu bu değere paralel işlevlendirilmeleri genel olarak beklenmektedir. Konu
tüm tabulardan ve politik yaklaşımlardan
uzakDr.
ele Ümran
alınarak, özellikle
Prof.
SEVİLkent merkezlerindeki kilise yapılarının
yeniden işlevlendirilmesi özellikle ortak
kültür
mirasının
gelecek
kuşaklara aktarılması yönü ile önemlidir. Bu
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkanı
bağlamda çalışma kapsamında Kayseri Rum Panagia Kilisesi’nin cami olarak kullanımı örneğinde, Kayseri
genelindeki kilise yapılarının nasıl değerlendirilebileceğine yönelik bir bakış açısı ortaya konmuştur. Bu örnek
referanslı Kayseri’de kaderine terk edilmiş veya kötü kullanılan kilise yapılarının ülkemizin kültür dünyasına
nasıl katılabileceğine yönelik çıkarımlar elde edilebilir. Özgün kullanımında ibadet yapısı olarak inşa edilen
Rum Panagia Kilisesi, günümüzde de ibadet yapısı olarak kullanılmakta, cami fonksiyonu yerine getirmektedir. Bu kapsamda işlevlendirilen kilise yapıları hem mevcut mekan potansiyelini kullanılırken hem de sahip
olduğu değerleri gelecek kuşaklara iletebileceklerdir.
Anahtar Kelimeler: Adapte Edilebilirlik, Mimari Koruma, İbadet Yapıları, Talas, Kayseri

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Mimari korumanın temel prensiplerinden birisi, yapıların mümkün olduğu kadar kullanılması ve uygun bir
fonksiyon ile hayatını devam etmesidir. Ruskin (1989) bu konunun önemine değinerek, yapının kullanılması sayesinde yapıya acil müdahale yapılabilir, yapı üzerindeki aksaklıklar hızlıca giderilebileceğini belirtir.
Ülkemiz koruma alanında bu sebepten dolayı çok miktarda kültürel miras kayıp edilmiştir. Yerinde ve zamanında yapılmayan müdahaleler, kullanılmayarak kaderine terk edilmiş tarihi binalar zamanın yıpratıcı etkisi
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
sebebiyle
yok
olup
gitmektedirler.
Özellikle
bitmiş
fonksiyonlu
yapılar
(han, kervansaray,
han, tekke
vb.) ile
İBAD
Yönetim
Kurulu Başkan
Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
tamamen kullanıcısının yapıyı terk ettiği yapıların (Anadolu kiliseleri) nasıl güncel hayata katılacağı yönünde
tartışmalar halen devam etmektedir.
Bu kapsamda Anadolu genelindeki kilise yapılarının özel bir önemi vardır. Kilise yapıları uzun yıllardır kaderine terk edilmiş, konuşulması ve tartışılması tabu sayılmaktaydı. Bu yapıların koruma tartışmalar genellikle
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politik söylemler çerçevesinde tartışılmakta, günümüzün yükselen değerleri olan insanlığın ortak kültür mirası
kültürel sürdürülebilirlik, kültürel turizm gibi kavramlar tartışma kapsamından oldukça uzak kavramlardır.
Kilise yapılarının kutsal bir değeri sembolize etmeleri nedeniyle seçilen fonksiyonun bu yapıların sahip olduğu
bu değeri tahrip etmeyecek şekilde seçilmesi beklenmektedir. Bu bağlamda çalışma kapsamında Kayseri Rum
Panagia Kilisesi’nin cami olarak kullanımı örneğinde, Kayseri genelindeki kilise yapılarının nasıl değerlendirilebileceğine yönelik incelenmiştir. Bir ibadet yapısının uygun tekniklerle yine farklı bir dinin ibadet yapısı
olarak kullanılması ilk fonksiyonu ile örtüşen yaklaşımlardır.
AMAÇ
Bir ülkenin sahip olduğu kültürel miras tüm insanlığın ortak değeridir. Çalışma bunun farkına vararak Anadolu coğrafyası içerisindeki ihmal edilmiş kültür mirasına dikkat çekmek ve onların uygun şartlarda yeniden
işlevlendirilmelerinin önemine burgu yaparak bir farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır. Günümüzde bu
farkındalığın yeterli düzeyde olmadığı örneklerle açıklayarak, , kutsallığa duyulan derin saygının ifadesi olaProf. işlevlendirilmesine
Dr. Ümran SEVİL
rak ibadet yapılarının uygun şartlarda yeniden
vurgu yapmayı hedeflemektedir. Böylelikle
Yönetim
Kurulu
Başkanı
kullanılmayan veya yanlış kullanılanİBAD
bu tür mirasın
hangi
şartlarda
koruna bileceğine yönelik dikkat çekmeyi
amaçlamaktadır. Konu Anadolu coğrafyasındaki kaderine terk edilen ibadet yapıları ile Avrupa’dan örneklerin
kısa karşılaştırılması yapılmış, bu tür yapılara yaklaşım farklarını ortaya koyulmuş, Anadolu’daki kilise yapılarının yeniden kullanımlarına yönelik farkındalık oluşturulmuştur.
KAPSAM
Makale kapsamında Anadolu’dan müdahale ile göç eden nüfusun geride bıraktıkları Kayseri Talas ilçesindeki
Rum Panagia Kilisesi özelinde kilise mekanlarının cami olarak ibadet mekanlarının örneklemesi yapılmıştır.
Bu tür yapıların güncel durumlarını örneklemek için Kayseri civarında kilise mekanları ve yurt dışından yeniden işlevlendirilmesi kilise mekanları örnekleri çalışmanın kapsamını oluşturmaktadır.
YÖNTEM
Çalışmanın yöntemi öznel tespitler ile karşılaştırmalı değerlendirmedir. Alan çalışmasını oluşturan yapının
gözlemlenerek, kaynak araştırmalarındaki kuramsal çerçeve içerisinde değerlendirmesini yapmak, bu yapıyı
ülkemizdeki ve dünyadaki örneklerle karşılaştırarak sonuçlar elde etmektir
BULGULAR
Bireysel olarak örneklenen yapıların yeniden kullanım olanakları bireysel olarak değerlendirilerek, değerlenDr.
Pelin
AVŞAR
KARABAŞ
Prof. Dr.konu
Bülent
EKER
dirme neticesinde
ile ilgili
olarak öznel ve yoruma dayalıDoç.
sonuçlar
elde
edilecektir.
Yapılan
tespitlerin
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
diğer örnekler ile karşılaştırılmaları yapılacaktır.. Bu karşılaştırma neticesinde önemli bir mekan potansiyeli
olan bu yapıların nasıl yeniden kullanılabileceğine yönelik değerlendirmeler yapılacaktır.
Konu ile ilgili olarak özellikle İngiltere’de kilise mekanlarının yaygın olarak idari, eğitim, kültürel merkez
ve konaklama birimi olarak işlevlendirildikleri bilinmektedir. Bu uygulamalar kentteki konumları, nüfusun
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yoğunluğu, kentin gereksinim duyduğu donatılara göre şekillendiği gözlemlenmiştir. Fakat ülkemizde bu durumdan farklı olarak kilise mekanları uzun yıllar kaderine terk edilmiştir.
Çalışmasın sonuç bölümünde, bütün politik kaygılardan uzak, mimarı koruma ana referanslı ibadet yapılarının
güncel kullanıma nasıl adapte edilebileceğine, bu aktivitenin ülkenin kültürel, ekonomik kalkınmaya katkısı
tartışılacaktır. Uygulamaların kültürel turizm ve bununla ilişkili sektörlere olan katkıları bağlamında değerlendirmeler yapılacaktır.
KAYSERİ’DEKİ KİLİSE YAPILARI
Kayseri Hristiyan nüfusunun göçünden önce, faklı din ve kültürlerin bir arada yaşadıkları önemli bir kenttir.
Kayseri’de Türk, Rum ve Ermeni nüfus beraber yaşamaktaydı. Endürlük Kilisesi’nin kitabesinde, Tavlusun
Agios Basileos Kilisesi’nin mezar taşlarında ve evlerin girişinde bulunan Karamanlıca yazıtlar ve dönemin
kaynaklarından aktarılan ifadeler bu bilgiyi destekler. Varjebediyan, (2018) 19. yüzyılda Kayseri’ye bağlı 112
köy ve 114 mahalleden 66’sında Rumlar’ın, 23’ünde Ermenilerin, 7’sinde Müslümanlarla Rumların, 5’inde
Dr. Rum
Ümran
SEVİL 15’inde de Rumlarla Ermeniler’in
Müslümanlarla Ermeniler’in, birinde Prof.
Müslüman,
ve Ermeniler’in,
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkanı
birlikte yaşadığını belirtmiştir (Keskin,
1998).
Kayseri’de
bugün
farklı mezheplere bağlı toplamda 39 kilise
veya kalıntısı bulunmaktadır.

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

1095

DERNEK
YÖNETİMİ
SÖZEL SUNUMLAR

Tablo 1. Kayseri’de Bulunan Kilise Yapıları ve Güncel Fonksiyonları
Yeri

Adı

Fonksiyonu

1

Ağırnas

Agios Prokopios

Pasif müze

2

Darsiyah

Darsiyak

Kullanılmıyor

Darsiyak 2

Kullanılmıyor

Taksiarhis-Yanartaş

Kullanılmıyor/Harabe

3
4

(Kayabağ)

5

Efkere

Surp Stepanos

Harabe

6

Endürlük

Agia Triada

Kullanılmıyor

7

Germir

Pan Agia

Kullanılmıyor

Agios Teodoros

Kullanılmıyor

8
9

İncesu

10

Merkez

AgiosDr.
Efstatios
Kullanılmıyor
Prof.
Ümran SEVİL

İBAD
Yönetim
Kurulu Başkanı
Surp
Asdvadzadzin
Kent kütüphanesi

11

Surp Krikor Lusaroviç

Şu anda ibadete açık kilise

12

Özlüce

Pan Agia

Kullanılmıyor

13

Reşadiye

Pan Agia

Kullanılmıyor

14

Tavlusun

Agios Basileos

Kullanılmıyor

Surp Toros

Kullanılmıyor

15
16

Tomarza

Surp Bogos Bedros

Kullanılmıyor

17

Zincidere

Prptestan Kilisesi

Kullanılmıyor

18

Talas

Panagia Kilisesi

Camii

Taksiarshis Kilisesi

Kullanılmıyor

19
TALAS RUM PANAGİA KİLİSESİ

Kilise Kayseri ovasına hakim bir tepede bulunmaktadır. Tarihi Talas yerleşiminin odağını oluşturmaktadır.
Yukarı Talas, Tablakaya Mahallesi’nde bulunan kilise, eğimli bir arazide yer almaktadır. Avluya farklı kotlardaki; kuzey ve batı kapılarından girilmektedir. Avlu döşemesinin altında sokağa açılan 4 dükkan yer almaktadır
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof.
Dr. Bülent EKER
(Açıkgöz,
2017).
İBAD
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
Bugünkü kilise; eski Panagia Kilisesi yerine (Ioannidis,1896) 1886’da, İstanbul’daki Talas’lıların ve Talas’lı
kadınların parasıyla yeniden yapılmıştır. Kiliseyi Reşadiye’li Yuvan Kalfa inşa etmiştir.(KAAM,1953) 1997
yılına kadar avlu kapısı üzerinde iken,(Çorağan,2000) bugün nerede olduğu bilinmeyen bir kitabesi vardır.
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Mübadele sonrası kilise 1925 yılında camiye dönüştürülerek Yaman Dede Camii ismini almıştır. 2003 yılında
kubbesi ve galeri döşemesi restore edilmiştir. Yapı kentsel dokuda oldukça belirgin bir nirengi noktasıdır.

Figür 1. Talas 1896 (Zimmerer H. ve Oberhummer R.,1896)28
Yapının Mimari Özellikleri
Yapı, kapalı Yunan haçı plan şemasındadır. Batıdaki üç kemerli kapı ile nartekse girilir. Narteksin kuzey ve
güneyinde; galeri ve çatıya çıkan döner merdivenlerin bulunduğu mekanlar yer almaktadır. Narteksten açılan
Prof.
Dr. Ümran
SEVİL
bir kapıyla naosa geçilir. Naos, dört ayak
ile tanımlanan
merkezi
mekan ile çevresindeki haç kolları ve köşe
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
birimlerinden oluşmaktadır. Narteksin iki yanından merdivenlerle ulaşılan üst kat; yan apsislerin üzerindeki
köşe odaları ve galeriden oluşur. Narteks ve batıdaki köşe birimleri üzerinde yer alan galeri, kuzey ve güney
haç kolları üzerinde devam ederek ana mekanı “U” biçiminde sarmaktadır (Açıkgöz, 2017). Bu nitelikleri ile
iç mekanı yüksek hacimli ve mimari yönü ile dikkat çekici mekanlar olarak gözlemlenmektedir.

Figür 2. Zemin Kat Planı (Açıkgöz,201

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

Figür
3. Kilise
İç Mekanının
GirişKARABAŞ
Bölümü
Doç.
Dr. Pelin
AVŞAR
İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

28 https://www.talas.bel.tr/tr/talas/talas-tarihi Zimmerer H., ve Oberhummer R.,1896, (E.T. 20.06.2018)
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Figür 4. Yapının Boyuna Kesiti ve Örtü Sistemi
(Açıkgöz,2017)

Figür 5. Yapının İç Mekan Kubbe Görünüşü
Kilisenin giriş cephesi batı cephesidir. Bu cephede barok mimari ögeler yoğun bir şekilde kullanılmıştır. YapıProf. Dr. Ümran SEVİL
nın giriş cephesi olması nedeniyle en İBAD
yoğun Yönetim
bezemeler Kurulu
burada bulunur.
Narteks bölümüne 3 kemerli kısımdan
Başkanı
girilir. Kemerlerin üzerinde ortadaki bezeme farklı olacak biçimde alçı süslemeler yer almaktadır.Üst kattaki
bu 5 pencerenin üzerinde yine alçı bezemeler vardır.
Kilisenin doğu cephesi batı cephesi ile simetriktir. Yapının üst kat orta kısmı içe doğru girer ve cephede bir
hareketlilik oluşturur. Girintili kısımda sonradan kapatılmış yuvarlak pencere bulunur. Bu cephede pencereler
sade ve dikdörtgen formdadır.
Kilisenin güney ve kuzey cephesi benzerdir. Güney cepheye kilisenin camiye çevrilmesiyle birlikte dönem
eki olan mihrap eklenmiştir. Bu mihrap yapının dışına taşacak şekilde yapılmıştır. 2 cephe de de bezemeli ve
kemerli iki pencere bulunur.

Prof.
Dr. Bülent EKER
Figür 6. Yapının Giriş (Batı) Cephesi

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
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YAPININ KORUMA VE UYGULAMA SORUNLARI
Kilisenin işlevi camiye dönüştürüldükten sonra iç mekana bazı eklemeler yapılmıştır. Kilisenin ana kısmında
güneybatı köşesi ve apsisi bir duvarla sonradan kapatılmıştır. Apsisin içi yıkık durumdadır. Yapının güney
cephesine taşacak biçimde kesme taştan mihrap yapılmıştır. Camiye minber eklenmiştir. İç mekanda yoğun
biçimde yapılmış freskler camiye dönüştürüldükten sonra sıvanmıştır. Ancak yer yer düşen sıvalarla freskler
ortaya çıkmıştır. Naosu oluşturan kilisenin merkezinde bulunan dört sütunda kolonlar yeniden boyanmıştır.

Figür 8.Sonradan Kapatılan
Kısım

Prof. Dr. Ümran SEVİL

Figür
9. Mihrap
Bölümü
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkanı

Figür 10. Fresk Kalıntıları

Kilisenin batı cephesinde alt kotta bulunan pencere ve doğu cephesinde üst kotta bulunan pencerenin taş örülerek kapatıldığı görülmektedir. Sonradan yapılan mihrap güney cephesinden taşarak yapının net dikdörtgen
planını bozmuştur. Çatıya kilisenin kubbesini geçmeyecek biçimde ezangah eklenmiştir. Yapının genel olarak
daha dikkatli bir bakıma gereksinimi olduğu gözlemlenmiştir. Çevredeki ot ve çiçek tohumları rüzgarla birlikte
savrularak yapının çatısı ve duvarlarında çiçeklenme oluşturmuştur.
YAPININ ADAPTE EDİLEBİLİRLİK BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Yapıya verilen yeni fonksiyonun tarihi yapının sahip olduğu değerleri koruyacak nitelikte olması beklenir.
Panagia Kilisesi daha öncede bir ibadet alanı olarak kullanıldığı için aydınlatma, ses sistemi, yapı yüksekliği
gibi faktörler göz önüne alındığında, yapının camiye dönüştürülmesi teknik açıdan uyumludur. Aynı zamanda
yapı ölçek olarak da camiye dönüştürülmeye uygundur. Kilise yapılarına yeni işlev kazandırırken, genel olarak
yalnızca teknik açıdan düşünüldüğü için camiye dönüştürülmeyle karşı karşıya kalmaktayız.
Kilise mimari üslubu olarak Barok dönemi yansıtır. Kemerleri, bezemeleri ve freskleriyle ile oluşturulan mimari dil camiye dönüştürüldüğünde özgün kimliğinden uzaklaştığı söylenebilir. Kilisenin camiye dönüştürülmesiyle birlikte yeni fonksiyonun gereği olarak mihrap ve minber eklenmiştir. Mihrap kesme taş malzemeyle
yapılmıştır.
Mihraba
barok tarz
sütun başlığı eklenmiştir. Yapıdaki
ahşap
bir mimariye
sahiptir.
Doç.
Dr.minber
Pelinsade
AVŞAR
KARABAŞ
Prof.
Dr. Bülent
EKER
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
İBAD
Yönetim
Tüm bu
mimari
ögeler Kurulu
sade bir Üyesi
dile sahiptir ve yapının mimarisine zarar vermeden konuşlandırılmışlardır.
Yapının dışına baktığımızda; giriş kapısında barok mimari yoğun bir şekilde hissedilir. Bu süslemelerin kısmı
olarak bozulması eleştirilebilir. Kilise camiye dönüştürüldükten sonra kitabe eklenmiştir. Eklenen ezangahla
malzemesi metal olması dönemsel farklılığı vurgulamaktadır. Fakat uygulama ve tasarımdaki nitelik düşük-
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lüğü yapının nitelikli mimari karakteri ile entegre olamamıştır. Ezangahın ölçü ve oranlarının küçük olması
olumlu bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir.

Figür 11. Minber

Figür 12. Mihrap

Figür 13. Giriş Kapısı

Figür 14. Eklenen

Yapı özgünlüğünün korunması koruma ve yeniden işlevlendirme kavramlarında dikkat edilmesi gereken
önemli niteliklerdendir. Bu kavramın önemi UNESCO bildirgelerinden sıklıkla vurgulanmakta, koruma uyProf.görülmektedir.
Dr. ÜmranYapıda
SEVİL
gulamalarında temel önemli bir faktör olarak
bulunan freskler sıvanmış ve kazınmıştır.
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Yapının dönüştürülmesi sırasında bu özgün kimliğine zarar verilmesi mimari koruma bağlamında olumsuz
bir yaklaşımdır.Kilisenin üst katında günümüze ulaşan bir fresk bulunur. Yapıya cami işlevi verildikten sonra
freskler kısmen zarar verilmeden kapatılabilmesi, gerektiğinde sergilenebilecek bir çözüm bulunması birçok
yönü ile olumlu bir koruma yaklaşımı olarak değerlendirilebilir. Bununla birlikte yapının planını oluşturan
Yunan haç formu mihrabın çıkıntısı ve kadınlar mahfilinin ana mekanı bölmesiyle bütünlüğünün bozulduğu
söylenebilir.

Figür 15. Korunan Fresklerden Örnek

Figür 16. Bayanlar Mahfili Bölücüleri

Kayseri kent merkezinde olduğu gibi çevre yerleşim yerlerinde de kiliseler mevcuttur. Bu kiliseler günümüzde
kaderine terk edilmiş durumdadır. Bu kilise yapılarının da Kayseri kent merkezi ve Talas örneklerine benzer
şekilde, nitelikli bir koruma anlayışı ile korunmaları mimari kültür dünyamızı zenginleştirecektir. Bu aktiviteler hem atıl vaziyetteki yapıların kullanıma kazandıracak hem de bölgedeki kültürel turizmi canlandıracaktır.
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
Kayseri
genelindeki
kilise
yapıları
ve
kalıntılarının
4’ü
yeniden
işlevlendirilmiştir.
Örneklerdeki
Todori
İBAD
Yönetim Kurulu
BaşkanAya
Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
Kilisesi, Agios Basilesos Kilisesi ve Panagia Kilisesi kullanılmamaktadır.
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Figür 17. Aya Todori

Figür 18. Germir Panagia

Figür 19. Tavlusun Agios Basileos

Yeniden işlevlendirme kavramı içerisinde Avrupa daha esnek bir yaklaşıma sahiptir. Özellikle cemaat sayısı
azalmış kiliselerin yeniden işlevlendirilmeleri gündeme gelmiştir. Bu tür örneklerin ülkemizdeki örneklerin
Kayseri bölgesinden farklı olarak daha kent merkezlerine yakın ve kullanım olanaklarının daha aktif oldukları
gözlemlenebilmektedir. Avrupa örnekleri Kayseri’deki örneklerden daha esnek kullanıma sahip olmaları, daha
tarihi yapıya müdahale etmeleri bağlamında eleştirilebilir. Müdahalenin seviyesi tartışılmakla birlikte mevcutProf.veDr.
Ümran
SEVİL
taki bir yapı stoğunun kullanılması, kültürel
ekonomik
açıdan
kazanımlarının olduğu gözlemlenebilir. Bu
İBAD
Yönetim Kurulu
Başkanı
kapsamda Kayseri kent merkezi ve yakın
yerleşimlerinde
yer alan
kilise yapıları uygun fonksiyonlar ile kültür
dünyamıza yeniden kazandırılmalıdırlar.

Figür 20.The Glass House

Figür 21.Tarihi Şapel Alınlığı

Figür 22. Eklerle Cafe

SONUÇ
Talas geçmişte Rum, Ermeni ve Türklerin yaşadığı ve yaşayanların kültürlerinin bir sentez halinde işlediği
kentsel bir alandır. Talaslılar mübadeleye kadar birbirleriyle huzurla geçinmişlerdir. Mübadele sonrası kalan
taşınmaz kültür varlıklarının dönüşümü ve yeniden kullanımı kültürel, mimari ve planlama sorunu haline
gelmiştir. Kilise yapılarının kutsal bir değeri sembolize etmeleri nedeniyle seçilen fonksiyonun yapıların sahip oldukları bu değere paralel işlevlendirilmeleri genel olarak beklenmektedir. Bitmiş fonksiyonlu yapıların
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
yeniden işlevlendirerek, artık kullanıcısı bulunmayan bir ibadet mekanının camiye dönüştürülmesi ülkemiz
İBAD
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
koşullarında ilk çözüm önerisi olarak görülmektedir. Bu tür yapılara kültürel birikim olarak bakılmalı ve işlev
değişikliği yapılırken yapının kent etkisi üzerinden değerlendirmeler yapılmalıdır. Kiliseler formları nedeniyle
kentsel görünümün önemli elemanlarındandır. Kent siluetinde resimsel etkileri kuvvetlidir. Örneklerde gösterilen kent merkezi dışındaki kiliselerin, mekansal potansiyellerini ve kent belleğindeki izleri açığa çıkartılmalı
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ve kente kazandırılmalıdır. Yeniden işlevlendirilirken o çevrenin problemleri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, yapının teknik, üslup vs. özellikleri göz önüne alınarak ele alınmalıdır. Yapılar işlevlendirilirken
Avrupa’daki örnekler gibi yapıyı kente kazandırmak, yeniden çekim noktası haline getirilmelidir. Panagia
Kilisesi bu bağlamda Kayseri kent merkezine yakın mesafedeki kilise örneklerinden farklı olarak aktif olarak
kullanılmaktadır. Her ne kadar yapının özgün kimliğine zarar veren müdahaleler olsa da yapının yaşatılması
ve kent kimliğinin korunması yönü ile olumlu değerlendirilebilir. Sadece ibadet mekanı olarak kullanılmasalar
bile, Kayseri civarındaki benzer kiliselerin yeniden kullanımları kültürel ve ekonomik canlanmanın sağlanacağı için olumlu bir yaklaşım olarak görülmektedir.
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BİR KAMUSAL MEKANIN KOLEKTİF BELLEKTEKİ YERİ: SAMSUN BATI PARK
Kader KESKİN1, Reyhan MİDİLLİ SARI2
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Samsun / Türkiye

1
2

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Trabzon / Türkiye

Öz: Kentsel mekanın bir parçası olan kamusal mekanlar, bireylerin kentle, birbirleriyle ve sosyal çevre ile
bütünleşmesine yardımcı olan; farklı kültürlerin karşılaşmasına, iç içe geçmesine ve yeni kültürel kodların
oluşmasına imkan tanıyan mekanlardır. Kamusal mekanlar kullanıcıların mekana yükledikleri farklı nitelik ve
anlamlarla birlikte mekânsal kimliği oluşturmakta; toplum üzerinde oluşturduğu aidiyet duygusu, yaşanmışlıklar, deneyimler ve anılar ile birlikte fiziksel varlığının çok ötesine taşınarak toplumsal ve kentsel bellekte
önemli bir yer edinmektedir. Kolektif belleğin taşıyıcısı olarak karşımıza çıkan bu mekanlar, taşıdığı imgeler
vasıtasıyla bireyler üzerindeki her hatırlamada
zihinlerde
yeniden
canlandırılmakta, yaşanılan anılar yardıProf. Dr.
Ümran
SEVİL
mıyla bireyler için kentin kurucu mekanları
olarak karşımıza
Bu kapsamda çalışmadaki ana
İBAD Yönetim
Kurulu çıkmaktadırlar.
Başkanı
amaç, Samsun kenti kıyı şeridinin bir bölümünü oluşturan kentin önemli kamusal mekanlarından biri olan
Batıpark’ın kolektif bellekteki yerini ve önemini sorgulamaktır. Çalışma alanı olarak kıyı şeridinin en eski
kullanım alanlarından biri olması, barındırdığı işlevler anlamında zengin ve kent meydanı ile ilişkili olması nedeniyle Batı Park’ın bir bölümü seçilmiştir. Çalışma amacına yönelik olarak Samsun kentinde yaşayan
farklı yaş gruplarına ‘derinlemesine görüşme’ yöntemi doğrultusunda sorular sorularak farklı yaş grupları için
seçilen alanın kolektif bellekteki okuması yapılmıştır. Seçilen yaş grupları 20-30 yaş aralığı, 31-40 yaş aralığı,
41-50 yaş aralığı,51 yaş ve üstü olmak üzere beşer kişilik dört farklı gruptan oluşmaktadır. Yapılan bu çalışma
ile birlikte kentin önemli kamusal mekanlarından birinin kullanımı kolektif bellek okuması doğrultusunda
tartışmaya açılarak seçili alanın kentteki kullanımı, yeri ve önemi, kent- kentli için anlamı ve toplum kültüründeki kamusal açık mekan kullanımının paydası sorgulanarak kritik edilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bellek, Kolektif Bellek, Bellek ve Mimari, Kamusal Mekan

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Bellek kavramı geçmişi saklama ve yeniden meydana getirme yetisidir. Anlık bir işlem olmakla birlikte bilinç
işidir ve insana özgü bir durumdur (Hançerlioğlu, 1994: 44). Anma işlemi zamansal olarak geçmişe yönelik
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etmiş
olsa da EKER
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(Huyssen, 1999: 8-10).
Halbwach’a göre bireysel bellek, bireyin içerisinde bulunduğu sosyal ve fiziksel çevre olmadan açıklanamamaktadır (Çalak, 2012: 34-47). Toplumlar tarafından ortak olarak oluşturulan kolektif bellek mekânsal ve
toplumsal bir oluşum olmakla birlikte temeli bireylere dayanmaktadır. Bireyler de hatırlama eylemini tekrar
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ettikleri etkinlikler/uygulamalar aracılığıyla, toplumlar ise mekânsal anlamda kentsel simgeler yardımıyla gerçekleştirmektedirler (Halbwachs, 1980: 38-40).
Mekanlar toplumların belleğinde yer alan, yaşanmışlıkları içinde barındıran, onları saklayan ve onların yeniden üretilmesinde önemli birer araçtır (Boyer, 1994: 26-31). Bu noktada özellikle kamusal mekanlar geçmiş,
bugün ve gelecek arasında kurulacak olan ilişkilerin ve taşınacak olan değerlerin en önemli başlangıç noktalarından birisidir. Bu mekanlar kentler için kimlik kurucu mekanlardır ve toplumun kolektif belleğini yansıtan
kritik noktalardır (Sargın, 2002: 9-40 ve Yılmaz, 2014: 54). Bu bağlamda kent kimliğinde ve kolektif bellek
oluşumunda etkili olan kentsel mekanlar olağandışı bir müdahaleye maruz kaldıklarında kolektif belleğin oluşmasını sağlayan bağlantının kopmasına neden olmaktadır (Cooper, 1992: 86-112).
Kolektif Bellek ve Kamusal Mekanla Olan İlişkisi
Kolektif bellek en geniş anlamı ile bir grubun grup üyeleri tarafından ortak olarak paylaşılan ve bu grubun
kimliğini şekillendiren aktif geçmişi olarak ifade edilebilir.

Prof. Dr. Ümran SEVİL

Halbwachs’un kolektif bellek kavramına
olursak
her Başkanı
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İBADbakacak
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olarak çerçevelenmiş bir bellek geliştirdiği savı üzerine oturmaktadır (Vromen, 1993: 510-512; Misztal,
2003:108-110). Kolektif bellek yalnızca geçmişi anlatmakla kalmaz, bugünün anlamlandırılmasında sembolik
çerçeveler ve imgeler sağlayarak gerçekliğinin biçimlendirilmesinde yapıcı bir rol oynamaktadır. Dolayısıyla
geçmişin hatırlanması basitçe bilgilerin geri getirilmesi değil, aktif ve yapıcı bir süre, yeniden inşalar ürününün
sonucudur (Coser, 1992: 365-373; Vromen, 1993: 510-512 ve Misztal, 2003: 108-110).
Halbwachs’ın yaptığı ‘hatırlamanın çerçeve analizidir’. Halbwachs’a göre hatırlama eylemini gerçekleştiren
ve ona istikrar kazandıran ‘çerçeve’ Goffman’da günlük deneyimleri düzenleyen ‘çerçeve’ ile aynıdır. Halbwachs daha da ileriye giderek toplumu bellek ve hatırlama eyleminin öznesi olarak kabul etmektedir. Bellek
ve hatırlamanın öznesi her zaman tek tek bireylerdir ama onlar da anılarını kurgulayan ‘çerçeve’ ye bağlıdırlar.
Bu teorinin iyi tarafı ise hatırlama ile birlikte unutmayı da açıklayabiliyor olmasıdır. Bir insan- ve bir toplumgeçmişi sadece bağlantı kurduğu ilişki çerçevesinde yeniden kurabiliyorsa, bu ilişki çerçevesinin dışında kalan
her şeyi unutacaktır (Halbwachs, 1980: 38 - 40).
Çevresel algı üzerinde çalışmalar yapan Downs ve Stea, algılamanın mekanlardan alınan bilgilerin kodlanması, saklanması ve sonrasında geriye çağrılmasını (hatırlama) mekanı algılama ve deneyimleme sürecine bağlamaktadır. Bu nedenle insanların günlük yaşamda yürüme, toplanma, eğlenme, dinlenme gibi günlük eylemlerini gerçekleştirdikleri kamusal mekanlar hatıralarda önemli yer tutmaktadır (Downs ve Stea, 1973: 8-26). Bu
nedenleProf.
sakladıkları
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9-40). Bu mekanlar kentin ve toplum hafızasının sürdürülebilirliğinin sağlanabileceği, toplumun her kesimi
tarafından paylaşılan sosyal pratiklerin gerçekleştiği eğitim alanlarıdır.
Bir toplumda yaşayan bireylerin paylaştığı değerler, deneyimler ve anılar olmadığı sürece kolektif bellekte
sürdürülemez. Bu nedenle kamusal mekanlar toplum için aidiyet duydukları ve kentli kimliğine sahip oldukları
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bir durum oluşturmaktadır (Yılmaz, 2014: 54). Kullanılmayan bellek ise bireylerin aidiyet duymadığı bir kültürel çevreyi ve yaşam alanını ifade etmektedir (Sargın 2002: 9-40). Kolektif hafızanın yoğun olarak taşındığı
kentsel mekanların ortadan kalkması ise kolektif hafızada kayıplara ve yıkıntılara sebebiyet vermektedir. Kentin tarihini, kimliğini, karakterini ve ulus değerlerini bir arada tutan bu mekanlar kentin tarihsel belleği ve toplumun kolektif belleğinin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için önemlidir (Bilsel, 2006: 21-25).
AMAÇ
Çalışmadaki ana amaç, geçmişten günümüze farklı değişimlere maruz kalan Samsun kenti kıyı şeridinin bir
bölümünü oluşturan, kentin önemli kamusal mekanlarından biri olan Batı Park’ın toplumsal bellekteki yerini
ve önemini araştırmak, toplumun ortak belleğini ortaya çıkarmak ve bellek üzerinden mekanın kullanımını ve
sürekliliğini sorgulamaktır.
KAPSAM
Çalışma alanı olarak seçilen Samsun kenti,
kuzeyinde
Karadeniz’in
bulunduğu km’lerce uzunlukta sahil şeriProf.
Dr. Ümran
SEVİL
dine sahip Türkiye’nin önemli kıyı kentlerinden
birisidir.
SahilBaşkanı
şeridi çok uzun olmakla birlikte kent halkına
İBAD Yönetim
Kurulu
çeşitli kullanım imkanları sunan farklı kamusal mekanlardan oluşmaktadır. Sahil şeridinin bir bölümünü oluşturan ve çalışma alanı olarak seçilen Batı Park ise Samsun kenti kıyı şeridinin kuzeybatı-güneydoğu aksında
bulunmaktadır. Dolgu alanı üzerine kurulu olan bu alanın dolgu yapımı 1950’li yıllara kadar geriye gitmektedir. 1950’lerde başlayan doldurma işlemi zamanla devam ederek 1990’lı yıllarda son halini almış ve bugünkü
Batı Park sınırlarına ulaşılmıştır (Samsun Büyükşehir Belediyesi Arşivi).
Batı Park kıyı şeridinin çok büyük bir alanı kapsaması nedeniyle çalışmayı daha verimli yürütebilmek amacıyla
çalışma alanı sınırlandırılmıştır. 1950’li yıllarda denizin doldurulmasıyla elde edilen, 1960’larda ilk kez Samsun
Fuarı olarak işlev kazanarak 1990’lı yıllara kadar fuar alanı olarak aktif kullanılan, kent merkezi ile bağlantılı ve
sahil şeridinin en eski kullanım alanı olan bölüm çalışma alanı olarak seçilmiştir. Çalışma alanı batıda Kurtuluş
Yolu, doğuda Sevgi Gölü, güneyde ise raylı sistem hattı ile sınırlandırılmıştır (Şekil 1 ve Şekil 2).
1960’lı yıllarda kente kazandırılan çalışma alanı, zaman içerisinde değişim ve dönüşüme uğramış, alan içerisinde yeni karayolu açılarak alan bölünmüş, valilik binası ve yabancılar pazarı gibi yeni yapılar eklenmiş,
fuara ait yapıların bir bölümü kaldırılarak alan katmanlı bir doku haline getirilmiş ve günümüz kullanımına
ulaşmıştır. Günümüzde çalışma alanı, dinlenme, eğlenme ve alışverişe imkan tanıyan sosyo - kültürel yapıların
yanı sıra müze ve valilik binası gibi kamusal yapıları da barındıran çok işlevli bir kamusal mekandır. Çalışma
alanında Atatürk Müzesi, Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Muzaffer Önder Parkı, Lunapark, Yabancılar Pazarı, nikah
salonları,
bahçeleri
ve gazinolar bulunmaktadır (Şekil
3). Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
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Şekil 1. Samsun Batı Park Kıyı Şeridi (Samsun Büyükşehir Belediyesi, 2018)

Şekil 2. Çalışma Alanı29

YÖNTEM
Çalışma yöntemi olarak niteliksel araştırma yöntemlerinden birisi olan derinlemesine görüşme (in - depth inProf.
Dr. Ümran
terview) yöntemi seçilmiştir. Derinlemesine
görüşme,
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Yönetim
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sı, dinlenmesi, kaydedilmesi ve gerektiği yerlerde konuyla ilişkili
olarak yeni soruların sorulduğu bir görüşme
tekniğidir (Kümbetoğlu, 2005: 71). Açık uçlu sorularla birlikte görüşme yapılacak kişilere ifadelerini, duygu
ve düşüncelerini kendi seçecekleri kelimeler ve kendine özgü anlatım imkanı tanınmaktadır.
Çalışma amacına yönelik olarak alan çalışması üç farklı aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada çalışmanın amacına yönelik olarak görüşülecek kişi ile aktif görüşmenin sağlanabileceği sorular hazırlanmış ve görüşme yapılacak kişilere yönelik kriterler belirlenmiştir. Görüşme öncesinde görüşme yapılacak kişilere bu görüşmenin
ne amaçla yapıldığı anlatılarak görüşmenin daha verimli geçmesi sağlanmıştır. İkinci etapta seçilen kişilerle
derinlemesine görüşme yöntemi doğrultusunda hazırlanan sorular yöneltilmiş; verilen cevaplar ses kayıt cihazı
ile kaydedilmiştir. Son aşamada ise yapılan görüşmeler yazılı metin haline getirilerek analiz edilmiş ve alana
yönelik bulgulara ulaşılmıştır.
Soruların Hazırlanması ve Örneklemin Belirlenmesi
Çalışmanın çıkış noktasına paralel olarak görüşme yapılacak kişilere yaş, cinsiyet, yaşadıkları yer, alanla hayatlarının nasıl birleştiği, alanı hangi sıklıkla ve hangi amaçla kullandıkları, alanda hangi etkinlikte bulundukları, alanın kişiler için ne anlam ifade ettiği ve alanda geçirdikleri bir günü anlatmaları istenmiştir.
Seçili alanın kullanımının 1950’li yıllara kadar geriye gitmesi, 1990’lı yıllara kadar aktif bir biçimde yıllar fuar
alanı olarak kullanılması ve çalışma alanının günümüz kullanımına kadar farklı işlevler kazanması nedeniyle
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likle kolektif bellek taraması yapılırken dönemsel farklılıklara paralel olarak farklı yaş aralıkları için bellekteki
yerinin farklı düşünceler ve imgeler ortaya çıkarabileceği ve daha verimli bir analiz elde edilebileceği düşünülmüştür. Görüşme yapmak amacıyla 20-30 yaş aralığı, 31-40 yaş aralığı ve 41-50 yaş, 51 yaş ve üstü olmak
29
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üzere farklı yaş gruplarından beşer kişi olmak üzere toplamda yirmi kişi ile görüşülmüştür. Bu durumun yanı
sıra seçim yapılırken cinsiyetin dengeli dağılmasına ve seçili kamusal mekanı kullanmış kişiler olmalarına
dikkat edilmiştir.

5.Kurtuluş Yolu

6.Yabancılar Pazarı

7.Çay bahçeleri

8.Gazinolar

Prof. Dr. Ümran SEVİL
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Şekil 3.Çalışma Alanı (Samsun Büyükşehir Belediyesi, 2018)

1.Atatürk, Arkeoloji ve
Etnografya Müzesi

2.Valilik Binası

3.Muzaffer Önder
Parkı

4.Lunapark

BULGULAR
Yapılan çalışmada elde edilen bulguları daha iyi analiz edebilmek üzere görüşme yapılan yaş grupları kendi
içerisinde çözümlenmiş ve karşılaştırılmıştır.
*Kaynak kişilere çalışma alanı ile hayatlarının nasıl birleştiği sorulduğunda:
20-30 yaş
grubuyla
yapılan görüşmeler
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof.
Dr. Bülent
EKER sonrası elde edilen bulgular:
İBAD
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
Çocukluk dönemi Samsun’da geçen kişilerin küçük yaşlarda aileleri ile birlikte gezmek için sahil kıyısına
geldikleri, çocukluk anılarında bu alanın var olduğu ve bu nedenle mekanla aralarında duygusal olarak bağ
kurulduğu belirlenmiştir (1,2,3) Samsun’a sonradan gelen ve yerleşen kişilerin ise gezme amaçlı alanı ziyaret
ettikleri, mekanla duygusal bağlantıdan ziyade alanla fiziksel kullanım olarak bağ kurmaktadırlar (4,5).
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Çocukluğuma dair hatırladığım anılarım hep burada. Alana alış-veriş için gelirdik, yabancılar pazarında
vakit geçirirdik, gezerdik… hatırlıyorum 5-6 yaşlarındaydım… (1).
Samsun’a ilk kez 2009 yılında akraba ziyaretine geldiğimde akrabalar alanı gezdirmek için götürmüştü. Yabancılar pazarına gitmiştik, Kurtuluş Yolu’nu gezmiştik oradan hayvanat bahçesine geçmiştik (4).
31-40 yaş grubuyla yapılan görüşmeler sonrası elde edilen bulgular:
Bu yaş grubu ile yapılan görüşmelerde kullanıcılardan bazılarının alanın günümüz kullanımı öncesi yok olan
fuar alanına yönelik referanslar verdiği görülmektedir (6, 7, 8). Fuara referans vermeyen kullanıcılar ise mekanı çocukluk yaşamları ile özdeşleştirdikleri belirlenmiştir (9,10).
Fuar alanına giderek tanıştım. Hayal meyal hatırlıyorum, cıvıl cıvıldı, çok yaşayan bir yerdi (6).
Fuar zamanlarında gitmiştim, ilkokuldaydım, akşamları ailece dondurma yemeye gidiyorduk (7).
41-50 yaş grubuyla yapılan görüşmelerProf.
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elde Ümran
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SEVİL
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Bu yaş grubu ile yapılan görüşmelerde kullanıcıların alanla tanışma hikayeleri alanın fuar olarak kullanıldığı
döneme işaret etmektedir (11,12,13). Diğer kaynak kullanıcılar ise gençlik döneminde alanda gezmek amaçlı
vakit geçirdiklerini anlatmıştır (14,15).
7-8 yaşlarındaydım, fuarı hatırlıyorum. Annem, babam, dayım, teyzem… hep birlikte oraya giderdik akşamları. Dönme dolaba ilk kez binişimi hatırlıyorum…(11)
51 yaş ve üstü yaş grubuyla yapılan görüşmeler sonrası elde edilen bulgular:
Kaynak alanı tanımlarken alanın fuar dönemine ait yoğun ve hareketli günlerine gitmekte, alanın işlevinin
değişmesiyle duyduğu rahatsızlığı dile getirmektedir (16).
Diğer kaynak kişilerle yapılan görüşmelerde kişilerin belleğinde eski kullanımının yıkıma uğradığı yeni mekan kullanımı ile yeni bir bellek üretim sürecine başlandığı anlaşılmaktadır (17,18,19). Bu durumun yanı sıra
başka bir kaynak kişi de kamusal mekanların kullanıcıları bir araya getiren, yeni alışkanlıkların edinildiği, kültürel aktarımın gerçekleştiği bir üretim alanı olarak ‘kamusal mekan’ kullanımının kolektif bellekteki anlamını
nitelendirmektedir (20).
Bu alanda 70’li yıllarda fuara gelirdik. O zaman çok güzel bir fuar vardı. Çok şenlikti. Yılda bir olurdu, temmuz aylarında, bazen bir aydan fazla uzatırlardı, onu yediler. İzmir Fuarı gibi bir yerdi. Köyde insan kalmazdı.
Dr.
Pelin
AVŞAR
KARABAŞ
Prof. Dr.
Bülent
EKER
Sonra kapandı.
Şu an
içki alanları
oldu, gazinolar var, düğün Doç.
salonları
var,
eskiden
çok eğlenceli
bir yerdi
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
(16). İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
Her hafta sonu dinlenme amaçlı geliyorum, alanın kültürel olarak önemli bir değeri var (20).
*Kaynak kişilere alanı hangi sıklıkla ve amaçla kullandıkları, alanın kişiler için ne anlam ifade ettiği ve
alanda hangi etkinlikte bulundukları sorulduğunda:
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20-30 yaş grubuyla yapılan görüşmeler sonrası elde edilen bulgular:
Çalışma alanının Kurtuluş Yolu ile ve Sevgi Gölü ile sınırının olması alanı bazı kullanıcılar için (1,2,3,4) bu
alanları kapsayacak şekilde alanla birlikte bütün olarak değerlendirmesine yol açmaktadır. Ancak bir başka
kaynağın (5) anlatılarında alanın anlamsal olarak yaşanan, oraya ait hissedilecek ve duygusal bir ilişki kurulabilecek yer olmadığı daha çok fiziksel kullanım amacı taşıyan somut bileşenler üzerinden duyusal uyaranlar
etrafında şekillendiği okunmaktadır.
Yaklaşık olarak dört ayda bir alana gelirim. Alanı daha çok gelen arkadaşlarımı gezdirmek, yabancılar pazarında alış veriş yapmak ve alanda yürüyüş yapmak için kullanıyorum. Kurtuluş yolundan pay biçersek tarihi
bir anlamı var, sevgi gölü ve sahilden bakarsak deniz ve huzuru çağrıştırıyor bana (2).
Ortalama olarak dört ayda bir gezmek ve alışveriş amaçlı kullanıyorum. Alan Samsun’ a yakın bir yer, benim için bir anlam ifade etmiyor (5).
31-40 yaş grubuyla yapılan görüşmelerProf.
sonrasıDr.
eldeÜmran
edilen bulgular:
SEVİL

İBAD Yönetim
Kurulu
Başkanı
Kaynak kişiler alanı çok sık kullanmadıklarını
belirtmekte
ve alanın
bellekteki yerlerinin iki aşamalı olduğu
görülmektedir. Eski kullanımını Samsun, fuar ve çocukluğu ile ilişkilendiren kullanıcılar günümüzde alanı
rekreasyon alanı olarak nitelendirmektedir (7). Ancak daha öncesinde alanın çok aktif ve canlı olduğunu belirten kullanıcı artık alanı hiç kullanmadığını ve kendisinden ziyade toplumsal belleğindeki yerine referans
vermektedir (6). Bunun yanı sıra başka bir kaynağın alanın anlamının günümüzdeki kullanımı ile değiştiği,
anlamının ‘Kurtuluş Yolu’ olduğunu ifade etmekte; bu durumun da cumhuriyetin mekan üzerinden toplumsal
bir bellek üretme projesi olarak bu yola referans vermesi bu projenin başarılı olduğunu göstermektedir (8).
Alanda eski geçirdiği günlerin yoğunluğu ve hareketliliğin olmaması durumuna yakınan kaynak öncesinde
kurmuş olduğu içselleştirme ve bağın koptuğunu belirtmekte ve anlamsal olarak da sadece günümüz işlevine
yönelik açıklama yapmaktadır (6). Alanı çocukluk, gençlik yılları ile özdeşleştiren kaynak kişi, alanı artık işlevsiz bulmakta ve işlev olarak daha yoğun içeriğe sahip AVM’lere yönlendiklerini ifade etmiştir (9). Alanı sık
kullandığını belirten başka bir kaynak ise, bu durumun ikamet ettiği yere yakın olmasıyla açıklamaktadır (10).
Alanda hiç faaliyet alanı yok gibi, yalnızca nefes alınacak bir yer olarak anlamlandırıyorum… ancak ben hiç
kullanmıyorum (6).

Deniz kenarında yürüyüş yapmak, çocuklarım paten sürmesi için gidiyoruz, alanı çok sık kullanmıyorum. Çocukluğumdaki anlamı fuar, şuan ki anlamı ise kurtuluş yolu… (8).
Alan benim
gençliğim,
düğünDr.
salonlarına
ve Rus pazarına
gideriz,
Doç.
Pelin AVŞAR
KARABAŞ
Prof.çocukluğum,
Dr. Bülent
EKERher şeyim. Orada daha çok
senedeİBAD
1-2 kez
çocuklarıKurulu
lunaparka
götürürüz.. Bu kadar. Alanda
daha
fazla faaliyet
yok,Başkan
şimdilerde
AVM’ler
İBAD
Yönetim
Kurulu
Yardımcısı
Yönetim
Üyesi
var, içerisinde farklı etkinlikler var. Onlar açıldığı için alanı eskisi gibi kullanmıyoruz… (9).
Yaz boyunca haftanın 4-5 günü geliriz. Sevgi Gölü’ne, kafesine çok sık gideriz. Burada oturduğum için her
yere yakın (10).
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41-50 yaş grubuyla yapılan görüşmeler sonrası elde edilen bulgular:
Geçmişteki kullanımını kendisi ile içselleştiren ve mekan ile bağlantı kuran kaynak kişi şu an alanın kullanımına yönelik olarak kendisi için değer taşımadığını dile getirmekte ve geçmişi bugün olmayan yapılar ve
yapmadığı pratikler üzerinden anlatmaktadır (11). Alanı seyrek kullandığını ifade eden kaynak kişiler ise bu
duruma Atakum sahil şeridi ve AVM gibi farklı alternatif alanların var olmasına bağlamakta ve alanın kendileri için değeri sorulduğunda ise belleğinde eski ve yeni olmak üzere iki farklı bellek eşiğinin var olduğu
anlaşılmaktadır (12,13). Diğer kaynak kullanıcılar ise alanı işlerinin düştüğü sürece kullandıkları ve anlamını
günümüz kullanımına yönelik huzur veren, sakinleştiren bir mekan olarak tanımladıkları görülmüştür (14,15).
Önceden gerçekten bir anlamı vardı, arkadaşlarla buluşurduk, deniz kenarında otururduk, lise çağında çok sık
kullanırdık dondurma yerdik, lunaparka giderdik, balerine binerdik, şu an benim için bir anlam ifade etmiyor,
alanı kullanmıyorum (11).
Yazın ayda 1 defa gezmek için geliriz, başka yerlere gidiyoruz. Gezecek yerler çoğaldı, Atakum sahil boyu var,
Dr.
Ümran
SEVİL dolaştırmak, sahil boyu yürümek için,
Piazza açıldı. Önceden her gün buraya Prof.
gelirdik..
Gezmek
için, çocukları
Yönetim
Kurulu Alanın
Başkanı
çocukları parka, hayvanat bahçesineİBAD
götürmek
için geliyorum.
şu anki kullanım için olan anlamı daha
temiz bir yer, Samsun’un gezilecek yerlerinden biri, sahil boyu (12).
51 ve üstü yaş grubuyla yapılan görüşmeler sonrası elde edilen bulgular:
Bu yaş grubu kaynak kişiler, alana yönelik duydukları rahatsızlıkları dile getirmişlerdir. Alanda bulunan gazinolar, alanı güvensiz kılmakta ve ailece gidilebilecek bir yer olmaktan uzak olduğunu belirtmektedir (16) Bu
durumun yanı sıra alan işlevsiz bulunurken (17, 19, 20), var olan mevcut yapılaşmanın deniz-kent arasındaki
ilişkiyi kopardığı düşünülmektedir (18) Alanın farklı kullanımlarına tanıklık eden bu gruptaki bazı kaynak
kişilerin belleklerinin güncel kullanımla yeni bir belleğin oluşumuyla sürekliliğin koptuğu (17, 18, 19) bazı
kaynak kişilerde ise anıların yıkıma uğradığı görülmektedir (16,17).
Sahili kullanıyorum gezmek amaçlı, o alanı kullanmıyorum, sahili fena değil. Düğün salonlarının olduğu
yerden gece ailece geçemezsiniz, her yer gazino. Belediye Evleri’nde oturuyorum, hava iyi olduğunda spor
amaçlı geliyorum, yazın daha sık kışın daha seyrek. Alanın benim için anlamı sahili beğeniyorum, iyi fena
değil, düğün salonlarının olduğu yerde ne geziliyor ne oturuluyor. Önceden öyle değildi, çok güzeldi, kullanıyordum (16).
Arada gezmeye,10-15 günde bir gelirim, sahile geliriz, yaz aylarında. Oturulacak yer yok, her yer yeşillik…,
bir Sevgi var, büfe yok, hiçbir şey yok, taşın üzerine otur. Ekseriya balık tutanları seyrederdim, gezerim gelirim
Doç.
AVŞAR
KARABAŞ
Prof.
Dr.
Bülent
EKER
başka da
bir şey
yok.
Benim için
hiçbir şey ifade etmiyor. Alanda
hiçbirDr.
şey Pelin
yok, tuvalet
bile yok,
büfe de yok
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
İBAD
Yönetim
Kurulu
Üyesi
(17).
Kadife kalede oturuyorum, kafamı dinlemek için, beynimi dinlemek için alana giderdim, 2-3 günde bir giderdim. Şu an hiç gittiğim yok. Eski tat yok, tuz yok, eski görüntü yok. Oranın görüntüsünün önü açıktı, her taraf
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gözümün önündeydi, şu an kapandı. Beni sakinleştiriyordu, huzur buluyordum, kafamı dinliyordum, ama şu
an değil (18).
*Kaynak kişilere alanda geçirdikleri bir günü detaylı anlatmaları istendiğinde:
20-30 yaş grubuyla yapılan görüşmeler sonrası elde edilen bulgular:
Kaynak kişilerin referans verdiği mekanların sadece sahil aksı ve Yabancılar Pazarı olması (5); Kurtuluş Yolu
ile alanı içselleştirmeleri-bütünleştirmeleri ve Sevgi Gölüne ulaşım için geçiş mekanı (ara mekan) olarak kullanmaları dikkat çekmektedir (1,2,3,4).
Cumhuriyet meydanından Bandırma Gemi maketinin olduğu alana gidiyorum… Oradan yabancılar pazarına
giriyorum, orayı dolaşıyorum. Çıkıyorum… Bandırma gemi maketi ile Sevgi kafe arasında dondurma yiyerek
ya da çekirdek yiyerek vakit geçiriyorum, o sahil şeridini boylu boyunca dolaşıp geri dönüyorum (5)
31-40 yaş grubuyla yapılan görüşmeler sonrası elde edilen bulgular:

Prof. Dr. Ümran SEVİL

Kaynak kişilere alanda geçirdikleri bir
günüYönetim
detaylı anlatmaları
istendiğinde kullanıcılardan bazıları fuar günİBAD
Kurulu Başkanı
lerine giderek fuarda geçen yaşamla bağlantı kurmakta (6,7,8) yok olan mekanlarla birlikte ‘an’ı tekrar belleğinde canlandırmakta, sokaklarında yaşamakta, belleğinde kalan imgelere referans vermektedir (6). Diğer
bir kaynak kullanıcı ise alandan ziyade işlev yoğunluğu daha fazla olan alış-veriş merkezlerini tercih ettiğini
belirtmiş (9); alanı sık kullandığını ifade eden başka bir kullanıcı ise konum olarak yaşadıkları yere yakın bulunması nedeniyle alanı tercih ettiklerini ifade etmiştir (10).
Araçla gidip, park edecek yer arardık, dar sokaklar vardı, sonra derme çatma dükkanlar vardı, fuara ve düğüne giderdik. Samsun Tekel binası vardı, binalar arasında dolaşırdık. Çok ışıklı, insanların yoğun olduğu bir
yerdi daracık çok düzensiz sokaklardı, ancak vakit geçirmeye bayılırdım, şimdi ise kullanışsız, kullanmıyorum
da (6)
41-50 yaş grubuyla yapılan görüşmeler sonrası elde edilen bulgular:
Kaynak kişilere alanda geçirdikleri bir günü detaylı anlatmaları istendiğinde kaynak kişinin yalnız mekânsal
değil, mekanlar üzerinden oluşan anlamların ve mekanlarda gerçekleşen toplumsal etkinliklerin özlemini duymakta ve kendisi üzerinde mekânsal belleğin sürekliliğinin olmasını istediği anlaşılmaktadır (11). Diğer bir
kaynak kişi de alanı Sevgi Kafe’nin bulunduğu alanla bütün olarak kabul etmekte ve alana yakın bir yerde gerçekleştiren uçak gösterilerinin ulus kimliğine katkı sağladığını düşünmektedir. Alana ihtiyacı oldukça geldiğini belirten kişi ise güncel yaşamda duyduğu ihtiyaçları kent merkezinden sağladığı ve alanı alışveriş mekanı
Doç.
AVŞAR
Dr. Bülent
EKER
alanıPelin
alış verişin
yanı sıraKARABAŞ
sahil aksı ile
olarak Prof.
nitelendirdiği
belirlenmiştir
(12). Diğer kaynak kullanıcıların
iseDr.
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
birlikte bütünleştirdiği okunmaktadır (13, 14, 15).
Ortaokuldayken arkadaşlarla buluşmuştuk, hep birlikte yemek yemiştik, sonrasında elimizde birer pamuk şeker… birer de balon almıştık, oradan lunaparka geçmiştik, balerine, çarpışan otoya binmiştik. Ne giydiğimi
bile hatırlıyorum... keşke hala orada güzel vakit geçirebilmiş olsaydık (11).
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Milli bayramlarda uçak gösterilerini izlemeye Sevgi Kafe’nin olduğu alana geliyoruz, milli duygularım kabarıyor, çocuklar mutlu oluyor. Daha fazla vakit geçirmiyorum burada, ihtiyaç oldukça nadir geliyorum, Yabancılar Pazarı’na kıyasla şehir merkezinde her şey var (12).
51 ve üstü yaş grubuyla yapılan görüşmeler sonrası elde edilen bulgular:
Kaynak kişilerin yaptığı açıklamalar irdelendiğinde alana yönelik bir bellek yıkımının yaşandığı, ve sürekliliğin kaybolduğu (16,17), alanın değer taşımadığı ve günümüz için alanı sadece geçiş mekanı olarak kullandıkları anlaşılmaktadır (17, 20). Alanı işlevsiz bulan kaynak kişilerin (18,19,20) yanı sıra; başka bir kaynak kullanıcı da alanda işlevi olan mekanların fuardan kalma mekanlar olduğunu dile getirmekte ve alanın iyi şekilde
yönetilip değerlendirilemediğini ifade etmekte ve yine geçmişe vurgu yapmaktadır (17).
Ben orda en fazla 3-4 saat kalırım. Boydan boya yürürüm, balık tutanları seyrederim, başka faaliyet yok. Bu
belediyecilik mi ya! Gidip Ordu-Ünye Belediyesi’ne baksınlar! Fuardan kalma iki bir şey var, başka da bir şey
yok. Böyle sahil mi olur! Buralarda (Meydan parkı) güzel değil, mecburiyetten oturuyoruz! (17)

Prof. Dr. Ümran SEVİL

Öncelerde fuara eğlenceye gelirdik, İBAD
Çarşamba’dan…
şimdilerde
ise yabancılar pazarına alış veriş için iki
Yönetim Kurulu
Başkanı
ayda bir ya gelirim ya gelmem (20).
Yapılan Değerlendirmeler Sonrası Elde Edilen Genel Bulgular:
1.20-30 yaş arası ile yapılan görüşmelerde çocukluk yılları Samsun’da geçen kaynak kişilerle, Samsun’ a sonradan yerleşen kişilerde alan değerlerinin farklı olduğu görülmüştür. Çocukluk yılları Samsun’da geçen kişiler
alanla duygusal bağ kurabilirken, Samsun’a sonradan yerleşen kişiler kolektif bellek üzerinden anlatımlarda
bulunmaktadır. Ancak alanın eski ve yoğun olarak kullanılan fuar dönemine ait herhangi bir bilgi aktarımı
olmamıştır.
2.31 yaş ve üstündeki kişilerin belleklerinde alanın bir önceki işlevine (fuar) ait bulgulara rastlandığı, bir
önceki işlevinin bazı kaynak kişiler için çocukluk ve gençlik yıllarını hatırlamada mekânsal olarak değer ve
önem taşıdığı görülmektedir. Ancak yeni mekan üretimiyle birlikte bazı kaynak kişilerin belleklerinde eski
işleve yönelik değerlerin yıkıma uğradığı ve alan üzerinde sürekliliği olmayan yeni bir kolektif bellek üretiminin olduğu yani alanın öncesi ve sonrası olmak üzere birbirini tamamlamayan iki farklı dönemin oluştuğu
anlaşılmıştır. Mekanlar, anılar üzerinden geçmişi bugüne, bugünü geleceğe bağlayan birer zincirdirler. Ancak
yıkımları ile birlikte bu yaş grubu ile alt yaş grupları arasındaki kolektif belleğin tarihsel sürekliliğinin kırılmaya uğradığı anlaşılmıştır.
3.Bir yapının
o yapının
nedenDr.
olmadığı
görülmektedir.
Belleğin
PelindaAVŞAR
KARABAŞ
Prof. yok
Dr.olması,
Bülent
EKERbellekte hemen silinmesineDoç.
yapılanmasında
mekanlar
gereklidir
ancak mekanların yapısalİBAD
olarakYönetim
ortadan kaldırılmaları
her zaman
beKurulu Başkan
Yardımcısı
İBAD Yönetim
Kurulu
Üyesi
leğin yitimine sebep olmamaktadır. Bazı kaynak kişilerde görüldüğü gibi fuara ait mekanlar kaldırılsa dahi
üzerinden oluşturulan belleğin yıllar boyu devam ettiği, ancak bu durumun bireysel olarak farklılık gösterdiği
okunmaktadır.
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4.Alt yaş grupları (20-30 yaş) mekânsal olarak alanın kullanım değişikliklerinden haberdar olmaması kolektif
ve kentsel bellekte tarihsel sürekliliğin sağlanamamasına neden olmaktadır.
5.Alt yaş grupları alanı daha çok işlevsel olarak ele alırken daha üst yaş gruplarının alanla duygusal bağ kurdukları, alanın toplumsal anlamdaki yerinin önemli olduğu görülmüştür.
6.Alt yaş gruplarının alanı tanımlamalarında daha kısa ve akla dayanır veriler bulunurken iken üst yaş gruplarının tanımlamalarında geçmişe yönelik daha uzun, hisler içeren ‘nostalji’ anlatımlar bulunmaktadır. Buradan
çıkarımla hayatımızda deneyim olarak daha fazla yer almış mekanlarla kurduğumuz ilişkiler bizlerde daha
fazla aidiyet hissi uyandırmakta, kişilerde taşıdığı duygu ve değerlerin artabileceği anlaşılmaktadır.
7. Alan kullanımında geçmişe duyulan özlem alanın eski hareketli, canlı ve işlevsel yapısının kaybolduğu
mevcut kullanımın ise gerek bireysel gerekse toplumsal olarak yetersiz olduğu tespit edilmiştir.
SONUÇ

Prof. Dr.
Ümran
SEVİL
Ortak kimliğin ve yere ait aidiyet duygusunun
oluşmasında
önemli
bir yeri olan kolektif bellek, ortak geçmişe
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkanı
işaret eden, semboller ve imgeler üzerinden mekanlarla bağdaştırılarak mekanlar üzerinden somutlaşmaktadır. Yapılan görüşmeler sonucunda anıların canlanmasında, belleğin oluşmasında mekanların gerekli olduğu,
anlatıların mekanlar üzerinden gerçekleştiği/şekillendiği görülmüştür. Katmanlı bir yapıya sahip olan çalışma
alanı geçmişten günümüze ulaşana kadar farklı kullanımlardan geçmiş ancak kolektif belleğin aktarılmasında
önemli bir araç olması gerekirken geçmişe ait izler yok edilmiştir. Bu duruma bağlı olarak bireylerin belleklerinde yitimler meydana gelmiş, nesilden nesile aktarılacak olan tarihsel bağ ve süreklilik bozulmuştur.
Tarihsel bağ ve süreklilikte, ulus-kimlik bilincinde kentin önemli yapıtaşları olan, bireylerin kentle ve toplumla sağlıklı yaşam ilişkilerinin geliştirildiği, kolektif belleğin oluşturulduğu açık kamusal mekan kullanımının
günümüzde çeşitli nedenlerle azaldığı yapılan çalışma ile ortaya çıkmıştır. Açık kamusal mekanların aktif olmasını sağlayacak işlevlerin yetersiz olması durumunun ve günümüz kamusal mekanlarından avm gibi farklı
bir çok işlevi içinde barındıran mekanların açık kamusal mekanların varlığını tehdit ettiği anlaşılmıştır. Bu
duruma ek olarak bireylerin psiko-sosyal ve güvenlik gereksinmelerine cevap veremeyen mekanların kullanım
olarak tercih edilmediği, toplum tarafından benimsenmediği ve bu mekanların aidiyet oluşturamadığı tespit
edilmiştir.
Sonuç olarak toplumların kent kimliği oluşumunda, tarih bilinci aktarımında ve kolektif belleğin sürdürülmesinde yeri olan kamusal mekanların kullanımı önemlidir. Bu nedenle toplumsal değerlerin, edinimlerin kazanıldığı açık kamusal mekanlar toplumsal kullanımına yönelik olarak işlevlendirilmeli ve kente kazandırılmaDoç.belleğin
Dr. Pelin
AVŞAR
Prof.buDr.
Bülent
EKERederken de mekanların kolektif
lıdır. Ayrıca
mekanlara
müdahale
taşıyıcısı
olduğu KARABAŞ
unutulmamalı
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
İBAD
Yönetim
Kurulu
Üyesi
ve kente ait mekânsal gelişim stratejileri izlenirken önem verilmesi gereken yönlendirici nitelikteki
kolektif
belleğin tanımlayıcı kavramsallığı ile birlikte hareket edilmelidir.
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TASARIM PAZARLARINDA YER ALAN ÜRÜNLERİN FORM OLUŞUMUNDA ÜRETİM
TEKNİKLERİNİN ETKİLERİ
Saygın YÜCEKULE1, H. Güçlü YAVUZCAN2
Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Ankara / Türkiye

1-2

Öz: Tasarım pazarları sanatçılar, zanaatçılar, üreticiler, girişimciler gibi pek çok farklı ama birbiriyle ilişkili
disiplinden insanı bir araya getiren organizasyonlardır. Seramik, ahşap, metal, tekstil, plastik gibi çok farklı
çeşitte malzemeden üretilen çantalar, kılıflar, saksılar, mutfak ürünleri, bebek ve çocuk ürünleri, kıyafetler, takılar, ofis gereçleri vb. ürünün sergilendiği ve aynı zamanda satışının gerçekleştirildiği tasarım pazarları, ilgili
kişilerin taleplerindeki artış ile birlikte eskiye oranla daha sık aralıklarla gerçekleştirilmektedir. Organizasyon
sayılarındaki artış, ürünlerin oluşumunda aktif rol oynayan katılımcıların(üretici, zanaatçı, sanatçı vb.) yeni
ürünler oluşturmalarını ve üretim miktarında
gerektirmektedir. Çalışma kapsamında yapılan
Prof.artışa
Dr. gitmelerini
Ümran SEVİL
araştırma ve gözlemlere göre, tasarım
pazarlarına
kullanıcı
olarak
katılım sağlayan kişilerin, ürünlerin yeniliİBAD
Yönetim
Kurulu
Başkanı
ğine yönelik ilk izlenimleri ürünün formuna göre şekillenmektedir. Formda gerçekleştirilen yenilikler, marka
bilinirliği ve satış miktarında artış sağlamasına karşın, yeni form arayışında üretim tekniğine, malzeme türüne,
kavramsal ve fonksiyonel gerekliliklere dayalı bazı sınırlılıklar bulunmaktadır. Fikirlerin üçüncü boyuta geçerek, kullanıcıyla buluşana kadar geçirdiği süreçteki önemli basamaklardan biri de üretim tekniğidir. Tasarım
pazarlarında ürün ve malzeme çeşitliliğinin fazla olması, farklı üretim tekniklerinin ürünlere yansımasını gözlemlemek açısından avantaj oluşturmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, tasarım pazarlarında yer alan
ürünlerin form oluşumlarında üretim yöntemlerinin etkilerini incelemektir. Çalışmanın kapsamını ürün tasarımı dahilinde, form ve üretim yöntemi ilişkisi oluşturacak olup; araştırma, Ankara ilinde bulunan ve tasarım
pazarlarına katılan şirketlerin, işletmelerin ve şahısların tasarım pazarlarında yer alan ürünlerine ilişkin form
arayışları ile sınırlıdır. Araştırma kapsamında gözlem, anket ve mülakat yöntemleri ile veriler toplanmıştır.
Anahtar kelimeler : Tasarım, Tasarım Pazarları, Form, Üretim Teknikleri, Malzeme

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Tasarım, kullanım alanı oldukça geniş olan bir kavramdır. Sonuç ürüne, sürece, hizmete, markaya; pazarlama,
satış miktarı , ürün-marka bilinirliği gibi farklı alanlarda sağladığı katkılar sebebiyle kullanımı daha da yaygın
hale gelmiştir.
Tasarımın
sağladığı
artı değer, gerekliliklerine bakılmaksızın
yapılanAVŞAR
neredeyseKARABAŞ
her işte, oluşDoç. Dr. Pelin
Prof. Dr.
Bülent
EKER
turulan
her üründe,
verilen
her hizmette
kullanılmasına
açmıştır.
Tasarım
ile ilgili
İBAD
Yönetimyol
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
İBAD
Yönetim
Kurulu
Üyesi bu kavramın gelişigüzel
olarak lietratürde çok farklı tanımlar ve tanımlara ilişkin de birçok tartışma bulunmaktadır. Heskett’e göre
tasarımın tartışılması bu sözcüğün kendisinden kaynaklanan bir başlangıç sorunu yüzünden oldukça güç bir
iştir. Tasarım terimi o kadar çok anlam basamağına sahiptir ki bu bile tek başına bir karmaşa kaynağıdır (Heskett, 2002). Kullanıldığı yere göre bir süreci, bir işleyiş biçimini temsil edebilir. Üzerinde düşünülmüş, geliş-
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tirilmiş ve sonuca ulaştırılmış bir ürünün karşılığı olabilir. Bunların dışında bir fikri, kavramsal bir yaklaşımı
ya da genel bir uzmanlık alanını ifade edebilir. Heskett’e göre karışıklığın derinleşmesi tasarım pratiğinin ve
terminolojisinin geniş bir alana yayılmasından kaynaklanır. Tasarım başlığı altında kendine yer bulan bir dizi
uygulamaya bakıldığında: zanaat tasarımı, endüstriyel sanat, ticari sanat, tasarım mühendisliği, ürün tasarımı,
grafik tasarımı, moda tasarımı ve etkleşim tasarımı gibi alanlar örnek gösterilebilir (Heskett, 2002). Bütün bu
alanların dışında, gereklilikleri yerine getirildiğinde hayata değer katan tasarım kavramının, ilgili ilgisiz pek
çok faaliyet için gelişigüzel kullanılmaya başlanması, tasarımın ve tasarım ile ilgili mesleklerin algısal olarak değersizleşmesine yol açmaktadır. Kaş tasarımı, saç tasarımı, çiçek tasarımı, cenaze tasarımı bahsedilen
duruma örnek gösterilebilir. Tasarımla ilgili kriterlerin belirlendiği bir düzenleme olmaması, terimin rastgele
kullanımına yol açan sebeplerden biri olarak gösterilebilir. Yapılan gözlemler neticesinde, kavramın özellikle
el yapımı ürünlerde ve hediyelik eşya sektöründe yoğun şekilde kullanıldığı belirlenmiştir. Tasarım pazarları
hem bahsedilen ürün örneklerini bünyesinde bulundurması hem de kavramı direkt adında kullanan organizasyonlar olmaları bakımından araştırma alanı olarak belirlenmiştir.
Tasarım Pazarı Ürünleri ve Form

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Tasarım pazarları sanatçıların, zanaatçıların, üreticilerin, girişimcilerin bir arada olduğu ve kendi ürünlerini
sergileyip, ürünlerinin satışını gerçekleştirdiği organizasyonlardır. Bu organizasyonlarda yer alan ürünlerde
ahşap, tekstil, seramik, cam, plastik, metal ve türevi pek çok malzemenin kullanıldığı görülmektedir. Farklı
malzemelerden üretilen çantalar, kılıflar, saksılar, mutfak ürünleri, bebek ve çocuk ürünleri, kıyafetler, takılar,
ofis gereçleri vb. ürünü bünyesinde bulunduran tasarım pazarları, ilgili kişilerin taleplerindeki artış ile birlikte
eskiye oranla daha sık aralıklarla gerçekleştirilmektedir. Üretici konumundaki katılımcılar, kullanıcıların ilgisini çekebilmek, tekrara düşmemek ve kendi marka değerlerine katkı sağlayabilmek adına, yapılan her tasarım
pazarında, ürün çeşitliliği, stant konsepti ve düzeni, ambalajlama gibi unsurlar üzerinden farklılıklara gitmektedir. Araştırma kapsamında yapılan gözlemler ve görüşmelere göre kullanıcılar ilk olarak ürün formunda yapılan değişikliklere ve yeniliklere dikkat etmektedir. Üreticiler bu durum karşısında, ürün çeşitliliğini artırma,
var olan ve kullanıcılar tarafından ilgi gören ürünler üzerinde renk, doku gibi unsurlar ile değişiklik yaratma
yollarına gitmektedirler. Form, Türk Dil Kurumu’na göre şekil, biçim anlamına gelmektedir. Ürün tasarımına
ilişkin kaynaklarda ise daha çok biçim kelimesine karşılık gelmektedir. Renk, doku, malzeme, yüzey özellikleri, şekil, ölçek, oran-orantı vb. farklı birçok unsur, ürünün formunu oluşturmaktadır. Form, ürünün kullanıcı ile
ilk iletişim kurduğu ve ürünü anlatan yönü olarak, onu oluşturan en önemli faktörlerdendir. Üst düzey pazarlama yöneticilerinin yapmış olduğu bir araştırmaya göre, yeni ürün satış performansında, katılımcıların %60’ı
formun en önemli faktör olduğunu söylerken, % 17’si, fiyatın en önemli faktör olduğunu belirtmiştir(Bruce
ve Whitehead, 1988). Ürün formunun üretim yöntemi, malzeme, maliyet, ergonomi gibi unsurlar ile doğru
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
biçimde kurgulanarak oluşturulması sayesinde, ürün, üretici, marka ve ürünün ait olduğu pazar, olumlu etkiler
İBAD
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
görmektedir. Doğru kurgulanmış bir form ürüne değer katmakta, kullanıcı ile iletişim kurarak ürünü anlaşılır
kılmakta ve farklı segmentlerde ürünlerin yer aldığı pazarlardaki karmaşadan sıyrılarak öne çıkmaktadır. Aynı
işleve sahip ürünleri, demode ürünler kategorisine iterek rakiplerini geride bırakmaktadır (Bloch, 1995). Tasarım pazarlarında ürün ve malzeme çeşitliliğinin fazla olması ve neredeyse her malzeme için birden fazla üreti-
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cinin aynı malzeme ile çalışıyor olması, fark yaratıp ürünleri öne çıkarabilmek adına üreticileri farklı form arayışlarına itmektedir. Malzeme seçiminde ve kullanımlarında fark yaratma, renk-doku farklılıkları, mevcut ürün
üzerinde ölçek farklılıkları gibi örnekler tasarım pazarlarındaki yeni form arayışları için örnek gösterilebilir.

Şekil 1. Masaüstü Takvim Örneği

Prof. Dr. Ümran SEVİL

Şekil 1. örneğinde görülen masaüstüİBAD
takvim,
kullanıcıların
dikkatini
çekmek amacıyla, ahşap malzemeden
Yönetim
Kurulu
Başkanı
oluşturulmuş farklı hayvan figürlerini, kağıt bazlı malzemeden oluşturulan ve grafik anlatımların bulunduğu
parçalarla bir araya getirebilme özgürlüğünü kullanıcılara bırakarak, kullanıcıları da form aşamasının bir parçası haline getirmektedir. Üründe kullanılan renk çeşitliliği, kullanıcıların dikkatini çekmeye katkı sağlamaktadır. Kağıt bazlı malzemeler için sabitleyici konumdaki ahşap taban ve ahşap tabana geçme detayı ile sabitlenen ahşap hayvan figürü, takvimin bulunduğu parçalar değiştirilerek uzun yıllar boyunca kullanılmaya katkı
sağlamaktadır. Uzun süreli kullanıma önem veren kullanıcılar için, ürünün sürdürülebilirliğe katkı sağlayan
formu tercih sebebi olmaktadır.

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Şekil 2. Bitkisel Tabaklanmış Deri Malzemeden Üretilmiş Kartlık ve Tablet Kılıfı Örneği
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Örnekleri Şekil 2.de görülen ve hakiki deriden el yapımı olarak üretilen ürünlerde form; işlev, malzeme kısıtları ve üretim yöntemine göre oluşturulmuştur. İki örnekte de, ürünün temel işlevi koruyucu ve taşıyıcı olmasıdır.
Ürünlerde ölçek, korunan nesnelere göre belirlenmiş ve formu oluşturan unsurlardan, malzeme kullanımı ön
plana çıkmıştır. Yapılan görüşmelerde deri malzemeden ürünler yapan üretici, form oluşumunda malzeme
yapısı kadar kullanıcı taleplerinin de aktif rol oynadığını belirtmiştir. Tamamen el yapımı şekilde üretilen bu
ürünler için kullanıcı, üretici ile iletişime geçerek, istediği ürünün ölçüsü, kullanılacak derinin cinsi, eklenecek
cep ve aksesuar miktarı gibi bileşenleri talep etmekte ve form oluşumuna katkıda bulunmaktadır. Çalışma
kapsamında yapılan görüşmelerde, kullanıcıların beğeni ve isteklerine göre şekillenen ürün formlarında, satış
miktarına ilişkin daha az risk olduğu ifade edilmiştir. Nussbaum’a göre, işlev ve fiyat açısından tamamen eşit
olan iki ürün seçenek olarak sunulduğunda, kullanıcı form olarak daha çekici olduğunu düşünüğünü tercih
edecektir (Nussbaum, 1988). Kullanıcının ürünle iletişimini sağlayan bir faktör olarak formun, ürünün tercih
edilmesinde ve pazardaki satış başarısındaki etkisi önem arz atmektedir.
Ürün tasarımı alanında literatür incelendiğinde, ürün formunun oluşmasında aktif rol oynayan, ürüne, hizmete,
sürece göre önem sıralaması değişiklikProf.
gösteren
bazı
unsurlarSEVİL
göze çarpmaktadır. Üretim yöntemi, malzeme
Dr.
Ümran
İBAD Yönetim
Başkanı
seçimi, kullanıcı talepleri, ürünün fonksiyonu,
maliyet,Kurulu
depolama
ve istiflenebilirlik, yenilik ve fark yaratma
arayışı gibi maddeler bu unsurlara örnek gösterilebilir. Ürün türüne, hedeflenen pazara, mevcut kaynaklara vb.
faktörlere göre önceliği değişebilen bu maddeler aynı zamanda birbirleri ile doğrudan ilişkilidir. Çalışma alanı
olarak belirlenen tasarım pazarlarındaki malzeme ve ürün çeşitliliği göz önüne alınarak, form oluşumunda
üretim yönteminin etkilerini incelemek, çalışmanın amacı olarak belirlenmiştir.
Tasarım Pazarlarında Üretim Yöntemi- Form İlişkisi
Üretim, Türk Dil Kurumu’na göre, belirli faaliyet ve işlemler sonucu yeni bir mal veya hizmet meydana
getirme olarak tanımlanmaktadır. Farklı bir tanıma göre ise üretim, fiziksel bir malın araç, gereç, insan gücü
ve malzemeler ile montajı veya yapımıdır. Kaynakları ürüne dönüştürme sürecini ifade eden üretim, zihinde
oluşmaya başlayan fikirlerin üçüncü boyuta taşınmasındaki en önemli faktördür. Bir ürünü oluşturan birden
fazla unsur olması nedeniyle üretim, ürünü oluşturan diğer unsurlarla da etkileşim halinde olmalıdır. Çalışma
kapsamında yapılan araştırmalara dayanarak, ürüne ve ürünü oluşturan parçalara ilişkin malzeme seçimleri,
üretim yöntemini belirleyen en önemli faktör olarak nitelendirilebilir. Malzemenin yapısına uygun belirlenmeyen üretim yöntemi, sonuç ürün ve kaynak kullanımı bakımından problem yaratmaktadır. Özellikle endüstriyel
ürünlerin üretiminde böylesi bir durum, aşılamayacak mali krizlere sebebiyet verebilir. Ürün oluşturma sürecinde, üretim yöntemi süreçten bağımsız veya sürecin sonunda devreye girecek bir basamak olarak düşünülemez. Araştırma, analiz etme, hedef kullanıcı kitlesi belirleme, konsept ve taslaklar oluşturma gibi ürün oluşum
basamaklarının
eksiksiz
gerçekleştirildiği
süreçAVŞAR
anlamını KARABAŞ
yitirmekte ve
Doç. Dr. Pelin
Prof. Dr.
Bülent
EKER bir ürünün üretimi yapılamadığında,
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
Yönetim Kurulu
sonucaİBAD
ulaşamamaktadır.
ÜretimeÜyesi
ilişkin döküm, şekil verme, birleştirme, talaşlı imalat, toz metalurjisi,
hızlı
prototipleme gibi yöntemler, bu yöntemlerin de kendi içlerinde alt başlıkları bulunmaktadır. Çalışma kapsamında yapılan araştırmalar neticesinde, endüstriyel üretim yöntemlerinin, tasarım pazarlarında karşılığı yok
denecek kadar azdır. Yirmi beş farklı işletme ve şahısla gerçekleştirilen anket uygulamasında, katılımcıların
%80’i ürünlerini el yapımı üretim tekniği ile oluşturduğunu ifade etmiştir. Katılımcılardan %4’ü ise ürün-
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lerinin tamamını endüstriyel üretim tekniği ile oluşturduklarını belirtmiştir. Cam, seramik, plastik, elastomer
plastik, metal ve türevleri, ahşap, tekstil vb. birçok çeşitte ürünün yer aldığı tasarım pazarlarında, ürünlerin
büyük bir kısmı el yapımı üretim ile üretilmekte ve malzemelerin doğasına uygun üretim yöntemleri uygulanmaktadır.

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Şekil 3. Beton Malzemeden Saksı ve Kalemlik Örnekleri
Beton malzemeden, kalıba döküm yöntemi ile oluşturulmuş ürün örneklerinde daha önceden oluşturulmuş
olan kalıplar ürün ölçeğinde standartlaşma sağlamaktadır. Üreticiler form arayışlarında fark yaratmak istediklerinde kalıbı tümden değiştirmek ya da kalıbı sabit tutarak, dökümü yapılan malzeme üzerinde fark yaratma
yollarına gitmektedirler. Farklı katmanlar halinde dökülen çimento ve kum karışımı akışkan malzeme, kimi
zaman farklı yoğunluklarda hazırlanmakta, kimi zaman içeriğine eklenen farklı renklendiricilerle oluşturulmaktadır. Şekil 3.’te örnek verilen ürünlerde, kalıba döküm öncesi malzeme renklendirme ve döküm sonrası
yüzey işleme ve boyama uygulamaları görülmektedir. Kalıba döküm yöntemi ile oluşturulan beton ürünlerde
form, mevcut kalıplara ve yeni kalıp oluşturma imkanlarına göre belirlenmekte olup, formu oluşturan renk,
doku, yüzey özellikleri gibi unsurlar ile de varyasyonlara gidilmektedir. Üretimde kalıp kullanmak, üretim
esnasında yaşanabilecek ölçü sapmaları ve formda istenmeyecek durumlar ile karşılaşılması noktasında bir
engel oluşturarak, üreticiye üretim basamağında katkı sağlamaktadır. Kalıba dökme yönteminin sağladığı standardizasyon, dökümü yapılan malzemenin karışım oranına, malzeme yoğunluğuna ve donma süresine dikkat
edilmediği müddetçe istenilen sonucu vermeyecektir.

Prof. Dr. Bülent EKER
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İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

1119

DERNEK
YÖNETİMİ
SÖZEL SUNUMLAR

Şekil 4. Cam Malzeme Takı Atölyesinden Görseller

Prof. Dr. Ümran SEVİL

Yapılan araştırmalar, tasarım pazarlarında
olarak
kullanılan
malzemelerden birinin de cam olduğunu
İBADyoğun
Yönetim
Kurulu
Başkanı
göstermektedir. Şekil 4.’te katılımcılardan birine ait cam atölyesinden görseller bulunmaktadır. Görsellerde
farklı renklerde, çubuk şeklinde bulunan hammade, yüksek ısılarda eritilerek kalıba üfleme tekniği şekillendirilerek, ürünlerin cam kısımlarını oluşturmaktadır. Kalıptan çıkan şekillenmiş cama, eritilmiş farklı renk ve
yoğunluktaki cam malzeme eklemeleri yapılmakta bazen de farklı materyaller ile birleştirilerek form tamamlanmaktadır. Beton ve cam örnekleri dışında, el ile şekillendirilip fırınlanan seramik ürünler, delme-kesme
sonrası eğeleme ve cilalama yöntemleri kullanılarak oluşturulan metal takılar, iğneleme tekniği ile oluşturulan
keçe objeler tasarım pazarlarında yer alan mazleme ve üretim tekniklerine örnek gösterilebilir.
AMAÇ
Çalışmanın amacı, tasarım pazarlarında yer alan ürünlerin form oluşum aşamalarında üretim yöntemlerinin
etkisini ürün tasarımı dahilinde incelemektir. Çalışma ile sanatçıları, zanaatçıları, üreticileri, tasarımcıları ve
girişimcileri bir araya getiren bu organizasyonlardaki ürün çeşitliliğinin, malzeme kullanımlarının ve üretim
yöntemlerinin yanı sıra, katılımcıların tasarım süreçlerine bakış açılarını ve ürün formu oluşturma yaklaşımlarını ortaya koymak da amaçlanmıştır. Tasarım pazarları ve bu organizasyonlardaki ürünlere, katılımcıların
tasarım yaklaşımlarına ilişkin litertüre yeni bir yayın kazandırılması, çalışmanın bir diğer amacı olarak ifade
edilebilir.
KAPSAM

Prof. Dr. Bülent EKER

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

El üretimi,
yardımı
ile üretim
tekniklerinin
kullanıldığı
ürünlerinYardımcısı
bir arada
İBAD
Yönetim
Kurulu Başkan
İBADmakine
Yönetim
Kurulu
Üyesive tamamiyle seri üretim
olduğu tasarım pazarlarının, ürün-üretim çeşitliliği ve ilişkisi bakımından araştırılması ve bu bağlamda ürün
tasarımı alanına bir çalışma kazandırılması önem teşkil etmektedir. Çalışmada form ve forma etki eden üretim
tekniklerinin yanı sıra, katılımcıların form oluşturma yaklaşımlarına etki eden unsurlara da değinilmiştir. Çalışmanın kapsamını, verilerin daha sağlıklı toplanabilmesi adına, Ankara ilinde bulunan ve tasarım pazarlarına
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katılan şirketlerin, işletmelerin ve şahısların tasarım pazarlarında yer alan ürünlerine ilişkin form arayışları ve
ürünlerinde kullandıkları üretim yöntemleri oluşturmaktadır.
YÖNTEM
Tasarım pazarlarında yer alan üreünlerin form oluşumda üretim tekniklerinin etkilerini incelemek adına yürütülen çalışmada, çalışma evrenini tasarım pazarlarına katlım gösteren tasarımcılar, sanatçılar, zanaatçılar,
üreticiler ve girşimciler oluştururken, araştırmanın kontrollü ilerleyebilmesi, zaman planlaması ve verilerin
daha sağlıklı toplanabilmesi adına, Ankara ilinde bulunan ve tasarım pazarlarına tasarımcı, sanatçı, zanaatçı,
üretici ve girişimci olarak katılım gösteren yirmi beş şahıs, işletme ve şirket, örneklem grubu olarak belirlenmiştir. Örneklem grubu oluşturulurken, daha doğru sonuçlara ulaşabilmek için katılımcıların ürün ve malzeme türlerinin homojen dağılım göstermesine özen gösterilmiştir. Tasarım pazarlarında yer alan; koruyucu
ürün kılıfları, oyuncaklar, saksılar, bebek ve çocuk ürünleri, ofis ürünleri, mutfak ürünleri, kıyafetler, tekstil ev
ürünleri, tablolar ve takılar belirlenen örneklem grubunun üretimini yaptığı ürün türlerini içermektedir. Araştırma kapsamında anket, gözlem ve mülakat yoluyla veriler toplanmıştır. Ürün türleri, yeni ürün geliştirme
Prof. Dr. Ümran SEVİL
süreçleri, malzeme kullanım pratikleri,
forma
etki edenKurulu
faktörler,
üretim süreç ve teknikleri ve tasarım pazarı
İBAD
Yönetim
Başkanı
organizasyon işleyişine ilişkin oluşturulan açık ve kapalı uçlu sorular, uygulanan anketin çerçevesini oluşturmaktadır. Katılımcılara, form oluşturma ve üretim süreçlerine ilişkin açık uçlu sorular yöneltilerek, herhangi
bir yönlendirme yapılmadan en doğru bilgilere ulaşmak hedeflenmiştir. Aynı anlamda farklı anlatım biçimleriyle oluşturulan çapraz sorular uygulanarak cevapların güvenilirliği sorgulanmıştır. Uygulama sonucunda
sayısal analizler, karşılaştırmalar ve görsel veri analizleri ile değerlendirmeler yapılmıştır.
BULGULAR
Ankara ilinde bulunan ve tasarım pazarlarına üretici olarak katılım gösteren yirmi beş farklı şahıs, işletme
ve şirket ile yürütülen araştıma kapsamında, tasarımcıların ve üreticilerin ürün oluşturma süreçlerine, form
oluşturma yaklaşımlarına, üretim tekniklerinin ürünlerini oluşturmadaki etkilerine ve bunlar dışında kullanıcı
taleplerine, maliyet faktörüne ve kaynak kullanımına ilişkin farklı veriler elde edilmiştir.

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
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(a)
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Prof. Dr. Ümran SEVİL

Şekil 5. (a) Form Oluşumunda Üretim
Etkilerine
İlişkin Oranlar, (b) Form Oluşumunda
İBADYönteminin
Yönetim Kurulu
Başkanı
En Önemli Üç Unsurdan Biri Üretim Yöntemidir İfadesine Katılım Oranı
Yürütülen araştırma sonuçlarına göre Şekil 5.(a)’da, katılımcıların %84’ü ürünlerin form oluşumunda üretim
yönteminin etkili olduğunu düşünürken, %16’sı üretim yönteminin form oluşumu üzerinde bir etkisi olduğunu
düşünmemektedir. Elde edilen ve Şekil 5.(b)’de yüzdeleri görülen bir diğer veriye göre; üretim yönteminin
form oluşumunda etkili oduğunu düşünen %84’lük katılımcı grubunun % 52’si, üretim yönteminin form oluşumunda en etkili üç faktörden biri olduğunu düşünürken, %48’lik kısım, üretim yöntemini form oluşumunda
en etkili üç faktörden biri olarak görmemektedir.

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
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Katılımcılara ürünün form oluşumunda en etkili olan üç unsuru belirtiniz sorusu yöneltilmiş ve Şekil 6.’da da
görülen şu sonuçlara ulaşılmıştır: Yenilik ve fark yaratma arayışı on sekiz tercih ile ilk sırayı alırken, malzeme
seçimi on beş tercih ile ikinci sırayı almıştır. Sonrasında sırasıyla üretim yöntemi on bir, ürünün fonksiyonu
dokuz, kullanıcı talepleri altı, depolama-istiflenebilirlik ve diğer seçeneği ikişer tercih almıştır.

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Şekil 7. Ürünlerin El Yapımı Yöntemle Üretim Yüzdelerine İlişkin Sonuçlar
Anket çalışması ile elde edilen bir diğer veriye göre; yirmi beş katılımcının yirmisi %80-%100 oranında el
yapımı üretim yapmaktadır. İki katılımcı %40-%60 oranında el yapımı üretim tercih ederken, bir katılımcı
%60-%80 aralığında el yapımı üretim yöntemini tercih ettiğini belirtmiştir. Bir katılımcı ise %0-%20 aralığında el yapımı üretim yöntemini kullandığını ifade etmiştir. Katılımcıların yalnızca %4’ü tamamen endüstriyel
bir üretim yöntemi kullanmaktadır.
SONUÇ
Çalışma kapsamında elde edilen verilere göre, tasarım pazarlarında yer alan ürünlerin form oluşumunda üreticilerin dikkat ettiği birçok faktör bulunmaktadır.Yenilik ve fark yaratma arayışı, malzeme ve üretim yöntemi,
üreticilerin en çok önem verdiği unsurlar olarak belirlenmiştir. Üretim yöntemlerinin form üzerindeki etkisi
çalışmanın sınırlarını belirlemiştir. Araştırma sonucuna göre tasarım pazarlarında el yapımı üretim yönteminin
kullanım ağırlığı çok yüksektir. Ürünlerin el yapımı olması, üretim basamağında formun farklılaşmasına sebebiyet verebilmektedir. Üretim hatalarından kaynaklı rastlantısal form oluşumlarının yaşandığı da görüşmeler
ile ortaya konmuştur. El yapımı üretim teknikleri ile kullanıcıya özel üretim yapmanın daha kolay olduğu ortaya çıkan
sonuçlar
arasındadır.EKER
Katılımcılardan yalnızca biri plastik
enjeksiyon
yöntemi
kullanarak
ürünlerini
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Üyesi
formuna ilişkin her şey önceden planlanmıştır. Form plastik enjeksiyon kalıplama tekniğine uygun olacak şekilde oluşturulmuştur. Endüstriyel üretim ve el yapımı üretim yöntemleri ile üretimi gerçekleştirilen ürünlerin
tamamında, üretim yönteminin form oluşumunda etkin rol oynadığı fakat tek başına formu oluşturan bir faktör
olmadığı belirlenmiştir.
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KÜLTÜREL PEYZAJ DEĞERLERİNİN KENT KİMLİĞİNDE ÖNEMİ: ÇANAKKALE ÖRNEĞİ
Füsun ERDURAN NEMUTLU1, Aysun ÇELİK ÇANGA2
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Çanakkale / Türkiye

1

Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bursa / Türkiye

2

Öz: Kültürel peyzaj, kültürel ve doğal kaynakları içeren, tarihi bir olay ve bir etkinlikle birlikte olan ya da
çeşitli kültürel ve estetik değerler sergileyen coğrafi alanlardır. Bu bağlamda kentlerde kültürel peyzaj özelliği
taşıyan alanların saptanması, bu alanlara ilişkin envanterin oluşturulması ve değişimin izlenmesi; karar verme,
politikalarını oluşturma ve peyzaj yönetimi süreçlerinde güvenilir verinin sağlanması bakımından oldukça
önemli ve gereklidir. Bu gerçekten hareket ile çalışmada son yıllarda hızlı kentleşme baskısının yaşandığı
Çanakkale kentinin sahip olduğu kültürel değerlerin kentsel tasarımlarda ön plana çıkarılması ve kentsel planProf. Dr.amaçlanmıştır.
Ümran SEVİL
lamada etkin koruma önlemleri ile kullanılması
Çanakkale kenti, tarih öncesi dönemlerden
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itibaren çok farklı uygarlıkların yerleşim merkezi olması nedeni ile zengin kültürel değerlere sahiptir. Çalışmada kent merkezinin kültürel özelliklerinin belirlenmesi amacı ile envanter çalışması yapılmıştır. Bu amaçla
Çanakkale kentsel alanında yer alan kültürel peyzaj elemanları kültürel kategoriler altında belirlenmiştir. Bunlar: Tarih, arkeoloji, sivil mimari örnekleri, el sanatları, dini yerler, korunması gerekli anıtsal obje, mekan ve
alanlardır. Belirlenen bu değerlerin kent haritasında konumları belirlenerek kente kimlik kazandırma açısından
önemi ortaya konulmuştur Çalışmadan elde edilen verilerin, kentin geleceğe yönelik planlanmasında resmi ve
özel kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanacak proje çalışmalarında ve her türlü peyzaj mimarlığı uygulamalarında yol gösterici olması hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Çanakkale, Kültürel Peyzaj, Kent Kimliği

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Peyzajları oluşturan öğeler, arazi formu ve jeoloji, bitkiler, hayvanlar ve insandır. Zamana bağlı olarak bu
öğelerin karşılıklı etkileşimleri ile bir bölgenin peyzajı şekillenmektedir. Böylece doğal ve kültürel alanlar
oluşur. İnsan müdahalesinin en yoğun olduğu alanlar ise kültürel alanlardır. Ülkemizde 2003 yılında 25181
sayılı Resmî Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren Avrupa Peyzaj Sözleşmesi, peyzajı; “insanlar tarafından
algılandığı şekliyle, karakteri doğal ve/veya insani unsurların eylem ve etkileşimleri sonucu oluşan bir alan”
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
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olarakİBAD
tanımlamaktadır
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Yönetim Kurulu Üyesi
Kültür ya da uygarlık, toplumun üyesi olarak, insan türünün öğrendiği, edindiği, bilgi, sanat, gelenek görenek
ve benzeri yetenek, beceri ve alışkanlıkları içine alan karmaşık bütündür (Güvenç, 2004: 29). Doğal olarak
kültür ve bileşenleri dinamik olup, değişmeye açık bir niteliktedir. Kültür, bir toplumun, tarih içinde oluşturduğu değer, norm ve sosyal kontrol sistemlerinin göstergesi olan maddi ve manevi unsurlarla bunların şekil1125
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lendirdiği ilişkiler ağında, sınır koyma, fonksiyon verme; rasyonalize etme; model olanı gösterme, hedef olanı
belirleme amacıyla kimlik kazandırmakta; aidiyet bilincine sebep olmaktadır. Bu kimlik kazandırma, aidiyet
bilinci sahipliği, insanı bir taraftan geçmişteki insanlarla; bir taraftan beraber yaşadığı ya da çeşitli sebeplerle
ayrı kaldığı insanlara; bir taraftan da gelecek nesillerle bağlayan durumlara yol açmaktadır (Özgür, 2007: 8).
Toplumda geçmiş ile gelecek arasında bağ kuran, tarihi fiziki alanlara yansıtan eleman ve alanlara ise kültürel
peyzaj alanları diyebiliriz.
Dünya üzerinde geçmiş dönemlerden itibaren oldukça fazla çeşitliliğe sahip olan kültürel peyzaj alanları insanoğlunun sosyal gelişiminin, yaratıcılığının ve ruhsal zenginliğinin aynalarıdır ve ortak kimliğimizin parçalarını oluştururlar (Özsüle, 2005: 20). Bu bağlamda günümüzde gittikçe önemli bir kavram haline gelen kültürel
peyzaj, peyzajların sahip olduğu değeri anlamak ve değerlendirmek açısından önem taşımaktadır. Özellikle
kentsel alanlara kişilik veren, kuruluşlarından günümüze bir hafıza niteliği taşıyan bu alanlar sürekli baskılara
maruz kalmaktadır. Çünkü kentlerin fiziki yapıları, sosyal yaşamları çok hızlı değişmektedir. Kentin kimliğini
oluşturan geçmiş ile günümüze bağ kuran ve geleceğe miras olarak hazırlamamız gereken bu tarihi kültürel
alanlar aslında kent imajını oluşturmaktadır.
Prof. Dr. Ümran SEVİL
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Bir kentin kimliğinden söz ettiğimizde kentte yaşayanların onda buldukları değerler, bir amaçlar kümesinden,
kente yüklenen bir idealleştirmeden söz etmiş oluruz. Kimlik ona yakıştırılan bir şeydir. Kentin içinde yaşanarak bu kimliğin taşıdığı potansiyeller gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır (Tekeli, 1991: 79). Kent kimliği;
kent imajını etkileyen; her kentte farklı ölçek ve yorumlarla kendine özgü nitelikler taşıyan; fiziksel, kültürel,
sosyo-ekonomik, tarihsel ve bilimsel faktörlerle şekillenen bir kavramdır. Ayrıca kentliler ve onların yaşam
biçiminin oluşturduğu; geçmişten geleceğe uzanan büyük bir sürecin ortaya çıkarttığı anlam yüklü bütünlüktür
(Çöl, 1998: 47). Kentin kimliği uzun bir zaman dilimi içinde oluşur ve şekillenir. Kentin coğrafi içeriği, kültürel düzeyi, mimarisi, yerel gelenekleri, yaşam biçimi kenti biçimlendirir. Bu nedenle kente kimlik kazandıran
alanlar tek tek değil bir bütün olarak ele alınır (Süher, 2006: 4).
AMAÇ
Çalışmanın amacı Çanakkale kentsel alanına kimlik kazandıran tarihi kültürel alanların günümüzdeki konumlarını ve önemlerini belirterek geleceğe yönelik kent gelişiminde korunarak kullanımlarının sağlanmasıdır.
KAPSAM
Çalışma Çanakkale kentsel alanı kapsamında yapılmıştır. Çanakkale’nin Anadolu yarımadasında yer alan en
batı noktası Bababurnu dur. Türkiye’nin en batı noktası ise Gökçeada’daki Avlaka Burnu’dur.
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ise 671 km. dir. Evliya Çelebi, Çanakkale’nin düz bir ovada, bağ ve bahçeler içinde iki bin evin oluşturduğu
bayındır bir şehir olduğunu anlatır. Çalışma alanının konumu ve kent merkezi Şekil 1’de yer almaktadır.
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Şekil 1. Çanakkale’nin Türkiye’deki konumu ve kent merkezi ( Anonim, 2014)
YÖNTEM

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBADbelirleme
Yönetim
Kurulu Başkanı
Çalışma literatür araştırması ve envanter
yöntemine
dayanmaktadır Öncelikle bilimsel çalışmalar,
haritalar incelenmiş, kamu kuruluşlarından elde edilen belgelerden yararlanılarak kentsel alanda yer alan tarihi
kültürel kaynaklar hakkında veriler elde edilmiştir. Daha sonra bu alanlar yerinde incelenerek günümüzdeki
kullanımları, mevcut durum ve olanakları irdelenerek analiz edilmiştir. Son olarak elde edilen tüm veriler harita üzerine yerleştirilerek ve tablo ile sentezlenerek yorumlanması yapılmıştır.
BULGULAR
Çanakkale kenti, insanlık tarihinde savaşlara sahne olması ile anılmaktadır. Avrupa ve Asya kıtalarını birbirinden ayıran ve kendi adını taşıyan Boğaz’ın iki yanına kurulup dünyayı kendine hayran eden coğrafyaya
sahip olan kent, binlerce yıllık tarihi zenginliği kültürlerinde barındırarak efsanelere ve mitolojiye ev sahipliği
yapmıştır. Her iki kıtada da yaşanmış olan savaşlar ve kayıplardan dolayı farklı manevi değerlere sahip olan
Çanakkale ili, yerli ve yabancı turistler tarafından sık sık ziyaret edilmektedir. Tarihe tanıklık etmiş olan tabyalar, namazgâhlar, kaleler, surlar, müzeler, tümülüsler insanların ilgi odakları olmuştur. Bu özellikleri en fazla
turizm kaynağı olmaktadır.
Turizm olanakları, fabrikaları, artan ulaşım-haberleşme olanakları, limanları ve 1992 yılında kurulan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile kent sürekli devinim durumunda olup, değişime açık bir yerleşim birimidir.
Kıtalar arasında bir geçiş özelliği taşıdığından heterojen anlamda bir toplumsal yerleşmeye sahiptir. Yörede
Doç.
Dr.
Pelin
AVŞAR
KARABAŞ
Prof. Dr. beri;
Bülent
EKER
tarihi dönemlerden
Türkmen,
Yörük, Pomak, Çerkez, Romen,
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ve uyum içerisinde yaşamışlardır. Bazı bölgelerde hala sürdürdükleri geleneksel yaşam biçimine ilişkin özellikleriyle de dikkati çekmektedirler.
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Eski çağlarda HELLESPONTOS ve DARDANEL olarak anılan Çanakkale M.Ö. 3000 yılından beri yerleşim
alanı niteliğini korumuştur. Erken Bronz Dönemi’nden bu yana Troyalılar, Akalar, Katolonyalılar, Lidyalılar,
Persler gibi pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır (Çelebi ve ark. 2012: 21)
Türklerin bu bölgeye gelişleri XIV. yüzyıl başlarında Karasi Beyliği döneminde hızlanmıştır (Uzunçarşılı,
1991: 42). Osmanlı İmparatorluğu egemenliğine giren kentin çekirdeğini, Fatih Sultan Mehmet döneminde
yapılan, şimdiki adı Çimenlik Kalesi’nin etrafındaki yerleşim oluşturur. Bu dönemde, kentin odak noktası olan
Kal’a-i Sultaniye (Çimenlik Kalesi) boğazdan geçişi kontrol altına almak için 1463 yılında inşa edilmiştir.
Zamanla, kalenin etrafında, zabıtan ailelerine mahsus evler ve bir takım dükkanlar yapılarak, bir şehir haline
gelmiştir. Kale 1551 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından onarılır. Yapı, dış surlar ve iç kale olmak
üzere iki bölümden oluşmaktadır. Çanakkale boğazı kıyılarının Türk hakimiyetine girmesi ile tüm Rumeli,
Türk fetihlerine açılmakla kalmamış, Akdeniz alemi ile Bizans’ın başkenti İstanbul arasındaki tek su yolu da
Türklerin kontrolü altına geçmiştir (Tekindağ, 1993: 97-109).
Çanakkale şehri, Osmanlı Devlet’inin ilk dönemlerinde Anadolu Eyaleti içindeki Biga sancağına bağlı bulunuProf. Dr. Ümran SEVİL
yordu. Türklerden sonra şehrin en eski
ahalisi
Rumlardır.
Cuinet’e
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Yönetim
Kurulu
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luğunun varlığı Müslümanlar kadar eskidir. Rumlar, Çanakkale’de 1690’dan önce dağınık olarak yaşıyorlardı.
1740’lara doğru aşağı yukarı sadece 80 ailenin oluşturduğu özel bir mahalleleri ve 1793’te sadece bir kiliseleri
bulunuyordu (Uzunçarşılı, 1991: 349-352).
Yahudilerin, Çanakkale’ye gelişleriyle ilgili kesin bilgiler olmamakla beraber Çanakkale Yahudi topluluğunun
lehçelerinin İspanya İbrani’cesi olmasından, Türkiye’deki diğer Yahudilerin çoğu gibi bunların da 1492’de
İspanya’dan geldikleri sanılmaktadır. Kent 18. yüzyılda ipek, yelken bezi, çanak, çömlek imal eden bir merkez
olarak tanınmıştır. Özellikle çanak-çömlekçilik çok gelişmiştir. Bu nedenle, zaman zaman “Boğaz Hisarı” da
denilen “Kale-i Sultaniye” yerine “ÇANAKKALE” ismi kullanılmaya başlanmıştır. Kent olma yolunda 18.
yy’a kadar belirli bir gelişme gösteren Çanakkale, Boğazlarda ekonomik faaliyetin yoğunlaşması ile bir liman
kenti olmaya ve zenginleşmeye başlar. Eski mahalleler büyürken ticari faaliyeti yürüten Yahudiler kentin doğu
tarafına yerleşerek Musevi mahallesini kurarlar. Günümüzde de iyi durumda olan Çimenlik Kalesi’nin ve boğazın savunulmasında görevli asker ve idareci sivil memur Müslümanlar ilk olarak Fatih Camisi civarındaki
Cami-i Kebir mahallesini kurdular. Aynı dönemde kalenin yapımında çalışan Romanlar da Çay mahallesini
oluşturdular. Bu iki mahallenin oluşumundan sonra yoğun olarak denizcilik ile uğraşan Rumlar çevreden kente
geldiler, Cami-i Kebir mahallesinin kuzey yönünde Rum mahallesini oluşturdular. Ermeniler de Rumlarla aynı
dönemde Zafer Meydanı kilise civarına yerleşerek kendi mahallelerini kurdular. (Şekil 2).
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Şekil 2. Çanakkale’nin 19. yy daki durumu ve günümüzde bu alanın koruma sınırı (Anonim 2000).
Yirminci yüzyılın başında savaş ortamı doğmuş, ve karmaşık bir göç dalgası yaşanmıştır. Elli yıllık bir döneProf.
Dr. Ümran
SEVİL
me bu göç dalgası yayılmıştır. Bu süreçte
Müslümanlar
dışındaki
halk kenti terk ederek Balkanlar’dan ve Ege
İBAD Yönetim
Başkanı
Adaları’ndan göçmenler gelmiştir. Gelenler
gidenlerin Kurulu
mahallelerine,
evlerine yerleştikleri için kent dokusunda büyük bir değişim yaşanmamıştır.
Günümüze kadar oldukça iyi bir şekilde korunmuş olan Çimenlik Kalesi, Askeri Müzenin bir parçası olarak
Boğaz Komutanlığı’nın sorumluluğundadır. Bu bölgenin devamından kentin iç tarafına doğru ve kordona doğru, kentin eski yerleşim alanı, Cumhuriyet Meydanı’nın güneyinden Sarıçay’a kadar olan bölge “kentsel sit”
olarak belirlenmiştir. Edirne Koruma Kurulu’nun 26.04.1996 günlü meclis kararları ile onanmıştır. Bu alanda
önemli tarihi dini, resmi ve sivil mimarlık örnekleri bulunmaktadır (Şekil 3). Koruma planı; Batıda Çanakkale Boğazı, Güneyde Sarıçay, Kuzeyde Ziveriye Sokak ve Demircioğlu Caddesi, Doğuda Atatürk Caddesi ve
İnönü Caddesi ile sınırlandırılmıştır. Ortalama 550.000 m2 alanı (kentsel sit) ve yaklaşık 2150 parseli kapsar.
Bunların bakım, restorasyon gibi çalışmaları Kent Koruma Kurulu Koruma Planı uygulama hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır.
SONUÇ
Çalışma alnında yer alan kültürel peyzaj kaynakları harita üzerinde görsel olarak belirlenmiş ve tablo halinde
değerlendirilmiştir. Çanakkale kenti kültürel kaynakları açısından irdelendiğinde tarih boyunca yaşanmışlıkların, geleneksel dokunun izlerini görebiliyoruz. Ancak böylesi zenginlikler kent yeni gelişim alanları örgüsü arasında sıkışıp kalarak hissedilememekte, bütünün parçalarını oluşturamamaktadır. Bunun nedeni sadece
birbirinden
kopuk
elemanlar
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edilmiş kent oluşturmakta, kentsel kimliğin korunmasını engellemekte, yapay, sinema sahnesini andıran mekanlar yaratmaktadır. Oysa kentler ve çevresel kaliteleri toplumun gelişmişlik düzeyinin ölçüsüdür. Bu nedenle kent gelişimlerinde toplumsal imajı etkileyen belirlenmiş olan kaynaklar temel odak noktaları olarak ele
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alınmalı ve bölge planlamasına aktarılmalıdır. Kentsel dönüşüm/gelişim ve yenileme çalışmaları yerel dokuyu
yansıtacak şekilde ele alınmalıdır.
Kültürel peyzaj biçimleri, özellikleri ve kullanım şekilleri ile insanların doğal çevre ile olan ilişkilerini açığa
çıkarır. Böylece, kültürel peyzajlar bireylere, topluluklara ve uluslara doğal, ekolojik, sosyal, rekreasyonel,
ekonomik ve eğitici olanaklar sunarak, kendilerini anlamalarında rehberlik etmektedir (Çelik, A., Erduran
Nemutlu, F., 2018: 277). Kültürel peyzaj değerlerinin kent kimliğinde önemini Çanakkale örneğinde ele alan
bu çalışmada, Çanakkale kentsel alanına kimlik kazandıran tarihi kültürel alanların günümüzdeki konumları
Şekil 3’de Çanakkale kentsel alanda yer alan tarihi kültürel peyzaj elemanlarının sınıflandırılması da Çizelge
1’de verilmiştir.
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Şekil 3. Çanakkale Kültürel Peyzaj değerleri (Anonim, 2011 ve Çanakkale Belediyesi. arşivinden yararlanılmıştır).
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Çizelge 1. Çanakkale Kentinde Yer Alan Tarihi Kültürel Peyzaj Elemanlarının Sınıflandırılması.
Tarihi
Ark. Y.

Tarihi
İdari Y.

Askeri
Yapılar

Anıt-lar

Dini yapılar

Mezar-lık

Şehit-lik

Etkinlik

Doğal
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Atatürk
anıtı
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hatun
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Şehir mezarlığı
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meydanı

Manolya
ağacı

Aynalı
Çarşı

18 M. İlk
Ö. Okulu

Çimenlik
Kalesi

Ata-türk
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camii
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mezarlığı
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Bayırı

Cumhuriyet meydanı

Halk bahçesi anıt
ağaçları

M. E.
Şadırvan

Cumhuriyet İlk Ö.
Okulu

Nara Kalesi

İnönü
heyke-li

Tıflı camii

Musevi
m.taşınmış

Hasan
Mevsuf

Eski kordon

Pazar yeri
çınarları

Sivil
mimari
örnekleri

İstiklal İlk
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Komutanlığı
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Koffman
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Tabyası

Truva atı

Yalı camii

Pazar yeri
ve Sarı
çay

Atik hisar
barajı

Kent Müzesi

İmam
hatip L

Savaş
Topu,
(meydanda

Savaş
topu

Necip
paşa camii

Çocuk
oyun
alanları

Yalı Hanı

İngiliz H

Kumkale
Kalesi

Şehitler
camii

Truva
meydanı

Yalı Hamamı

Veteriner
M

Karanlık
Liman
tabyaları

Havra

Morabim
parkı

Er Hamamı

Sahil
Sıhhıye
Denetim

Mesudiye
Tabyası

Ermeni
Kilisesi

Kent konseyi evi

Seramik
Prof. Dr. Bülent EKER
MüzesiİBAD Yönetim Kurulu Üyesi
ÇOMU
Vitalis
kültür evi

Öğret.
men Evi

Turgut
Reis Tabyası

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Belediye
sosyal
tesis

1131

DERNEK
YÖNETİMİ
SÖZEL SUNUMLAR

Antik
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Anıtlar
K.K.K

Nara burnu kalesi

Halk Bahçesi

Kültür B
M. G. S.
Sergi sal.

Çanakkale
Evi

Ordu evi
binası

Özgürlük
parkı

Atik hisar
kalesi

Borsa
binası
(Şakir
kafe)

500. Yıl
parkı

Arkeoloji
M

Taş mektep

75. Yıl
parkı

Truva
Müzesi

Endüstri
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Dardanos
tümülüsü

Depolar
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Müzesi
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Hanım B
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KENTSEL ALANDA SU SORUNUNA ÇÖZÜMSEL YAKLAŞIM: YAĞMUR BAHÇESİ
Talat UÇKAN1, Füsun ERDURAN NEMUTLU1
1

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Çanakkale / Türkiye

Öz: Kentsel alanlarda, plansız gelişim, çevre kirliliği ve bunlara bağlı olarak doğal kaynakların hızla tahrip
olması en önemli sorunlardır. En önemli doğal kaynaklardan biri de yağmur suyudur. Ancak etkin kullanılamayarak felaketlerin kaynağına dönüşebilmektedir. Bu bağlamda yağmur bahçeleri, doğal, temiz su kaynağının verimli ve geri dönüşümlü olarak kullanımını sağlayan ekolojik ve ekonomik sistemlerdendir. Böylece
sürdürülebilir kentsel yağmur suyu yönetimi modelleri oluşmaktadır. Bu çalışmanın amacı, kentsel alanda bu
sistemlerin irdelenmesi ve yapılarak bitki tür seçimi ve kompozisyonunun yapılmasında nelere dikkat edilmesi
gerektiği belirlenmesidir. Çalışma yönteminde ilk olarak kentsel alanda su ile ilgili yaşanan sorunlar irdelenerek yağmur suyu geri dönüşüm sistemleri
detaylı SEVİL
literatür çalışması yapılmıştır. İkinci aşamada
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Kurulu Başkanı
nabilmesi için temel ilkeler ortaya konulmuştur. Yağmur bahçesinin sadece işlevsel değil aynı zamanda estetik
etkisi de dikkate alınarak bitki tür seçimi ve kompozisyonunun yapılmasında nelere dikkat edilmesi gerektiği
belirlenmiştir. Son aşamada yağmur bahçesi uygulaması, detayları aşamalı olarak ortaya konulmuştur. Çalışma
sonucunda ülkemizde farklı kentlere uygulanabilecek yağmur bahçesi modelinin nasıl yapılacağı belirlenerek
örnek model oluşturuluştur. Bu model ile ülkemiz şartlarında yetişmeye uygun bitkilere örnekler verilmiştir.
Bölge ekolojik istekleri dikkate alınarak bu türler ile yağmur bahçesi tasarımları yapılması öngörülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Yağmur Bahçesi, Sürdürülebilirlik, Yağmur Suyu yönetimi

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Kentsel alanlarda yaşanan sorunların başında doğal kaynakların geri dönüşümsüz olarak tüketilmesidir. Doğal
su kaynağı açısından yağmur suyu, kentsel alanlarda en fazla tüketilen, ekonomik değere dönüştürülemeyen,
doğru planlama yapılmadığında doğal felaketlere sebep olan kaynaklardan biridir. Doğada yağmur suları yeşil
alanlar tarafından kullanılıp terleme ile havaya verilerek ve toprak yüzeylerden emilip yer altı sularına karışarak bir su döngüsü oluşturmaktadır. Ancak kentsel alanlarda, sert zeminlerin artması ve iklim değişimine
bağlı olarak yağış rejimleri ve su döngüsü de bozulmaya başlamıştır. İklim değişimine neden olan etmenler;
sera gazları,
patlamalar,
fosil yakıtların yakılması, ormansızlaşma
ve araziAVŞAR
kullanım değişikliğidir.
Doç. Dr. Pelin
KARABAŞ
Prof.volkanik
Dr. Bülent
EKER
İkliminİBAD
bu değişimi
ile
yağışların
şekli
ve
miktarı
da
değişmekte
ve
kentlerde
altyapı
sorunları
oluşmaktadır
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
Yönetim Kurulu Üyesi
(Yiğit Avdan ve ark., 2015: 735).
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Yazar Notu: Bu çalışma, Talat Uçkan’ın Doç. Dr. Füsun Erduran Nemutlu danışmanlığında Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalında yapmakta olduğu yüksek lisans
tezinden üretilmiştir.
Özellikle son yıllarda nüfus artışı ve beton yüzeylerin artması gibi nedenlerle doğal yüzeylerin azalmasına
bağlı olarak yağışlar toprak tarafından emilememektedir. Kentsel alanlarda sert zemin oranlarının artarak yeşil
alanların azalması sonucunda yağmur suları toprağa sızamamakta, fazla yağmur sularının akışı hızlanarak
düşük kotlu alanlarda toplanmaktadır (Butler ve Davies, 2004: 3-4). Yağmurun şiddetli dönemlerinde altyapı
sistemleri yetersiz kalmakta, seller oluşabilmektedir. Oysa kırsal alanlarda yapılaşmanın ve sert zeminlerin az
olması ile su döngüsü açısından daha olumlu bir durum sergilemektedir. Demir (2012: 1), yağmur suyunun
yüzeysel akışa geçen miktarının kırsal alanlarda % 10 civarında iken, şehir merkezlerinde %55’e ulaştığını
belirtmektedir. Bu suların nehirlere doğrudan verilmesi sel ve taşkın olaylarının artmasına sebep olmaktadır.
Bu sebeple kentsel alanlarda yağmur suyunun kontrol edilebilmesi, yönetilmesi ve sürdürülebilir kullanımı
çok önemlidir.
AMAÇ

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Çalışmada yağmur suyunun kentsel ortamlarda sel ve taşkınlara yol açmasının engellenmesi ve sürdürülebilir
olarak kullanılabilmesinin sağlandığı yağmur suyu sistemlerinin temel ilkeleri belirlenerek, yağmur bahçelerinin tasarım ilkelerinin ortaya konulması amaçlanmıştır.
KAPSAM
Çalışma kapsamında sürdürülebilir yağmur suyu yönetim sistemleri açıklanarak gün geçtikçe önemi daha çok
artan “Yağmur Bahçeleri” ele alınmıştır. Yağmur bahçelerinin uygulanması ve yaygınlaştırılması, özellikle
konutlarda, kent parkları ve tüm yeşil alanlarda uygulama kolaylığı ve suyun daha tasarruflu kullanımının
sağlanması açısından önemi ve teknikleri açıklanmaktadır.
YÖNTEM
Çalışma yönteminde yağmur suyu yönetim sistemleri ile ilgili literatür taramaları yapılarak, ülkemiz şartlarına
uygulanabilirliği temel alınarak yağmur bahçesi sistemlerinin detayları ortaya konulmuştur. Yağmur bahçesinin işlevleri ve uygulama aşamaları açıklanarak tartışılmıştır
BULGULAR
Kentlerde yüzeysel akışa geçen yağmur suyunun artması, yağmur suyu geçiş süresinin kısalması, yeraltı su
Doç. Dr.
Pelingibi
AVŞAR
Prof.
Dr.suBülent
EKER
seviyesine
ulaşan
miktarının
azalması, yüzey sularının kalitesinin
bozulması
sorunlar KARABAŞ
yağmur suyu
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
drenajı için bütüncül çözümler oluşturmayı zorunlu kılmıştır (Dunnett ve Clayden, 2007: 13).
Geleneksel yağmur suyu atık sistemleri; kanal, boru, mazgal vb. yapısal yağmur suyu toplama sistemleridir.
Bu sistemler yağmur sularını hızlı bir şekilde ortamdan uzaklaştırdığından özellikle yağmur sularının deşarj
olduğu alıcı suların kirlenmesine ve yeraltı su kaynaklarının yeteri kadar beslenememesine neden olmak-
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tadırlar (Çakıroğlu, 2011: 77). Bu durum yağmur suyunun sürdürülebilir kullanımını kısıtlamakta hatta engellemektedir. Özellikle plansızca gelişen kentlerde nüfus artışı ve yapılaşmanın artması bu sorunları daha
da artırmaktadır. Bu sorunsaldan yola çıkılarak bu çalışma gerekli görülmüştür. Kentsel alanlarda geçirimli
yüzeylerin azalması ve yapılaşmalar farklı kirletici unsurlara da neden olmaktadır. Kirletici atık gazlar, bitkiler
için kullanılan gübreler, her türlü kimyasallar, yağlar, çöpler ve bakteriler toplanarak kanalizasyona dökülür ve
oradan da dere veya denizlere karışır. Bu sorunun kentsel su döngüsünde önemli olduğunu anlatan ABD Çevre
Koruma Ajansı EPA’nın yaptığı bir araştırmaya göre, yağmur suyu akışı ile taşınan kirleticiler dünyadaki su
kirliliğinin % 70’ini oluşturmaktadır30.
Bunun engellenebilmesi kent kirleticilerinin yağmur suyuna karışmasının önlenmesiyle olabilecektir. Bu nedenle yağmur suları tüm kirleticilerden ayrı olarak depolanmalı ve geri dönüşümü sağlanmalıdır.
Sürdürülebilir Yağmur Suyu Yönetim Sistemleri
Yağmur suyu yönetimi için kullanılan sürdürülebilir sistemler yağışların olumsuz etkilerini engellemek, yer
Prof.
Dr.
SEVİL
altı ve yüzeysel su kaynaklarını korumak,
taşkın
ve Ümran
sel risklerini
azaltmak ve alternatif su kaynakları oluşturİBADhedef;
Yönetim
Başkanı
mak amacıyla kullanılırlar. Bu modellerde
yüzeyKurulu
akışa geçen
yağmur suyu miktarının çeşitli doğal çözümlerle tutulması ve bekletilmesiyle birlikte sızmanın arttırılması, yeraltı suyunun beslenmesi ve dolayısıyla
doğal su döngüsüne olumlu katkıların sağlanmasıdır. Günümüzde yağmur suyu yönetimi bütüncül bir bakış
açısı ile değerlendirilmektedir. Yağmur suyu yönetimi için kullanılan sürdürülebilir sistemler pik yağışların
olumsuz etkilerini engellemek, yer altı ve yüzeysel su kaynaklarını korumak, taşkın ve sel risklerini azaltmak
ve alternatif su kaynakları oluşturmak amacıyla çok etkilidir. Bütüncül yaklaşımla ele alınan yağmur suyu
drenajında aşağıda sıralanan prensipler dikkate alınmalıdır (Demir, 2012: 2-3).
-Yağmur suyu kaynağında yönetilmelidir.
-Yüzey ve yüzey altı infiltrasyon potansiyelinden mümkün olduğunca faydalanılmalıdır.
-Suyun kaynağından deşarja geçiş hızı yavaşlatılmalıdır.
-Yağmur suyu yönetimi sadece proje alanı değil toplama havzası ölçeğinde değerlendirilmelidir.
-Yağmur suyu alternatif kullanma suyu kaynağına dönüştürülmelidir.
Bu bağlamda ortaya sürdürülebilir kentsel yağmur suyu yönetimi modelleri çıkmıştır. Bu modellerde hedef;
yüzey akışa geçen yağmur suyu miktarının çeşitli doğal çözümlerle tutulması ve bekletilmesiyle birlikte sızmanın arttırılması, yeraltı suyunun beslenmesi ve dolayısıyla doğal su döngüsüne olumlu katkıların sağlanmaDoç.suyu
Dr.yönetim
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Prof.
Dr.
Bülent
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Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
alanı, diğer bir deyişle yağmur bahçesi, geçirimli döşeme, yeşil çatılar, infiltrasyon hazneleri, sarnıçlar, bitkili
su arkları ve bekletme (geciktirme) hazneleridir (Yiğit Avdan, 2015: 736-737).

30 https://archive.epa.gov/region9/water/archive/web/html/stormwater-feature.html
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1.

Geçirimli döşeme: Bu tür kaplamalar, alt tabakalara süzülmeye olanak sağlayarak, yüzey suyu akış miktarının ve debisinin azaltılmasını, kentsel kirleticilerin uzaklaştırılmasını, yağış sularının geçici olarak
depolanmasını ve yer altı suyunun takviyesini sağlamaktadır.

2.

Yeşil çatılar: Yeşil çatı uygulamaları, yağışın akışa geçen miktarını ve akış hızını azaltır. Sistemin en üstünde bulunan bitki örtüsü sayesinde yağmur suyu yakalanır ve gelişim tabakasında suyun bir bölümünü
depolayabilir. Yeşil çatıların hidrolik performansı çok fazla miktarda suyun emilimi için yeterli olmayabilir. Bu nedenle, yağmur suyunun fazlası diğer drenaj sistemlerine aktarılmalıdır.

3.

İnfiltrasyon hazneleri: İnfiltrasyon, yağmur suyu veya sulama sularının toprak profili boyunca yer çekiminin etkisi ile yüzeyden aşağı doğru inmesidir. İnfiltrasyon haznesi, sel ve taşkın riskini azaltmak, kirlilik
kontrolü sağlamak, yer altı su tabakasının yenilenmesine katkı sağlayarak alternatif su kaynağı oluşturmak amacıyla uygulanan bir yağmur suyu drenaj yöntemidir.

4.

Sarnıçlar: Genellikle suyun az bulunduğu bölgelerde ihtiyaç duyulan, yağmur suyunu toplamak ve depoProf. Dr.sarnıçlar
Ümran
SEVİL
lamak için kullanılan yapılardır. Günümüzde
su kalitesi
kriterlerini karşılaması nedeniyle sadece
İBAD
Kurulu Başkanı
sulama amacıyla kullanılmaktadır.
BazıYönetim
sarnıçlar filtrelerle
veya diğer arıtma yöntemleriyle de donatılabilmektedir.

5.

Bitkili su srkları: Suyun tahliye kanalına iletilmeden önce azaltılmasını ve akış hızını azaltmayı hedefleyen açık ve sığ kanallardır. Ayrıca kirleticilerin de tutulması sağlanmaktadır.

6.

Bekletme (geciktirme) haznesi: Şiddetli yağmurlardan sonra gelen fazla suyun bir müddet tutularak geciktirilmesi veya yüzey sularını kirlenmeye karşı korumak amacıyla inşa edilir. Yeni iskân edilmiş bir bölgenin sularını mevcut bir yağmur suyu kanalına vermek amacıyla kullanılabilir. Yağmur suyu veya birleşik
sistem kanallarının kapasitelerinin üstünde bir debiye maruz kalmalarını önlemek amacıyla da kullanılır.

7.

Yağmur bahçeleri: Yağmur bahçeleri yağmur suyunun çatılar, araç yolları, yürüyüş yolları, araç parkları
gibi bölgelerden akışını sağlayarak suyu bünyesinde tutar. Bu yöntem, diğer yöntemlerin aksine yağmur
suyunu yeraltında toplayarak akışı azaltır. Yağmur bahçeleri farklı topraklar ve iklimler için tasarlanabilmektedir.

Yağmur sularının herhangi bir işleme tabi tutulmadan direk olarak yönlendirildiği ve üzerinde doğal ve yabancı yurtlu bitkilerin yetiştirilebildiği sığ çukur alanlara “yağmur bahçesi” veya diğer bir deyişle “biyolojik
tutma alanları (bioretention)” adı verilmektedir (Demir, 2012: 18). Yağmur bahçesi karakteristik olarak 7 cm
ile 20 cm arasındaki bir derinlikte (göllenme zonu) yapılmaktadır. Çünkü 20 cm’den daha derin olan yağmur
Doç. Dr. geç
Pelin
AVŞAR
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Dr. Bülent
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Yardımcısı
İBAD
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Kurulu
Üyesi
yağmur bahçesinin derinliğini belirleyen en önemli özellik; uygulanacak alanın eğimidir. Bu bağlamda, uygulama alanında hafif ve uygun bir eğim aranmalı ve kazı işlemleri kolaylaştırılmalıdır. Eğimin % 12’den büyük
olması durumunda başka bir alan seçimi yapılmalıdır. En iyi alan eğimi optimum olarak % 10 civarında olmalıdır (Dunnett ve Clayden, 2007: 143). Örnek bir yağmur bahçesi detayı Şekil 1’de verilmiştir.

1137

DERNEK
YÖNETİMİ
SÖZEL SUNUMLAR

Şekil.1. Yağmur Bahçesi Teknik Detayları31
Yağmur Bahçesinin İşlevleri

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
1- Yüzey akış hızının düşmesini sağlayarak selleri kontrol eder. 2- Yeraltı suyunu besler ve drenaj problemlerine çözüm üretir. 3- Evapotranspirasyonu (terleme+buharlaşma) artırır. 4- Yüzey akışını kirletici yabancı
maddelerden (yağ, ağır metal vb.) temizler ve su kalitesini artırır. 5- Estetik katkıda bulunur. 6- Yüzey suyunun
sıcaklığını düşürür, biyolojik aktiviteyi artırır, doğal yaşam ortamı sağlar (DEPBWM, 2006: 43; Demir, 2012:
18; Müftüoğlu ve Perçin, 2015: 29).
Yağmur Bahçesi Uygulamasının Aşamaları
1. Çalışma alanı ölçümü, gözlemi yapılır, gerekliyse haritası ya da krokisi çizilir ve çevresindeki tüm elemanlar
ile analizi yapılır. Konut çevresi için örnek haritalandırma Şekil.2’de gösterilmiştir. Mavi oklar yağmur suyunun akış yönünü ifade etmektedir (2).

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

31 http://www.holemanlandscape.com/2015/04/24/rain-gardens-3/
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Şekil.2 Yağmur
uygulanacak
alanın analizi
Prof.bahçesi
Dr. Ümran
SEVİL
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
2. Yağmur bahçesi konut çevresinde ise oluşturulacak yerin belirlenmesi: Maksimum yağmur suyunun akıp
gittiği ve nasıl-nereye akıp gittiğini tespit edildikten sonra, çatıya gelen yağmur suyunun ve diğer sert zeminlere gelen suyun alanda nasıl hareket ettiğine bakılarak uygun yer belirlenir. Yağmur bahçesi; konut bahçeleri,
yaya ve araç yolu kenarları ve otopark alanları gibi birçok alanda da uygulanabilmektedir. Bu alanlarda yağmur
bahçesinin yeri seçilirken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar şunlardır(2): Yapı saçak kenarından en
az 3 metre kadar uzakta konumlanarak oluktan alınan suyun yapının temeline zarar vermemesi sağlanmaktadır.
Var olabilecek kanalizasyon sistemlerin üzerine ya da yakınlarına kurulmamalıdır. Alanda önceden mevcut
olan düşük kotlara ya da üzerinde sürekli su bulunduran ve sızma hızı düşük olan alanlara tesis edilmemelidir.
Doğrudan güneş alan açık bölgeler seçilmeli, gölgede kalan ağaç altları tercih edilmemelidir. Ayrıca ağaçların
köklerinin zarar görmemesi için ağaç kanopileri (taç alanı) altına yağmur bahçesi uygulanmamalıdır. Hafif
veya az eğimli alanlar seçilmeli ve hatta kazılacak çukurda çıkarılacak olan toprak, alt tarafta kullanılacak olan
tampon sedde (pabuç) için kullanılmalıdır. Yeraltı su seviyesi yüksek olan alanlara yağmur bahçesi uygulaması
yapılmamalıdır.32
3. Toprağın incelenmesi: Öncelikle toprağın suyu süzme hızının belirlenmesi gerekir. Bunun için birçok yöntem olsa da kullanılan en basit yöntem 20cm genişliğinde ve bir ayak derinliğinde bir çukur açıp içini su ile
doldurarak bu suyun süzülmesini beklemektir. Su 48 saat içerisinde drene oluyorsa seçtiğiniz alan uygun,
olamıyorsa uygun değil demektir.

Prof. Dr. Bülent EKER

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

4. Oluşturulacak yağmur bahçesinin büyüklüğünün belirlenmesi:
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drene etmesi hedeflenen alana göre karar verilmelidir. Toplayacağı su miktarı göze alındığında yağmur bahçesi; ne suyu tutamayacak kadar küçük olup aşırı göllenmeye ne de suyun yeterince dolduramayacağı kadar

32 http://www.holemanlandscape.com/2015/04/24/rain-gardens-3/
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büyük olup kuraklığa neden olacak bir büyüklükte olmalıdır. Yapılan hesaplamalara göre ideal boyutlarda bir
yağmur bahçesi toplam alanın ortalama %10’ unu kaplayacak büyüklükte tesis edilmelidir (3).
Yağmur bahçesinin derinliğinin belirlenmesinde ise daha önceden incelenmiş olan toprağın suyu süzme hızına
göre;
•

Suyun süzülmesi 32 saatten uzun sürüyor ise; 30-60 cm derinlikte

•

Suyun süzülmesi 16-32 saat aralığında sürüyor ise; 15-20 cm derinlikte

•

Suyun süzülmesi 16 saatten kısa sürüyor ise; 15 cm derinlikte olmalıdır.

Yağmur bahçesinin oluşturulması
Yağmur bahçesi uygulamasında doğru bitkilendirme en önemli faktördür. Doğal bitki örtüsünde yetişen türlerin; iklimsel özelliklere, toprak yapısına ve hidrolojik özelliklere daha toleranslı olmaları ve çok daha az
bakıma ihtiyaç duymaları yağmur bahçelerinde
kullanılmaları
için en geçerli sebeptir (Demir, 2012: 21). Bu
Prof. Dr.
Ümran SEVİL
sebeple uygulama alanı doğal bitki örtüsünde
yetişen
bitki
türleri
ile tasarlanmalıdır.
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Yağmur bahçesi yapısı gereği, farklı toprak nem düzeylerine sahip 3 bölgeden oluşmaktadır. Birinci bölge; oldukça ıslak olan yağmur bahçesinin taban (göllenme) bölgesidir. İkinci bölge; nemlilik açısından orta derecede
olan eğimli yamaç bölgesidir. Üçüncü bölge ise, kuru tampon bölgesidir (Şekil 3).

Şekil 3. Yağmur Bahçesi Bölgeleri33.
Birinci bölge için, suya dayanıklı, kökleri kuvvetli, ani su baskınlarına dayanabilecek diğer taraftan yüzey
suyu toprağa süzüldükten sonra kuru koşullara da adapte olabilen kısacası hem aşırı suya hem de aşırı kuraklığa dayanıklı
adaptasyon
oldukça geniş olan bitki türlerinin
gösterilmelidir.
İkinci
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Dr. Pelinözen
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bölİBAD Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
Yönetim
Üyesi yarı kurak şartlara dayanıklı
ge olan tampon bölgesi için ise kuraklığa dayanıklı bitki türleri olmasına özen gösterilmelidir (Müftüoğlu ve
Perçin, 2015: 31-32). Aynı zamanda üç bölge için de geçerli olmak üzere; yağ, ağır metal vb. gibi kirleticilere
33 https://www.portlandoregon.gov/bes/article/474026
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dayanıklı olan bitki türlerinin seçilmesine de dikkat edilmelidir (Demir, 2012: 21-22). Seçilen bitkiler tasarım
ilkeleri dikkate alınarak alana uygulanmalıdır.
Bitkilendirmeye ek olarak, drenajı kolaylaştırmak amacı ile 5cm kalınlığında tüm yağmur bahçesini kaplayacak şekilde kırma çakı, yonga vb. materyal ile kaplanmalıdır. Bu işlemlerin ardından tüm alanın 2cm veya
3cm kadar su ile kaplanacak şekilde sulanması gerekmektedir. Yeterli suyu aldıktan sonra dikilen bitkiler kısa
sürede reaksiyon vererek adapte olduklarını belli edeceklerdir (Dunnett ve Clayden, 2007: 108).
SONUÇ
Kentsel alanlarda yağmur suyunun kontrol edilebilmesi, yönetilmesi ve sürdürülebilir kullanımı için, öncelikli
hedef kentsel alanlardaki sert zeminleri azaltarak, toprak yüzeylerin ve yeşil alanların artırılması ile suyun
daha kolay infiltre olmasını sağlamaktır. Yağmur bahçesi sistemleri bu yönde çözüm yaratabilecek en iyi uygulamalardan biridir. Çünkü günümüzde yağmur suları geleneksel yöntemlerle altyapı sistemlerinden ayrı
olmaksızın atık sulara karışmaktadır. Yağmur bahçesi ile bu sular toplama alanlarında süzülerek toplanabilir
Prof. Dr. Ümran SEVİL
ve geri dönüşümü sağlanabilir.34
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
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KENT ORMANLARININ KULLANIM OLANAKLARININ İRDELENMESİ: KASTAMONU KENT
ORMANI ÖRNEĞİ
Nur BELKAYALI1, Elif AYAN2
1-2

Kastamonu Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Kuzeykent,
Kastamonu / Türkiye

Öz: Hızlı kentleşme ve teknolojinin gelişmesi ile paralel olarak kent insanı, daha çok monoton bir hayat sürmekte ve kentin yoğun baskısı altında strese bağlı ruhsal sağlığının giderek bozulduğu görülmektedir. Günümüzde kent insanının doğaya olan ilgisi daha çok artmakta olup buna bağlı olarak doğayla iç içe bulunabileceği
mekânlara yönelimi de artmaktadır. Çoğu kentleri çevreleyen ve doğal kaynak değeri olan ormanlar ekolojik,
ekonomik ve görsel etkisinin yanında kentliye rekreatif etkinlikler içinde olanaklar sunmaktadır. Geçmişte
ve bugünde sıklıkla rastlanan kontrolsüz
kullanımlar
ormanlarda
geri dönülemeyecek ağır tahribatlara sebep
Prof.
Dr. Ümran
SEVİL
olmaktadır. Bu tehlikenin önüne geçebilmek
amacıyla kentliyi
ile buluşturabilecek koruma ve kullanma
İBAD Yönetim
Kuruluorman
Başkanı
bilinciyle her türlü değerinden faydalanabileceği sınırları belli olan ve gözetilen alanların doğmasına sebep
olmuştur. Orman alanlarıyla kentsel alanlar arasında bir geçiş bölgesi olma özelliği gösteren kent ormanları
özellikle kent doğa ilişkisinin kurulmasında önemli yere sahiptir. Kentsel ekosistemin içerisindeki dengenin
korunmasında önemli rol oynayan kent ormanları, ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan kente olumlu etkileri
bulunmaktadır. Aynı zamanda kentte oluşan ve çevreye zarar veren baskının kent çevresindeki orman alanlarına ulaşmasını engellemekte, tampon vazifesi görmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de orman varlığı bakımında
3. Sıra da yer alan Kastamonu bölgesinde yer alan Kastamonu Kent Ormanı çalışma alanı olarak seçilmiştir.
Çalışma kapsamında Kastamonu Kent Ormanı’nın ekolojik, ekonomik, sosyal ve psikolojik açıdan kullanım
olanakları irdelenmiştir. Bu çalışmanın sonucunda alanın kentliye ve kente olan katkıları belirlenmiş, karşılaşılan sorunlar ve eksikliklere ilişkin öneriler ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Kent Ormanı, Kullanım Olanakları, Kent Ormanının Faydaları, Kastamonu Kent Ormanı

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Kentleşmenin ve teknolojinin hızlı ilerleyişi, kentsel planlama ve tasarım için birçok zorluğa yol açmış ve
bunun sonucunda doğal kaynakların değerlendirilmesi daha çok dikkat çekmiş, bu sorunların üstesinden gelmek veProf.
sağlıklıDr.
günlük
yaşamEKER
ortamları yaratmak için sosyal bir
ihtiyaç
gelmiştir
(Yüksek
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2017). İhtiyaçlar
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tif isteklerini gerçekleştirebilecekleri açık yeşil alanlar tasarlanmaya başlanmıştır. Kentin çevresinde bulunan
ormanlık alanlar bu gereksinimler doğrultusunda kentli tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Bu eğilimler
neticesinde uzmanlar ve yönetimler kentin yakın çevresinde bulunan ormanların kent ormanı olarak kentlinin
kullanımına imkan tanımaktadır. Özellikle rekreasyonel talepler doğrultusunda, hizmet üretimi ve rekreasyo-
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nel kullanımlar ile şekillenen yeni bir doğal kaynak işletme ve yönetimi modelinin doğmasına yol açmış, bunun sonucunda “Geleneksel Ormancılık” anlayışından farklı olan “Kent Ormancılığı” kavramı doğmuştur. Bu
kavram ilk defa 1965’de Toronto Üniversitesi’nde Prof. John W. Andresen tarafından ortaya atılmıştır. 1960’lı
yılların başında kent plancılığının bir parçası olarak “kent ormancılığı” kavramı ortaya çıkmış, böylece kentlerin düzenli, planlı ve doğal çevre ile uyumlu bir biçimde gelişimi sağlanmaya çalışılmıştır (Grey ve Deneke,
1986; Atay, 1988).
Kent ormanı doğal orman vejetasyon formasyonuna elverişli topraklar üzerinde yerleşmiş, kentlerin içinde ya
da yakın çevresinde kalmış veya korunmuş, ya da ağaçlandırılarak yeniden kentlinin doğrudan ya da dolaylı
olarak yararlanabildiği, ya da yararlanabileceği uzaklıkta, mevcut ekosistemin varlığını sürdürebileceği genişlikte ve yapıdaki orman alanları olarak tanımlanmıştır (Aslanboğa, 1976). Konijnendijk (2003), kent ormanlarının sadece kent alanları yakınındaki ve içindeki ormanları değil, diğer ağaç kaynaklarını ve ilgili vejetasyonu
(parklarda ve yollar boyunca bulunan ağaçlar, bahçeler ve diğer özel arazilerdeki ağaçlar gibi geniş örnekleri)
kapsadığını belirtmiştir. Yücel (2004)’e göre kent ormanı doğal olarak bulunan veya yapay olarak çevre düzenleme amacıyla, kentiçi ve yakın çevresinde
kullanılan
ağaç veya
orman vejetasyonunun tasarımı, planlanması
Prof.
Dr. Ümran
SEVİL
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Başkanı
ve yönetimi olarak ifade etmiştir. BirİBAD
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hem fiziksel
/ ekolojik
hem de sosyolojik özellikleri üzerindeki
etkileri ve sundukları rekreasyon fırsatları nedeniyle, kent ormanları daha kaliteli kentsel ortamlar sağlamada
çok önemli bir rol oynayabilir (Dwyer vd., 1992;Konijnendijk, 1997; Yılmaz vd., 2006). Kent ormanları, estetik ve fonksiyonel etkileri ile hem kentle bütünleşen bir yeşil doku, hem bölgesel orman varlığının bir parçası,
hem de kırsal peyzajın tamamlayıcı bir ögesidir. Kent ormancılığı uygulamaları, topluma sağladıkları çevresel,
sosyal ve ekonomik yararlar nedeniyle disiplinler arası çalışmayı gerektirir (Öner vd., 2007). Estetik açıdan,
kentin katı ve keskin hatlı oluşumlarını yumuşatırlar, kontrast şekil ve tekstürler oluşturarak ilginç ve etkileyici
görünümler yaratmada, sınırlanma ve kamufle görevleri üstlenen (Aslanboğa, 1976), sosyo-kültürel açıdan,
rekreatif aktiviteler ile fiziksel aktiviteyi teşvik eden, sosyal uyumu kolaylaştıran ve psikolojik ve fizyolojik
restorasyonu destekleyen bir mekanizma olarak artan ilgiyi göstermektedir (Dirik, 2001; Hartig vd., 1991;
Konijnendijk, 2003; Maas vd., 2009; Schipperijn, 2010; Bratman vd., 2012).
Giderek bozulan kent ortamları kentin çevresini de olumsuz yönde etkilemektedir. Kent ormanları kent peyzajına ekolojik, ekonomik katkıların yanı sıra kentin imaj ve kimliğinde de önemli bir rol üstlenmektedir.
Konijnendijk (2003)’ e göre bir alanın kent ormanı olabilmesi için,
•

Kent içinde veya yakın çevresinde bulunmalıdır, kent bütününe açık, etki yarıçapı(erişilebilirliği) geniş
olmalıdır. Kent ormanının kent merkezine uzaklığı 50 km ya da daha az olmalıdır,

•

Orman karakterinde, yani kendini yenileyebilme özelliğine sahip olmalıdır.

•

İBAD Yönetim
Yardımcısı
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Ziyaretçilerin
yararlanabileceği
bir konumda ve alansal bakımdan
büyüklüğüKurulu
en az 10Başkan
ha olmalıdır,

•

Kentin fiziksel yapısına, ekolojisine ve peyzajına, estetik ve işlevsel açıdan değerler sağlamalı, yeşil dokuyu güçlendirmeli ve bütünlük sağlamalıdır,
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•

Yapay olarak tesis edilecek veya tamamlama yapılacak kent ormanında, gelecekteki estetik ve işlevsel
amaçlara ve plan kararlarına göre tür seçimi yapılmalı ve kompozisyon yapısı belirlenmelidir (Uslu ve
Ayaşlıgil, 2007).

Türkiye’ de, kent ormanlarının oluşturulması ve yönetiminden Tarım ve Orman Bakanlığı sorumludur. Kent
ormanlarında gerçekleştirilecek sağlık, spor, estetik, kültürel ve sosyal fonksiyonlarını halkın hizmetine sunulması, ülkenin güzelliğine katkı sağlayarak, halkın farklı spor ve dinlenme ihtiyaçlarının karşılanması, turistik
amaçlı eylemlere imkan verilmesi, teknik ormancılık faaliyetleri ile flora ve faunanın da tanıtımının yapılması,
genç nesile orman sevgisinin ve bilincinin verilebilmesi amacıyla izcilik vb. faaliyet ve etkinliklerin yapılabileceği faaliyet ve fonksiyonları yürürlükte olan Mesire Yerleri Yönetmeliğinde ifade edilmektedir. Kent ormanı kapsamında yapılabilecek tesisler ise; “kır lokantası, kır kahvesi, kültür evleri, yöresel ürün sergi ve satış
yeri, amfi tiyatro, çeşitli mini spor alanları ve diğer rekreasyonel yapı ve tesislerdir” (Sağlam ve Elvan, 2017).
AMAÇ
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yararlar belirlenirken ayrıca kent ormanının kullanımında karşılaşılan sorunlar da tespit edilmeye çalışılmıştır.
KAPSAM
Türkiye de kentlinin hizmetine sunulan 63 adet kent ormanından biri olan Kastamonu kent ormanı 2005 yılından bu yana kentlinin yaz aylarında sıklıkla kullandığı bir alandır. Bu çalışma kapsamında kent ormanının
sosyal, ekolojik, ekonomik ve psikolojik açıdan mevcut durumu, sunduğu olanaklar ve noksanlıklar irdelenmiş
ve kent ormanın kent imajına katkısı ve getirilebilecek yeni öneriler ortaya konmuştur.
YÖNTEM
Çalışma kapsamında çalışma alanına ilişkin literatür taraması yapılmış, alana ait yazılı çizili ve görsel kaynaklar ilgili kurumlardan temin edilmiştir. Ayrıca arazi çalışmaları ile de yerinde gözlemler yapılarak alanın mevcut durumuna ilişkin tespitler yapılmış, kullanıcılarla yüzyüze görüşmelerle alana ilişkin bilgiler temin edilmiş
ve fotoğraflama çalışması ile durum tespiti yapılmıştır. Çalışma alanına ilişkin toplanan bilgiler masa başında
değerlendirilmiş, alana ilişkin sorun olanaklar ortaya konmuş ve alanın gelişimi için öneriler geliştirilmiştir.
BULGULAR
Çalışma Alanına İlişkin Bilgiler
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Ankara
-Kastamonu
yolu
üzerinde
yer alan Kastamonu Kent Ormanı;
2005 yılında
kurulmuş
ve 37,24ha
alana
sahip şehir merkezine 15 km uzaklıktadır. Güneyinde Şehit Şerife Bacı orman içi dinlenme yeri, batısında Karaçomak Barajı, doğusunda Havalimanı, kuzeyinde Kastamonu kent merkezi mevcuttur. Kastamonu- Ankara
yolu üzerinde yer almasından dolayı kolay erişim sağlanmaktadır. Çalışma alanın konumu Şekil 1’de gösterilmiştir.
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Şekil 1. Çalışma Alanı
Kent Ormanı Kullanım Olanakları
2005 yılında kurulan kent ormanı 2014 yılında özel bir işletmeci tarafından kiralanmıştır. Kent ormanı kente
yakın olması nedeniyle Kastamonu halkı tarafından özellikle haftasonları piknik yapmak amacıyla kullanılmaktadır. Kentin iklimine bağlı olarak en yoğun kullanım yaz aylarında olmaktadır. Kent Ormanındaki üst
yapı tesisleri; giriş (kontrol) kulübesi, seyir terası, gözlem kulesi, yöresel ürün satış yeri, 3974 m’lik yürüyüş
yolları, 521 m koşu parkuru, çocuk oyun alanı, voleybol sahası, yağmur barınağı, tuvalet, 100 araçlık otopark,
yönlendirme ve bilgilendirme tabelaları, alt kısmı açık kır gazinosudur35.
Kastamonu Kent Ormanı ağaç türü çeşitliliği bakımından zengin değildir. Hâkim tür; sarıçam ve karaçamdır.
Yer yer meşe, üvez, titrek kavak ve aksöğüt gibi türler de yer almaktadır.
Kent ormanındaki hayvan türleri; yaban domuzu, karaca, çakal ve sansardır. Bunun yanı sıra birçok kemirgen
türü de bulunmaktadır. Kuş türü çeşitliliği bakımından diğer kent ormanlarına kıyasla zengindir. Serçe, ispinoz, çulluk, çıvgın, söğüt serçesi, alakarga, şahin, karatavuk, ardıçkuşu, kızıl gerdan, baştankara ve ağaçkaDoç. Dr.
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35 https://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Yayinlar/Kent%20Ormanlar%C4%B1.pdf
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Şekil 2. Kastamonu Kent Ormanına Ait Görüntüler
Alanda Tespit Edilen Sorunlar
Kastamonu kent ormanın mevcut durumuna bakıldığında alanın bilinçsiz kullanımı neticesinde seyir kulesinde, piknik alanlarında, yönlendirme levhalarında tahribatların olduğu görülmüştür. Genel olarak kullanılan
malzemeler açısından değerlendirildiğinde çocuk oyun alanında kullanılan modüler sistem ve çöp kutuları
malzeme açısından doğayla uyumlu değildir. Kent ormanı içerisinde yer alan işletme alanında yapılan düzenlemelerde yapay malzeme kullanımına yoğun bir şekilde yer verilmiştir (Şekil 3). Alanın bilinçsiz kullanımına
bağlı olarak alanda gelişi güzel bırakılmış atıklar söz konusudur. Kullanıcılar araçlarını otoparka bırakmak
yerine piknik yaptıkları noktaya kadar araçlarını alana sokmaktadır. Alan kent merkezine yakın olmasına rağmen ulaşım sadece özel araçlarla gerçekleşmektedir. Toplu taşıma araçları alana kadar hizmet vermemektedir.
Alandaki yapılar kent ormanının doğal yapısı ile uyumlu değildir.
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Şekil 3. İşletmeye Ait Alandan Görünümler
Alanın Sağladığı Faydalar
Kent ormanına ekolojik açıdan bakıldığında, kent ormanın doğal bir orman olması ve kullanımlar için ormanın genel yapısının çok fazla insan müdahalesine maruz kalmamasından dolayı kente olumlu katkı sağladığı
düşünülmektedir. Yapılan araştırmalar bu alanın yaklaşık olarak 55,5 ton karbon depoladığını, bu miktarında
atmosferdeki 203,5 ton karbondioksite karşılık geldiğini göstermektedir36

Prof. Dr. Ümran SEVİL
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içerisinde
yerKurulu
alan yeme-içme
İBAD
Yönetim
Başkanı alanları, çocuk oyun alanları kullanıcılara çeşitli günübirlik faaliyetlerini gerçekleştirme ve sosyalleşme imkanı sunabilmektedir. Kastamonu
çevresinde bu tarz alanların sayısının sınırlı olması bu alanı daha önemli hale getirmektedir.
Ekonomik açıdan faydalarına bakıldığında ise bulundurduğu ağaç varlığı ile kent ortamına ısıtma ve soğutma
faydaları ile kentlinin enerji tasarrufuna olumlu katkı sağlamaktadır. Kente yakın bir yerde konumlanmış olması yakın çevrede yer alan arazi değerlerine olumlu katkı sağlamaktadır.
Doğanın insan psikolojisi üzerinde olumlu katkıları birçok araştırmacı tarafından ortaya konuştur. Bu açıdan
bakıldığında topografik hareketlilik, yaban hayatı varlığı açısından olumlu katkı sağlamaktadır. Kullanımların
yoğun olduğu bölgelerde bitkisel çeşitliliğin az olması ve mevcut türlerdeki mevsimsel farklılıkların çok olmamasına bağlı olarak psikolojik açıdan yeteri kadar olumlu etkisi olmadığı düşünülmektedir.
SONUÇ
Kastamonu, çevresinde yer alan ormanlık alanları ile kente ve kentliye oldukça geniş imkanlar sağlamasına
bağlı olarak şanslı kentlerden birisi olarak adlandırılabilir. Kente yakın bir yerde konumlanan kent ormanı
içerisinde düzenlenen kullanımlar ile kentliye çeşitli imkanlar sunulmaktadır. Ancak kullanıcıların bilinçsiz
kullanımları ve bakımsızlık nedeniyle bugün kent ormanın bazı bölgelerinin kullanılamaz hale geldiği görülmektedir. Vandalizm sonucu yıpranan seyir kulesi güvenilir olmamasına rağmen bu yapı için hiçbir tedbir
alınmamaktadır.
Gezinti
yollarında
yer alan yönlendirici levhaların
farklıDr.
nedenlerden
dolayı yönlerinde
değişDoç.
Pelin AVŞAR
KARABAŞ
Prof. Dr.
Bülent
EKER
meler İBAD
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ve bunun sonucunda
güvenlik
açısından
sorunların
yaşandığı,
dolayısıyla
da
kullanıcıların
çok
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
Kurulu Üyesi
fazla gezinti yolunu kullanmayı tercih etmedikleri görülmüştür. Özel tesisin bulunduğu bölgede oluşturulan
yeme içme alanlarının birbirine yakınlığı kimi zaman rahatsız edici ses seviyelerinin oluşmasına sebep olmak36 https://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Yayinlar/Kent%20Ormanlar%C4%B1.pdf
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tadır. Ayrıca kullanımların taşıt yoluna yakın yerde konumlanmış olması trafik gürültüsünün de alan içerisinde
duyulmasına sebep olmaktadır.
Tüm bu değerlendirmelerin neticesinde;
•

Geniş bir yayılış alanına sahip kent ormanın topografik durumdan faydalanarak kullanımların belirli teraslamalarda konumlandırılması ve böylelikle taşıt yolundan gelen gürültü seviyesinin düşürülmesi,

•

Doğal bir orman olması nedeniyle oluşturulan tüm etkinlik alanlarında doğal malzemelere yer verilmesi,

•

Çocuk oyun alanlarında çocukların doğayla iç içe hem motor sistemlerin gelişebileceği farklı atlama, zıplama, tırmanma, kayma gibi aktivitelerin yanı sıra eğitici oyunların bulunduğu doğayı tanıtıcı bilgilerin
yer aldığı mekanlar oluşturulması,

•

Barbekü alanları çevresinde çöp kutularının belirli noktalarda konumlandırılması,

•

Kent ormanı girişinde yer alan sertProf.
zeminlerin
malzemeler
Dr. doğal
Ümran
SEVİLile düzenlenmesi,
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Alana araç girişinin engellenmesi, gerekli durumlarda motorsuz araçların kullanımının teşvik edilmesi,

•
•

Kullanıcıların alanı daha bilinçli ve duyarlı kullanmasının sağlanması için gerekli bilgilendirme çalışmalarının yapılması

gerektiği tespit edilmiştir.
Tüm bu tespitlerin sonucunda ise alanın kaynak değerlerinin bozulmadan kullanımının sağlanması için rasyonel bir planlama çalışmasının yapılması, bu plana bağlı olarak yönetilmesi ve izlenmesi gerektiği düşünülmektedir.
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RASAT UYDU GÖRÜNTÜLERİ KULLANARAK GÖL ALANI BELİRLENMESİ: ATİKHİSAR
BARAJI UYGULAMASI
Emre ÖZELKAN1, Muhittin KARAMAN2
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Çanakkale / Türkiye
2
İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, İstanbul / Türkiye

1

Öz: Hızla artan su tüketimi, küresel ısınma ve iklim değişimi sebebi ile su kaynaklarında hızla bir azalma
meydana gelmektedir. Bu nedenle su kaynaklarının doğru ve etkili yönetimi hem sosyolojik hem ekonomik
hem de ekolojik etkileri düşünüldüğünde bir an önce ele alınması, geliştirilmesi ve uygulanması gereken bir
konudur. Su kütlelerinin belirlenmesi ve izlenmesi için gerçekleştirilen uydudan uzaktan algılama çalışmalarında su indislerinin oluşturularak kullanılması sıklıkla tercih edilen yöntemlerden biridir. Bu indisler su
kütlelerinin mevsimsel değişime, kuraklığa
veDr.
su tüketimine
değişimlerinin izlenmesinde ve buna bağlı
Prof.
Ümran bağlı
SEVİL
olarak su kaynaklarının hassas bir şekilde
büyük kolaylık
İBADyönetiminde
Yönetim Kurulu
Başkanısağlamaktadır. Bu çalışmada Türkiye
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü’nün (TÜBİTAK-UZAY)
uydusu RASAT ile elde edilen multispektral uydu görüntüleri kullanılarak Çanakkale Merkez İlçe sınırları içerisinde bulunan ve bölgeyi besleyen tek su kütlesi olan Atikhisar Barajının su varlığı incelenmiştir. 29.04.2013,
02.07.2014, 28.08.2014, 3.11.2015, 25.11.2016 tarihli RASAT uydu görüntülerinin yeşil ve kırmızı bantları
kullanılarak oluşturulan normalize fark su indisi (RASAT_NDWI) ve sonrasında bu görüntülerdeki iyileştirmeler ile gölün alansal değerleri belirlenerek, elde edilen sonuçlar gerçek alan değerleriyle kıyaslanmıştır. Uydudan belirlenen alan değerler ile gerçek alan değerleri arasında 0,99 Pearson korelasyonu (r) ve 0,15km2 kök
ortalama karesel hata (RMSE) tespit edilmiştir. İyileştirmelerle RMSE 0,07km2’ye düşürülmüştür. Sonuçlar
RASAT uydu görüntülerinin su kaynakları yönetiminde etkin bir şekilde kullanılabileceğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Göl, RASAT, Su İndisi

GİRİŞ
Su varlığındaki eksiklik tüm doğayı son derece olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle sürdürülebilir bir yaşam
için en önemli kaynaklardan biridir. Özellikle hızla artan nüfusa birlikte artan su tüketimi, küresel ısınma ve
iklim değişimi, su kaynaklarında hızlı bir şekilde azalmalara neden olmaktadır. Bu nedenle su kaynaklarının doğru
ve etkili
bir şekildeEKER
yönetimi, sosyolojik, ekonomikDoç.
ve de Dr.
ekolojik
boyutları
dikkate
alındığında
Pelin
AVŞAR
KARABAŞ
Prof.
Dr. Bülent
ivedilikle
eleYönetim
alınması, Kurulu
geliştirilmesi
bir konudur
(Muluk
vd. Başkan
2013). SuYardımcısı
kütleleriYönetim
Kurulu
İBAD
Üyesive uygulanması gerekenİBAD
nin izlenmesi ve değişimlerinin belirlenmesi için en gerçekçi yöntem yerinde gerçekleştirilen ölçümlerdir.
Ancak yeryüzündeki her su kütlesini ve bunlarda gerçekleşen değişimleri belirlemek coğrafik ve ekonomik
etkenlerden dolayı mümkün olmayabilir. Uzaktan algılama nesnelere temas etmeksizin onlar hakkında bilgi
çıkarımıdır. Uydudan uzaktan algılama geniş alanların izlenmesi ve yönetilmesi için son derece kullanışlı bir
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araçtır (Özelkan vd. 2015). Uydudan uzaktan algılama su kütlelerinin belirlenmesi ve izlenmesi çalışmalarında sıklıkla kullanılmaktadır (Karaman vd. 2018; Özelkan ve Karaman 2018). Uydu görüntüleri kullanılarak
gerçekleştirilen sınıflandırma işlemleri ve oluşturulan indislerle su kütleleri hakkında bilgi çıkarımı yapmak
mümkündür (Uca Avcı vd. 2014; Özelkan ve Karaman 2018). Uzaktan algılama çalışmalarında su kütlelerinin
belirlenmesinde normalize edilmiş ya da bant oranı su indislerinin oluşturularak kullanılması sıklıkla tercih
edilen yöntemlerin başında gelmektedir (Karaman vd. 2015). Bu indisler özellikle su kütlelerinin mevsimsel,
kuraklığa ve su tüketimine bağlı değişimlerinin izlenmesinde ve bunların paralelinde su kaynaklarının yönetiminde çok kullanışlıdır (Karaman vd. 2015; Karaman vd. 2018; Özelkan ve Karaman 2018).
Bu çalışmada, Çanakkale İli sınırları içinde kent merkezini besleyen tek su kütlesi olan ve çok amaçlı kullanılan Atikhisar Barajı’ndaki alansal değişim, RASAT multispektral uydu görüntülerinden üretilen indis görüntüleri kullanılarak incelenmiştir. Uydudan uzaktan algılamanın su kaynaklarının yönetimi hususunda sağladığı
faydalar ortaya konulmuştur.
VERİ VE YÖNTEM

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim
Kurulu Başkanı
26°31’2.22” - 26°33’10.30” doğu meridyenleri
ve 40° 3’49.67”
- 40° 7’36.31” kuzey paralelleri arasında bulunan Atikhisar Barajı çalışma alanı olarak tercih edilmiştir (Şekil 1). Atikhisar Baraj gölü, günlük kullanım,
içme suyu, sulama ve taşkın koruma gibi çok amaçlı kullanılmaktadır (Akbulut vd. 2009). Atikhisar Baraj
gölü normal su kotunda alanı ve hacmi 3km2 ve 40hm3 olacak şekilde Sarıçay nehri üzerine inşa edilmiştir37.
Bölgede Karadeniz ikliminden Akdeniz iklimine geçiş iklimi olan ılıman Marmara iklimi hakimdir (Şensoy
vd. 2008). Meteoroloji Genel Müdürlüğünden elde edilen verilere göre uzun yıllar verileri incelendiğinde aylık ortalama rüzgâr hızı yaklaşık 11km/s ile 16km/s arasında değişmektedir. En sıcak aylar ortalama yaklaşık
25oC’ye kadar Temmuz ve Ağustos aylarında, en soğuk aylar ise ortalama yaklaşık 6-6,5oC’ye kadar Ocak ve
Şubat aylarında yaşanır. En yüksek uzun yıllar yağış ortalaması 100mm’nin üstünde Aralık ayında görülmektedir.
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Şekil 1. Atikhisar Barajı ve Çevresi
Atikhisar Baraj gölündeki alansal değerlerini belirlemek için Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (TÜBİTAK-UZAY) tarafından Türkiye’de tasarlanıp üretilen
ilk yer gözlem uydusu olan RASAT tarafından algılanmış 29.04.2013, 02.07.2014, 28.08.2014, 03.11.2015,
25.11.2016 tarihli multispektral uydu görüntüleri kullanılmıştır. 2018 yılı öncesi arşiv görüntülerinde Atiktisar
üzerinde algılanmış sadece belirtilen tarihli görüntülerin olması, belirtilen tarihli görüntülerle değerlendirmenin yapılmasını zorunlu kılmıştır. RASAT verisinin radyometrik çözünürlüğü 8 bit, zamansal çözünürlüğü 4
gün, mekânsal çözünürlüğü multispektral ve pankromatik için sırasıyla 15m ve 30m, şerit genişliği 30km’dir38.
RASAT udu görüntüsünün spektral ve mekânsal çözünürlük bilgileri Tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo 1. RASAT Uydusu Özellikleri2
Bant İsmi

Spektral Çözünürlük
(µm)

Merkez Dalgaboyu
(µm)

Mekânsal Çözünürlük
(m)

Pankromatik

0,42

0,7

0,58

7,5

Mavi

0,42

0,6

0,49

15

Yeşil

0,55

0,6

0,57

15

Kırmızı

0,58

0,7

0,66

15

Uydu görüntülerinin radyometrik-geometrik düzeltmeleri ve pankeskinleştirme işlemleri TÜBİTAK-UZAY
tarafından yapılmıştır. Suyun yüksek ve düşük yansıma yaptığı yeşil (RYeşil) ve kırmızı (RKırmızı) bölgeler (Venkataraayan vd. 2010) kullanılarak oluşturulan normalize edilmiş fark su indisiyle (RASAT_NDWI) göl alanı
belirlenmiştir.
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(1)

RASAT_NDWI’ın yaklaşık 0,1’den büyük olduğu değerler suyu temsil etmektedir. Su kütlesini belirlemek
için kullanılan NDWI ve MNDWI gibi su indislerinde kırmızı yerine kızılötesi bölgenin kullanılması; suyun
kızılötesini neredeyse tamamen soğurması ve bitki-su ayrımının daha iyi yapılabilmesi olarak açıklanabilir
(McFeeters 1996; Verdin; 1996; Xu 2006). Ancak RASAT uydusunda kızılötesi bant olmamasından dolayı kızıl ötesi yerine kırmızı bant kullanılmıştır. Karışan bitki sınıfı ise yüksek çözünürlüklü Google Earth uydu görüntüleri kullanılarak elemine edilmiştir. Değerlendirmeler coğrafi bilgi sistemi (CBS) ortamında yapılmıştır.
Uydu görüntülerinden elde edilen alan değerlerin doğruluk analizi, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Atikhisar Barajı’nda her ayın başında gerçekleştirilen seviye ölçümleri ile karşılaştırılarak gerçekleştirilmiştir. DSİ ölçüm değerleriyle RASAT değerleri arasında korelasyon-regresyon analizi incelenmiş ve kök ortalama karesel hata (RMSE) hesaplanmıştır. Eğer
, değilse ve eğer
ise
değilse
şeklinde basit bir iyileştirmeyle elde edilen sonuçlar tekrar değerlenDoç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
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Bülent
EKER
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BULGULAR
RASAT uydu görüntülerinin yeşil ve kırmızı bantları kullanılarak oluşturulan normalize fark su indisi (RASAT_NDWI) ve sonrasında bu görüntülerdeki iyileştirmeler ile gölün alansal değerleri hesaplanmış ve hari-

1154

DERNEK
YÖNETİMİ
SÖZEL SUNUMLAR

talanmıştır (Şekil 2). RASAT_NDWI kullanılarak elde edilen sonuçlar DSİ ölçüm değerleriyle kıyaslanmış
(Şekil 3) ve 0,15km2 kök ortalama karesel hata (RMSE) ile tespit edilmiştir. Elde edilen 0,15km2 RMSE ile
uydu alan değerleri üzerinde gerçekleştirilen iyileştirme sonucunda %52’lik bir iyileşme ile 0,07km2 RMSE
değerine ulaşıldığı görülmektedir (Şekil 3). İyileştirilmiş sonuçların hepsi DSİ ölçüm değerlerine öncekilerden
mutlak olarak daha yakındır. Alan değerlerinde 29.04.2013 tarihinden 03.11.2015 tarihine kadar sürekli bir
azalma söz konusudur. Bu azalma DSİ verilerine göre %42,57, RASAT_NDWI ilk sonuçlara göre %47,05
ve iyileştirilmiş RASAT_NDWI sonuçlarına göre %40,65 şeklindedir. Uydudan belirlenen ve DSİ değerleri
arasında lineer bir ilişki ve 0,99 Pearson korelasyonu (r) belirlenmiştir. RMSE’deki büyük artış r değerinde
görülmemiştir ve neticesinde iyileştirilmiş değerler DSİ ölçüm değerler ile sadece %0,6 (binde 6) daha korelasyonlu olduğu tespit edilmiştir.
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Şekil 3. Yerinde Ölçülen Göl Alanı, Rasat İle Belirlenen Göl Alanı ve Rasat İle Belirlenen Göl Alanının
İyileştirilmiş Alan Değerlerinin Dağılımı
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Şekil 4. Yerinde Ölçülen Göl Alanı İle Rasat İle Belirlenen Göl Alanı Arasındaki İlişki
SONUÇ VE TARTIŞMA
Vazgeçilmez ve hayati bir madde olan suyun eksikliği, son derece yıkıcı olmaktadır. Su kaynaklarının etkili ve
doğru yönetimi, sosyolojik, ekonomik ve ekolojik açıdan büyük önem arz etmektedir (Muluk vd. 2013). Ulusal
ve uluslararası su politikaları hem bölgesel hem de küresel politikalara yön vermektedir (Karakılçık 2011).
Gelişmiş ülkeler başta su olmak üzere tüm doğal kaynaklarını, sürekli ve ayrıntılı bir şekilde takip etmektedir.
Türkiye küresel ısınma-iklim değişimi, artan su ihtiyacı, yanlış ve müsrif kaynak kullanımı nedeniyle giderek
su fakiri bir ülke olma yolunda ilerlemektedir (Aksay vd. 2005). Bu nedenle su kaynakları yönetimi Türkiye
için son derece önemlidir. Uydu teknolojileri, su kaynakları yönetiminde son derece kullanışlı bir araçtır ve
olmaya da devam edecektir (Köksal 2007). Türkiye kendi ürettiği milli uydularla su kaynakları yönetimini
gerçekleştirmelidir. Bu çalışmada Türkiye’de tasarlanan ve üretilen ilk yer gözlem uydusu olan RASAT uydu
görüntüleri kullanılarak göl su kütlesinin belirlenmesi gerçekleştirilmiştir. RASAT’ın kızılötesi bandının olmaması ve özellikle bitki örtüsü ile karışmanın olması su dışındaki alanlara müdahaleyi arttırmıştır. Doğruluk
analizinde kullanılan DSİ ölçüm verileri ile uydu görüntüleri arasında 29.04.2013’de 2 gün, 02.07.2014’de 1
gün, 28.08.2014’de 4 gün, 03.11.2015’de 2 gün ve 25.11.2016’de 6 gün fark vardır. İki veri seti arasındaki günlerde gerçekleşmiş olabilecek meteorolojik ve hidrolojik koşullara bağlı seviye değişimleri bu çalışmada ihmal
edilmiştir.
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setinden düşük RMSE ile farklılık göstermektedir. RMSE değerleri kullanılarak gerçekleştirilen iyileştirme, RMSE değerini daha da azalmıştır. Multispektral RASAT uydu görüntüleri
ile elde edilen RASAT_NDWI sonuçlarının CBS ortamında çok zamanlı analizi su kaynakları yönetiminde
doğru, etkili ve sürdürülebilir bir çalışma imkânı sağlamıştır.
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MEVCUT BEŞ KATLI BETONARME BİR KONUT YAPISININ LİFLİ POLİMERLER (FRP) İLE
GÜÇLENDİRİLMESİNİN ARAŞTIRILMASI
Ahmet BAL1, Ahmed Mert KILIÇ2
Namık Kemal Üniversitesi, Teknik Bilimler M.Y.O, İnşaat Bölümü, Tekirdağ / Türkiye

1

İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Bölümü, İstanbul / Türkiye

2

Öz: Günümüzde karbon,cam,aramid esaslı lifli polimerler mevcut yapıların güçlendirilmesinde yaygın olarak
kullanılmaktadır. Kompozit bir malzeme olan lifli polimerler yüksek süneklik ve dayanım özellikleri ile uygulama kolaylığı sayesinde mevcut betonarme yapıların deprem performanslarının arttırılmasında tercih edilen
önemli bir güçlendirme alternatifidir. Bunun yanı sıra mevcut yapılara uygulanabilirliği kolaydır. Bu çalışmada beton basınç dayanımları, projedeki amaç basınç dayanımlarını sağlayamadığı için güçlendirme gerektiren
mevcut beş katlı bir konut yapısının hem
düşeyDr.
yükler
(zati, hareketli
yükler) hem de yatay yükler (deprem vs.)
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Ümran
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etkisinde güvenliği araştırılmıştır. Gerçekleştirilen
yapısal
modelde
yapının karot ölçümleri sonucunda belirİBAD Yönetim
Kurulu
Başkanı
lenen gerçek beton basınç dayanımları ile işletme yükleri altında yapı güvenliğini sağlayamadığı görülmüştür.
Bu sebeple yapının düşey ve yatay yükler altında güçlendirilmesi zorunlu hale gelmiştir. Beton basınç dayanımları yapının tamamında problemli olmadığı için ve mimari zorunluluklardan dolayı yapının konvansiyonel
güçlendirme alternatifleri (mantolama, perde ilavesi, çelik çaprazlarla güçlendirme vs.) uygulanamamaktadır.
Yapının düşük dayanımlı elemanları belirlenmiş öncelikle eleman bazında FRP ile kapasiteler arttırılmış ardından yapısal modelde analizler gerçekleştirilerek yapı bütünlüğünün düşey ve yatay yükler altında stabilitesi
ve güvenliği araştırılmıştır. Çalışmada FRP’nin, kirişler ve döşemeler için eğilme ve kesme kapasitelerinin
artışı; kolonlar ve perdeler için ise kesme ve eksenel basınç kapasitelerinin artışı için uygulama yöntemleri
belirlenmiştir. Farklı yapı elemanlarını barındıran yapı sisteminde FRP’nin lamine ve kumaş alternatifleri ile
uygulama esasları ayrıntılı araştırılmıştır. Ayrıca düğüm noktalarının güçlendirilmesi için FRP uygulaması
yürürlükteki yönetmeliklere göre gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak betonarme bir konut yapısında, güvenliğin
temininde FRP’nin avantaj ve dezavantajları, uygulanabilirliği, ekonomikliği çalışma kapsamında uygulamalı
olarak gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Betonarme Yapılar, FRP, Güçlendirme, Deprem
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boyunca karşılaştığı en ağır yükleme
durumudur.
Aktif bir
fay hattı
üzerinde
bulunan ülkemizde meydana gelen depremler can ve mal kayıplarına yol açmaktadır. Mevcut yapı stoğunun
depreme dayanıklı hale getirilmesi ekonomik kayıpların azaltılması ve DBYBHY2007’de bulunan performans
hedeflerini sağlayabilmesi için güçlendirme ve onarım tekniklerinin geliştirilmesi zorunluluktur. Güçlendirme
bir yapının yük taşıma kapasitesini, rijitliğini, sünekliğini veya bunlardan bazılarını hasar öncesi veya mevcut
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durumun üzerine çıkarmak amacıyla yapılan çalışmadır. (İlki A., BASF: 1). Yapıların güncel yönetmeliklerdeki şartları sağlamaması, yapının kullanım amacının değişmesi, deprem, darbe ve patlama etkisi yapılarda
güçlendirme gereksinimi doğurabilir. Oluşan güçlendirme ihtiyacının karşılanması için özellikle ülkemizde
yapı stoğunun büyük kısmın oluşturan betonarme yapılarda değişik güçlendirme alternatifleri bulunmaktadır.
Bunlar kolonların betonarme ile mantolanması, yapıda ilave perdeler oluşturulması, yapının çelik çaprazlarla
güçlendirmesi vs. dir. Geleneksel bu güçlendirme yöntemleri hem uygulama ve inşaat sürelerinin uzun olması
hem de ekonomiklik düzeyinin yüksekliği sebebiyle optimum çözümler oluşturamamaktadır. Ayrıca bahsi geçen geleneksel güçlendirme yöntemlerinde yapının mimari fonksiyonlarını yerine getirmesine engel durumlar
oluşmaktadır. Örneğin ilave perde eklenmesi ve mantolama kat planlarında kullanımını dolayısıyla işlevselliği
azaltmaktadır. Yeni nesil güçlendirme yöntemleri ise davranış kontrollü güçlendirme teknikleri (aktif ve pasif sönümleyiciler vs.) ve lifli polimerler ile güçlendirme alternatifleridir. Güçlendirilmiş yapıda sağlanacak
ilk koşul yeterli yanal rijitliğin sağlanmasıdır. Yanal rijitliğin artırılarak, deplasmanın yönetmelikte verilen
0.0035Σh yada 0.02Σh /R değerlerinden daha küçük olarak sağlanması güçlendirmenin temel prensiplerinden
olmalıdır. (Arslan M.H. ve diğ., 2005: 2). Yaşanan depremlerde, yapıların yetersiz yanal rijitlik, yetersiz süProf. Dr. Ümran SEVİL
neklik ve yetersiz dayanım olmak üzere üç ana unsurun bazılarının yada tamamının oluşması sebebiyle göçme
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
bölgesine eriştikleri bilinmektedir. Yeni nesil güçlendirme yöntemlerinden lifli polimer ile güçlendirme tekniği; karbon,cam, aramid gibi yüksek dayanımlı liflerin epoksi vb. reçineler ile yapı elemanlarının yüzeylerine
farklı yöntemlerle ve şekillerle yapıştırılmasıyla elde edilen, yapının dayanım, süneklik ve rijitlik kapasitelerini arttıran bir sistemdir. Özellikle geleneksel güçlendirme yöntemlerine göre hızlı ve kolay uygulanabilirliği,
yapının mimari fonksiyonlarına engel oluşturmaması ve ekonomikliği sebebiyle günümüzde yaygın olarak
tercih edilmektedir. Çalışma konusunu oluşturan yapı 5 katlı bir betonarme yapıdır. Projede taşıyıcı yapı elemanlarında kullanılması gereken proje beton dayanımı öngörülenin çok altında olduğu için güçlendirme yapılması gerekliliği oluşmuştur. Çalışmada geleneksel yöntemlere göre FRP güçlendirme tekniğinin uygulanması
deneysel ve analitik olarak incelenmiştir.
AMAÇ
Lifler yüksek elastisite modülüne sahip yük taşıyıcı bileşendir. Cam, aramid ve karbon esaslı olabilir. Lifler
yapıştırıldıkları betonarme yüzeye epoksi vb. bir matris ile yapışıp kompozit kesit davranışı meydana getirir.
Lifli polimerler yapı elemanları dayanım ve süneklik artışı sağlayarak yapının deprem etkisinde yer değiştirme
sünekliğini arttırmaktadır. Karmaşık gerilme durumları ve deprem etkisinde yoğun hasarların oluştuğu özellikle birleşim bölgelerinde lifli polimer ile güçlendirilmesi bu bölgelerin dayanım ve sünekliğin artışına katkı
sağlayacağı ve erken göçme modlarına karşı çözüm oluşturabileceği düşünülmektedir.
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Şekil 1. FRP Kompozit Özellikleri ve Öörünümü
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Şekil 2. FRP Bileşenlerine Ait Karakteristik Özellikler
Şekil.2’de FRP bileşenlerine ait gerilme-şekil değiştirme eğrileri ile karakteristik çekme dayanımları ve elastisite modülleri verilmiştir. Çekme dayanımları St37 çeliğinin on katı düzeyindedir. Güçlendirilecek yapının
dayanım ve süneklik değerlerinin eleman bazında iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla yapının deprem ve
düşey yükler etkisindeki talepleri belirlendikten sonra bu taleplerin eleman kapasitelerinin artışı FRP uygulaması ile sağlanmıştır. Mevcut yapının beton karakteristik dayanımları çok düşüktür. Bu sebeple FRP güçlendirme tekniği ile yapının işletme yüklerini taşıyabilmesi amaçlanmıştır.
KAPSAM
Çalışma kapsamında öncelikle mevcut yapıya ait genel özellikler ve fonksiyonlar değerlendirilmiştir. Ardından düşünülen güçlendirme alternatifi olan FRP güçlendirme tekniğinin projeye uygunluğu araştırılmıştır.
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lendirilecek elemanlara ve FRP uygulama yöntemine karar verilmiştir. Gerçekleştirilen yapısal analizlerde
SAP2000 programı kullanılmıştır. Bunun yanı sıra FRP nin tipine ve uygulama yöntemine karar verebilmek
amacıyla İTÜ Yapı ve Deprem Laboratuvarında gerçekleştirilen deneysel çalışmadan yararlanılmıştır.

1163

DERNEK
YÖNETİMİ
SÖZEL SUNUMLAR

YÖNTEM
Öncelikle mevcut betonarme 5 katlı konut yapısının mimari fonksiyonları ve karakteristik yapısal özellikleri
değerlendirilmiştir. İncelenen yapının genel ve depremsellikle ilgili özellikleri gösterilmiştir.

Şekil 3. FRP Güçlendirme
Model ve Görünümü
Prof. Uygulanacak
Dr. ÜmranYapının
SEVİL
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Bu çalışmada incelenmek üzere Tekirdağ’da 2018 yılında inşaatı devam eden ve Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Esaslar(DBYBHY 2007)’a göre projelendirilmiş bina seçilmiştir. Binanın 1.kat taşıyıcı
elemanlarının beton dökümleri sırasında hedef beton dayanımı sağlanamamıştır. Bina taşıyıcı sistem elemanlarında dayanım açısından zayıflıklar oluşmuş, hasar seviyesi düzenlenen tespit raporunda detayları ile belirtilmiştir. Kolon, perde, düğüm noktaları, döşeme ve bazı kirişlerde zayıf noktaları tespit edilerek güçlendirme
öncesi kırım çalışması yapılmıştır. Yapının hasar dağılımları Şekil.4’te gösterilmiştir.
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Şekil 4. Bina Hasarlarının Plan - Kesitte Dağılımı ve Hasarlı Elemanlar
İncelenen bina, planda boyutları 17.10 m x 23.00 m olan, zemin kat ve 4 normal kat olmak üzere toplam 5
katlı betonarme bir konut yapısıdır. Kat yüksekliği tüm katlarda 3.3 metre olmak üzere, bina toplam 16.5
metredir. Binanın projeleri mevcuttur. Bina X doğrultusunda (kısa doğrultu) 4 açıklıktan, Y doğrultusunda
(uzun doğrultu) ise 5 açıklıktan oluşmaktadır. Bina taşıyıcı sistemi her iki doğrultuda betonarme çerçevelerden
oluşmaktadır. Taşıyıcı sistem kirişleri, 25x50 cm olarak boyutlandırılmıştır. 30x60cm ile 30x95 cm arasında
Dr. değişen
Pelin perdeler
AVŞAR
KARABAŞ
Dr. Bülent
EKERve 25x175 cm ile 25x295 Doç.
değişenProf.
farklı kesitlere
sahip kolonlar
cm arasında
ile taşıyıcı
sistem
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
İBAD Yönetim
Kurulu Üyesi
oluşturulmuştur.
DBYBHY-2007’ye
göre Z3 zemin sınıfı üzerinde ve Deprem Bölgeleri Haritasına Yardımcısı
göre birinci deprem bölgesinde inşa edilmektedir. Proje üzerinde yer alan malzeme özellikleri C30 kalite beton, S420
donatı çeliği olarak belirlenmiştir.
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Çalışmada kesit ve sistem analizleri için bilgisayar yazılımlarından faydalanılmıştır. İncelenen betonarme binanın hesap modeli, projede mevcut boyutlar, malzeme özellikleri ve donatı detayları dikkate alınarak SAP2000
programı ile oluşturulmuştur. Dinamik parametreler; bina önem katsayısı (I) “1”, yerel zemin sınıfı “Z3” ve
etkin yer ivme katsayısı (A0), “0.4” olarak dikkate alınmıştır. (Atalay H.M. ve diğ., 2017: 3).
Öncelikle değiştirilebilecek olan bölgelerde yapının işletme yükleri altındaki güvenliğini bozmadan uygun
kısımlarda kırım işlemi gerçekleştirilerek yerine 40MPa dayanımında KYB kıvamında özel bir beton ile döküm yeniden yapılmıştır. Hasarlı bölgelerden alınan karot neticelerine göre 8MPaile 14MPa arasında değişen
değerler elde edilmiştir. Yapının proje dayanımının 30MPa olması gerekmektedir. Kırılan bölgeler aderans
arttırıcı kimyasallar uygulandıktan sonra beton dökümü sağlanmıştır. Ayrıca kenetlenme ve mesnet bölgelerindeki taşıma kapasitesinin artışı için ilave çelik donatılar yerleştirilmiştir. Şekil.5’te gerçekleştirilen karot alma,
aderans arttırma, kırım ve yeniden KYB dökümü gösterilmiştir.

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Şekil 5. Bina hasarlarının plan - kesitte dağılımı ve hasarlı elemanlar
BULGULAR
Gerçekleştirilen kırım işleminin ardından özellikle yapıda beton dayanımının uygun olmadığı bölgelerde FRP
uygulanmasına geçilmiştir. Gerçekleştirilen deneysel çalışmada lifli polimerlerin güçlendirmede durumunda
dayanım ve süneklik açısından etkinliğinin anlaşılması için lifli polimer ile ilgili çapı 15cm, yüksekliği 30cm
olan silindir numuneler üzerinde cam liflerin 2kat ve 4 kat sargılanma durumu için deneyler gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma kapsamında, eksenel basınç altındaki davranışı iyileştirmeye yönelik imal edilmiş 150 x
300 mm boyutlarındaki standart silindir numuneler, FRP malzeme ile sargılanarak eksenel basınç gerilmeleri
altında test edilmiştir. Böylece, sargılanmış betona ait eksenel gerilme-şekil değiştirme ilişkisi elde edilmiş,
dayanım ve şekil değiştirme yeteneği açısından sargılamanın etkisi ortaya konulmuştur. Bu çalışma özellikle
projede sargılama yapılacak olan kolon ve perdeler ile düğüm noktalarının sargılanmasında düşük basınç dayanımın FRP ile arttırılabildiğini deneysel olarak bize göstermiştir. Numunelerden ikisi sargılanmadan referans
numune olarak ve diğer 4 numune sargılandıktan sonra monoton artan eksenel basınç yükleri altında denenDoç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof.
EKER
miştir. (Bal
A., Dr.
2015:Bülent
4).
İBAD
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
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Şekil 6. FRP İle Eksenel Basınç Dayanımının Artışını İncelemek İçin Üretilen ve Kırılan Numuneler

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Şekil 7. Deneysel Çalışmaya Ait Gerilme Şekil Değiştirme Eğrileri
Bu çalışmada GT1 ve GT2 2 kat FRP ile GT3-GT4 ise 4 kat FRP ile sargılanan numunelerin basınç dayanımlarının ve şekil değiştirme kapasitelerinin artışı Şekil.7’de gösterilmiştir.2 kat sargılamada basınç dayanımı
yaklaşık 2 kat, 4 kat sargılamada ise 4 kat referans numuneye göre attırılmıştır. Yapıda FRP uygulanacak bölümler Şekil.8’de gösterilmiştir. Mavi kısımlarda tek yönlü dokunmuş CFRP kırmızı kısımlarda ise tek yönlü
dokunmuş CFRP kullanılmıştır. Özellikle döşemenin eğilme güçlendirmesi için tek yönlü kumaş 3 eksenli
gerilme bölgelerinin ve kesme etkisin oluştuğu düğüm noktaları ve kısa kirişlerde çift yönlü dokunmuş CFRP
tercih edilmiştir.

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
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Şekil 8. Yapıda Gerçekleştirilen CFRP Uygulaması

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Şekil 9. Yapıda Gerçekleştirilen CFRP Uygulaması

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
SONUÇ
İBAD
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
Projede FRP tiplerinden lamine, tek yönlü dokunmuş kumaş ve çift yönlü dokunmuş karbon esaslı lifler ve
epoksi esaslı matris kullanılarak (CFRP) perde, kolon, kiriş, döşeme ve düğüm noktalarının dayanım ve sünekliği arttırılmıştır. Tercih edilen güçlendirme yöntemi ile yapının mimari fonksiyonları kısıtlanmamış ve düzenlemede engeller oluşturulmamıştır. Yapının beton dayanım düzeyi 8-14MPa düzeyinin üzerine çıkarılmıştır.
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Bu yöntem tercihinde FRP ile eksenel basınç dayanımının arttırılmasının inceleyen deneysel bir çalışma altlık
oluşturmuştur. Yapıda hasar bölgelerinin yapı elemanlarındaki dağılımına ve oluşan gerilme yığılmalarına göre
yapının genel rijitlik merkezini bozmadan dayanım ve süneklik kapasitesinin artışı sağlanarak yapının özellikle deprem taleplerini sağlayacak güçlendirilmiş bir taşıyıcı sistem önerilmiştir.
KAYNAKÇA
BASF, (2012). Lifli Polimer (FRP) Güçlendirme Sistemi.
Arslan, M.H., Gülay, F.G., Korkmaz, H.H., (2005). Mevcut Prefabrike Betonarme Sanayi Yapıları İçin Güçlendirme Önerileri. Deprem Sempozyumu, Kocaeli.
Atalay, H.M., Aynur, S., (2017). Betonarme Çerçeve Yapıların Çelik Çaprazlarla Güçlendirilmesi. 4.Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Eskişehir.
Bal, A., (2015). Prefabrike Sanayi Yapılarındaki Kısa Konsolların Deprem Etkisine Karşı FRP(Lifli PolimerProf. 5.Uluslararası
Dr. ÜmranDeprem
SEVİL
ler) İle Güçlendirilmesinin Araştırılması,
Sempozyumu Kocaeli.
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
DBYBHY, (2007). Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik.
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KIRSAL ALANLARDAKİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNİN OLASI ETKİLERİ ÜZERİNE
BİR DEĞERLENDİRME: AYDER (RİZE) YAYLASI ÖRNEĞİ
Beydullah SULAK1
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Trabzon / Türkiye

1

Öz: Kentsel dönüşüm, günümüzün kentsel sorunlarına çözüm üretmek amacıyla, değişime uğrayan bir bölgenin ekonomik, fiziksel, sosyal ve çevresel koşullarına kalıcı bir çözüm sağlamaya çalışan kapsamlı bir vizyon
ve eylem olarak ifade edilmektedir. Ancak son zamanlarda kentsel alanmış gibi kullanılan, kültürel ve doğal
yıkım yaşayan kırsal karakterli alanlarda da kentsel dönüşüm projeleriyle gündeme gelmeye başlamıştır. Çalışma alanı olarak belirlenen Ayder Yaylası, kentsel dönüşümü gündemde olan önemli bir kırsal alandır. Kendine
özgü doğal, kültürel ve peyzaj ögeleri olan Ayder Yaylası, bu karakteristik özelliklerin getirdiği turizm ve yapılaşmanın etkisiyle kırsal karakterinden Prof.
giderek Dr.
uzaklaşmaya
Ümranbaşlamıştır.
SEVİL Bu durum Ayder Yaylası’nın fiziksel,
toplumsal ve çevresel tahribine ve kimliğinin
yok olmasına
neden
olmuştur. Kırsal alanlar kentlere kıyasla
İBAD Yönetim
Kurulu
Başkanı
doğal ve toplumsal yapıları itibariyle daha hassas alanlardır ve risk faktörlerine karşı dayanıklılığı daha azdır.
Kentsel alanlarda uygulanmış dönüşüm projeleri oluşturdukları sosyal, toplumsal ve mekânsal çevre sürekli
tartışma konusu olmuştur. Oysaki daha hassas olması beklenen kırsal alanlarda da bu tartışmaların yapılması,
oluşturulmaya çalışılan mekânsal yapılı çevreden önce doğal, kültürel ve sürdürülebilir çevre dengesi açısından daha önemlidir. Bu bağlamda çalışma kırsal alanlarda uygulanmak istenen kent odaklı dönüşüm projelerinin olası etkilerini tartışarak sürdürülebilir kırsal gelişmeye katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Çalışmada ayrıca
kırsal alan planlama sürecine ilişkin öneriler de geliştirilerek planlama- kırsal ilişkisi de kurgulanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kentsel Dönüşüm, Kırsal Dönüşüm, Ekoloji, Koruma, Ayder

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Türk Dil Kurumu dönüşümü: olduğundan baksa bir biçime girme, başka bir durum alma, tahavvül, inkılâp,
sekil değiştirme olarak” tanımlamaktadır39. Bu tanıma göre kentsel dönüşüm, kentsel alanların varılan durumundan başka bir biçime girmesi, başka bir durum alması olarak tanımlanabilir. Farklı çalışmalarda kentsel
dönüşümün kapsamına göre tanımlarda değişkenlik göstermektedir. Bir tanıma göre kentsel dönüşüm, kentsel
sorunlara çözüm üretmek amacıyla, değişime uğrayan bir bölgenin ekonomik, fiziksel, sosyal ve çevresel koşullarına
kalıcı Dr.
bir çözüm
sağlamaya
çalışan kapsamlı bir vizyonDoç.
ve eylem
ifade
edilmektedir
(Thomas,
Dr.olarak
Pelin
AVŞAR
KARABAŞ
Prof.
Bülent
EKER
2003).İBAD
Bir başka
deyişle,Kurulu
yitirilen
bir ekonomik etkinliğin yeniden
ve canlandırılması,
işlemeİBADgeliştirilmesi
Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı
Yönetim
Üyesi
yen bir toplumsal işlevin isler hale getirilmesi; toplumsal dışlanma olan alanlarda, toplumsal bütünleşmenin
sağlanması; çevresel kalitenin veya çevre dengesinin kaybolduğu alanlarda, bu dengenin tekrar sağlanmasıdır
39 http://www.tdk.gov.tr
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(Roberts, 2000). Kentsel dönüşümün tanımları, vurguladıkları vizyon, amaç, strateji ve yöntemlere göre
farklılık gösteriyor. Nasıl tanımlanırsa tanımlansın kentsel dönüşüm, bozulma ve çökme olan kentsel alanın
ekonomik, toplumsal, fiziksel ve çevresel koşullarının kapsamlı ve bütünleşik yaklaşımlarla iyileştirilmesine
yönelik olarak uygulanan strateji ve eylemlerin bütününü ifade etmektedir (Şişman ve Kibaroğlu, 2009).
Şişman ve Kibaroğlu (2009), kentsel dönüşümün içinde barındırdığı dokuz farklı uygulama biçimini: 1) Yenileme (renewal), 2) Sağlıklaştırma (rehabilitation), 3) Koruma (conservation), 4) Yeniden canlandırma (revitalization), 5) Yeniden geliştirme (redevelopment), 6) Düzenleme (improvement), 7) Temizleme (clearance), 8)
Boşlukları doldurarak geliştirme (infill development), 10) Tazeleme parlatma (refurbishment) olarak tanımlamaktadır.
Kentsel dönüşüme ilişkin yukarıda belirtilen tanım ve açıklamalardan, kentsel dönüşümün fiziksel, sosyal,
ekonomik ve tasarımsal boyutundan söz etmek mümkündür. Çevresel bozulmaların yenilenmesi, yeni alt yapı
yatırımları ve çevre düzenlemeleri fiziksel boyutu ifade etmektedir. Bu yaklaşımlara bir eleştiri olarak sosyal
boyut ve bireylerin yaşam alışkanlıklarının göz ardı edildiği görülmektedir. Sosyal boyut, sağlık, eğitim, konut
Prof. Dr. Ümran SEVİL
ve kamu hizmetlerine erişim, suç, toplumdan
dışlanma,
proje Başkanı
sürecine kamu ve özel sektörün, yerel halkın
İBAD Yönetim
Kurulu
ve gönüllülerin katılımı gibi koşullarla ilgilenir (Polat ve Dostoğlu, 2007). Ancak her alana aynı yaklaşım
çözümü değil sorunları beraberinde getirecektir. Bu kapsamda çalışmada kentsel alanlarda olduğu gibi kırsal
alanlarda başlayan kentsel dönüşüm çalışmalarına eleştirel bir bakış açısı getirmeyi hedeflemektedir.
AMAÇ
Kentsel dönüşüm, yenileme ve kentsel koruma yaklaşımlarını yapılı çevreye yönelik müdahale biçimlerinin
türlerini, nedenlerini ve gerekçelerini tanımlayan bir süreçtir. Türkiye de ve dünyada kentsel dönüşüm ve koruma yaklaşımları günümüzdeki uygulama örneklerini sorgulayabilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Sadece
kentsel alanlar değil aynı zamanda kırsal alanlarda kentsel alanların yayılması/genişlemesi sonucu nasıl bir
bozulma riskiyle karşı karşıya kaldığı tartışılmaz bir gerçektir. Kırsal alan kente yakın olmasa da be etkilenme günümüzde hissedilir derecede artmıştır. Kırsal ve kentsel alanda yaşanan dönüşüm süreçleri çok boyutlu
olarak analiz edilerek kırsal alana bilgi aktarımı sağlanması gerekmektedir. Bu kapsamda çalışmanın amacı
sosyal ve yapılı çevreyle kentsel alanmış gibi kullanılan kırsal alanlarda gündeme gelen kentsel dönüşüm
projelerini tartışmaktır. Kırsal alanların dayanıklılığı ve duyarlılığı kentlere oranla daha az olduğundan bu
konunun kırsal alan düzeyinde tartışılması literatüre katı sağlayacaktır. Böylece kent odaklı dönüşüm projelerinin sosyal, toplumsal ve mekânsal çevre gibi olası etkilerini tartışılarak sürdürülebilir kırsal gelişmeye katkı
sağlanması amaçlamaktadır.

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
KAPSAM
İBAD
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
Çalışma kapsamında Ayder Yaylasında düşünülen kentsel dönüşüm projesi çok boyutlu olarak ele alınacaktır
(Şekil 1). Söz konusu dönüşüm projesi hayata geçirilmemiş olup tartışma aşamasındadır. Tartışma aşamasındaki bu projeye kentsel alandaki dönüşüm deneyimleri, benzer başarısızlıkların oluşmaması için gereklidir.
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Şekil 1. Çalışma Alanı ve Yakın Çevresi
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Ayder, 1300’lü yıllarda Halalılar tarafından kurulmuştur. Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinin 19 km güneydoğusunda yer alan 1350 m rakımda ladin ve kayın ormanlarıyla kaplı bir yayladır. Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Ayder Yaylası, 1987 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla ‘turizm merkezi’ ilan edilmiştir. Aynı zamanda
belediye mücavir alanı olan ve doğal güzelliğiyle öne çıkan yaylada, bu tarihten sonra gelişigüzel yapılaşma
başlamıştır. 1994 yılında ‘milli park’, 1998’de ise ‘doğal sit alanı’ ilan edilerek, korumaya alınan Ayder, 2006
yılında da Bakanlar Kurulu kararıyla ‘kültür ve turizm koruma gelişim bölgesi’ ilan edilmiştir. 1998’de doğal
sit alanı olan yayla için 2 yıl içinde ‘koruma amaçlı imar planı’ oluşturulması gerekiyordu; ancak aradan 20 yıl
geçmesine rağmen halen imar planları hazırlanmamıştır40.

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

40 http://www.hurriyet.com.tr
41 http://www.milliyet.com.tr
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YÖNTEM
Makalede arşiv taraması ve literatür taraması yöntemi kurgulanarak, kentsel dönüşüm yaklaşımları tartışılmıştır. Henüz uygulanmamış ancak uygulanması düşünülen Ayder kentsel dönüşüm projesi ve süreç phronetik
araştırma kurgusu ile ele alınmıştır.
BULGULAR
Türkiye’deki kırsal kentsel dönüşüm projelerinin uygulanmasında önde gelen kurumlardan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İller Bankası A.Ş. “Kırsal Dönüşüm Çalıştayı” yaparak kırsal kentsel dönüşüme ilişkin bir
rapor oluşturmuştur. Çalıştay kapsamında kırsal alandaki yapı stoğunun büyük bir bölümünün dayanıksız,
sağlıksız, asgari insani ihtiyaçları karşılamaktan uzak bir durumda olduğu ifade edilmiştir. Kırsal Dönüşüm
Projesi, İstihdam imkânları ve geçim kaynakları önemli ölçüde daralmış bulunan, yaşam standartları düşük,
sürekli göç veren ve devlet desteğine muhtaç olan kırsal yerleşim birimlerimizin yenilenmesi ve geliştirilmesi
bu kapsamda önemli görülmüştür42.

Prof. Dr. Ümran SEVİL

Bu projenin amaçları arasında;
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
•İşlevini kaybeden, aşırı derecede küçülen ve işletilmeyen tarım alanlarının yeniden düzenlenmesi,
•Hayvancılığın geliştirilmesi ve yaşam alanlarıyla hayvancılık alanlarının ayrılması,
•Bölgeye has yapı özelliklerini barındıran köy yapılarının dönüştürülmesi,
•Tarım işletmeciliği ile doğa arasındaki dengenin sağlanması ve kırsal alanın gelişimi,
•Bölgelerin özgün niteliklerini ortaya koyarak turizmin gelişmesinin desteklenmesi,
•Çevre düzenlemesi yapılması,
•Tarım ve hayvancılık için ortak kullanılan mekânların oluşturulması,
•Köylerde yerleşim için uygun parsellerin oluşturulması,
•Kentsel yaşam için alternatif alan oluşturulması,
•Kırsal alanlarda kültürel değerlerimizin canlandırılması.
•Kırsal alandaki sağlık, eğitim, enerji, iletişim ve ulaşım altyapılarının iyileştirilmesi, yer almaktadır.
Türkiye’de yeni başlatılan kırsal alanlardaki bu dönüşüm projeleri kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
köylerde sağlıksız ve kimliksiz yapıların ortadan kaldırılarak yöresel mimari ile geleneksel köy yaşamının birleştirileceği “Köysel (Kırsal) Dönüşüm” çalışmaları başlatmıştır ve örnek olacak kapsamında örnek iki köyü
tamamlanmıştır. Bu köyler: Kütahya’nın Aslanapa ilçesine bağlı Kureyşler ile Kahramanmaraş’ın Göksun
ilçesine bağlı Gücüksu köyleridir43. Köysel dönüşüm ve iskan çalışmaları kapsamında ilgili köyün yöresel
özellikleri, sosyal ve kültürel ögeleri dikkate alınarak, yapılacak konutların yanı sıra tandır evleri, fırınlar, süt
Doç.
Dr. Pelin
KARABAŞ
Prof. atölyeler
Dr. Bülent
EKER yer aldığı binalarda inşa
sağım yerleri,
ve ibadethanelerin
edilmiştir.
KısıtlıAVŞAR
sayıdaki örneklerden
de
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
İBAD üzere
Yönetim
Üyesi
anlaşılacağı
sosyalKurulu
boyuttan
çok fiziksel ve mekânsal boyutun ön planda tutulduğu, dönüşüm projelerinin bu kapsamda gerçekleştiğini görülmektedir.
42 http://csb.gov.tr/
43 http://csb.gov.tr/koysel-donusum
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Ayder dönüşüm projesi, henüz uygulanmaya konulmadığı ancak yapılması planlandığı için detaylı bilgilerin
kamuoyuyla paylaşılmadığı görülmektedir. İçerik olarak TOKİ öncülüğünde 5 bakanlık ortaklaşa düzenleyeceği Dikey yapılaşmanın yerine en fazla 2 katlı yatay yapılaşmalara önem verileceği, yeni mekânsal çevre ile
yaylayla ilgili ’imar kirliliği’ tartışmalarının sona ereceği ifade edilmektedir44.

Resim 2. Kentsel Dönüşüm Sonrası Oluşacak Görünüme İlişkin Görseller45

Prof. Dr. Ümran SEVİL

Kurulu Başkanı
Detaylı açıklama olmamakla birlikte İBAD
yapılanYönetim
değerlendirmelerden
tıpkı kentsel alanlarda olduğu gibi yapı ve
mekan bazında dönüşüm projesi uygulanacağı görülmektedir. Oysaki sosyal ve kültürel açıdan bölgenin taşıma kapasitesi belirlenerek doğal karakterleri ön plana çıkartıcı öneriler sunulması gerekmektedir.
Uluslararası ölçekte yapılmış bazı çalışmalar incelendiğinde, kırsal kentsel dönüşüm kavramı literatürde “Rural-Urban Transformation” olarak tanımlandığı görülmektedir. Li ve diğerleri (2014), kentsel-kırsal dönüşüm
sürecinin getirdiği sosyal ve endüstriyel yapılardaki değişikliklerin, reform sonrası Çin’deki tarım arazisinin
dönüşümü ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki üzerindeki etkiyi incelenmektedir. Li ve diğerleri (2015)
kırsal alanlardaki dönüşümün arazi yapısı üzerindeki etkilerine odaklanmaktadır (Şekil 3). Lazaro ve diğerleri
(2012), formların ve rollerin nasıl analiz edildiğini, kurumlar (resmi ve gayri resmi) desteği geliştirmek için
Yönetişim uygulamaların nasıl belirlendiği arazi, su ve atık yönetimi ile ilgili desteklerin hangi düzeyde ve
sırada sağlanacağı, kırsal kesimin nasıl olduğu tanımlanarak bağlanabilirlik pazarları, iş ağlar ve istihdam
yaratılması, geçim kaynaklarını ve hareketlilik uygulamalarının rolünü tanımlaması ve kalkınma dinamikleri
üzerine araştırma yapmak için insan kaynakları kapasitesini geliştirmesi üzerinde çalışmıştır.

Prof. Dr. Bülent EKER
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44 https://tr.sputniknews.com/cevre
45 https://www.takvim.com.tr/ekonomİ
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Şekil. 2 Kırsal-Kentsel Dönüşüm Diyagramı (Hu, 2009)

Prof. Dr. Ümran SEVİL

SONUÇ

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Ayder Yaylasında yapılması düşünülen kentsel dönüşüm projesi literatür ile birlikte değerlendirilmiştir. Kentsel alanlar da yapılan çevre ve yapı odaklı yaklaşımın bu alanda da uygulanacağı görülmektedir. Kente benzer
bu yaklaşımlar kırsal alanın fiziki ve sosyal boyutunda olumsuz değişikliklere sebep olacağı aşikardır. Oysaki
kentlere kıyasla daha hassas olan kırsal alanlardaki dönüşümlerde Li ve diğerlerinin (2014), Şekil. 3’te belirttiği gibi çok boyutlu yaklaşımlar benimsenince daha sağlıklı sonuçlar vereceği bir gerçektir. Sürdürülebilir
çevre ve sosyal yaşam için çok boyutlu yaklaşımlara yönelmek bilimsel olarak da bir gerekliliktir.
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Şekil 3. Kentsel-Kırsal Dönüşüm Yapısı (Li ve Diğerleri, 2014)
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Yang vd, (2018) kırsal dönüşümlerde koordineli arazi kullanım kararı sosyal dengeyi gözeterek yapılmasına
vurgu yapmaktadır Ayrıca sosyal ve arazi kullanımın yanında kentsel-kırsal dönüşümde nüfus arazi endüstrisinin etkileşim mekanizmasını ortaya konması gerekmektedir (Şekil 5). Özetle sektörel ve mekânsal kararlar
kırsal alanlarda daha etkili olması için kültürel değerlere önem verilmelidir.

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Şekil 3. Kent-Kırsal Dönüşümde Nüfus-Arazi-Sanayi Etkileşim Mekanizması( Yang vd, 2018)

Sonuç olarak aşağıda çıkarılan öneriler doğrultusunda kırsal alanlarda dönüşüm projeleri yapıldığında etkin ve
uzun soluklu sonuçlar elde edilebilecektir.
1) Kentsel dönüşümlerde yapılı mekânsal çevreden daha çok sosyal çevreye önem verilmelidir.
2) Kırsal alanlardaki kentsel dönüşüm projelerine kentsel alanmış gibi bir yaklaşım benimsenmemelidir.
3) Kırsal alanlarda kent merkezli bir kırsal planlama yerine bütüncül bölgesel yaklaşımlar benimsenmelidir.
4) Turizm potansiyeli yüksek kırsal alanlarda kapasite hesabı ve buna bağlı kısıtlayıcı tedbirler alınmalıdır.

Prof. Dr. Bülent EKER

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
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5) Düşük
yatay yapılaşmada
kırsal alanın doğal karakteristik
dikkate
alınarak
bir taşıma
kapasitesi çerçevesinde belirlenmelidir.
6) Çok sayıda düşük katlı yapılaşma doğal çevre açısından olumsuzlukları tekrar gündeme getirebilecektir.
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7) Kırsal alanlardaki dönüşümlerde sosyal yaşamın etkilenmemesi, kültürel varlıkların devam etmesi en büyük kaygı olmalıdır.
8) Dışardan gelen ziyaretçilerin sosyal doku üzerindeki etkileri, kültürel değerlere olan baskıların azaltıcı
eylemler oluşturulmalıdır.
9) Kırsal alanlardaki kentsel dönüşümlere yapılaşmanın yeniden düzenlenmesi olarak bakılmamalı, doğal ve
kültürel dokuya zarar veren eylemlerin çözüm yoluna gidilmelidir.
KAYNAKÇA
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KAFKASYA EKOLOJİK BÖLGE DOĞA KORUMASINA KARŞI DOĞU KARADENİZ TURİZM
MASTER PLANI VE YEŞİL YOL
Beydullah SULAK
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Trabzon / Türkiye

Özet: Doğal yaşamın varlığını sürdürebilmesi koruma ve kullanım dengesinin kurulmasıyla oluşur. Dünya
üzerine pek çok korunması gereken ekolojik değeri yüksek alanlar bulunmaktadır. Bunlar tek bir ülke sınırlarında olabileceği gibi birçok ülke sınırları içerisinde de kalabilmektedir. Küresel boyutta bu alanların korunmasına ilişkin pek çok projeler yürütülmekte yasal bağlayıcılığı olan kararlar alınmaktadır. Ancak uluslararası
nitelikte korunması gereken ekolojik değeri yüksek bu alanlar için ülkelerin bazı planlama çalışmaları çelişebilmektedir. Bu çelişkiyi ortaya koymak amacıyla çalışmada Kafkasya Ekolojik Koruma Bölgesine yönelik
geliştirilen stratejiler ve hedefler ile Doğu
Karadeniz
Turizm Master
Planı ve bu planın bir önerisi olan “Yeşil
Prof.
Dr. Ümran
SEVİL
Yol” tartışılacaktır. Kafkasya Ekolojik
Koruma
BölgesiKurulu
dünya ölçeğinde
İBAD
Yönetim
Başkanı biyolojik çeşitlilik açısından en zengin bölgelerden biridir. Türkiye dahil altı ülke sınırı içerisinde yer almaktadır. Koruma öncelikli bu bölge
biyolojik çeşitliliğiyle tehdit altındaki 34 sıcak bölge arasındadır. Ülkemizde Doğu Karadeniz, Çoruh Aras
Havzaları ve Fırtına Vadisi bu koruma bölgesi içerisindedir. Doğu Karadeniz Turizm Master Planı ise bölgedeki turizm potansiyelini bölge yerleşimlerine homojen dağıtma amacıyla makro ölçekte geliştirilen bölgesel
bir plandır. Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Planı (DOKAP) kapsamında turizm eylem planı olarak hazırlanmıştır. Master planı kapsamındaki Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Ordu ve Bayburt illeri aynı
zamanda Kafkasya Ekolojik Koruma Bölgesi içerisindedir. Master planın en önemli kararı havza ve coğrafi
durum dikkate alınmaksızın bölge yaylalarını ekolojik olarak birbirine bağlamayı amaçlayan “yeşil yol” projesidir. Adı her ne kadar yeşil yol- ekolojik yol gibi olsa da aslında ekolojik bölgeye ve doğaya zarar verdiği
tartışmasız bir gerçektir. Bu kapsamda makalede Kafkasya Ekolojik Koruma Bölgesi koruma stratejileri ve
yeşil yol projesi tartışılarak değerlendirmelerde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kafkasya, Yeşil Yol, Turizm, Koruma, Ekoloji

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Doğal kaynaklar, biyolojik çeşitlilik, sürdürülebilir yaşam kaynakları, güvenilir gıda, temiz hava ve su temini
için gereklidir.
Ancak
yaşadığımız
yüzyılda insanların yaşam alışkanlıkları
tüketim
tarzları doğayı
tüketme
Doç. Dr. ve
Pelin
AVŞAR
KARABAŞ
Prof. Dr.
Bülent
EKER
üzerine
olup Yönetim
korumacı yaklaşımlarının
edildiği
görülmektedir.
doğal
İBAD
Yönetim
Kurulu Tüketim
Başkan hızla
Yardımcısı
İBAD
Kurulu Üyesi pek çok alanda göz ardı
alanları yok ederken ekosistem üzerinde iklimsel bazı etkilere de yol açmaktadır. Sağlıklı ve sürdürülebilir
ekosistemler için bu tür risk faktörlerini minimize edecek ulusal ve uluslararası doğa koruma yaklaşımları
benimsenerek uygulanması gerekmektedir. Bu kapsamda doğa koruma, çevresel ve doğal tahripleri önlenmesinde canlı ve cansız tüm varlıkların sürdürülebilir kılınmasını amaçlamaktadır.
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Dünya üzerinde artan nüfus, doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı arttırırken plansız ve korumasız büyüme bu
sorunu tetiklemiştir. Sürdürülebilir olarak doğal kaynakların korunması, insanları risk ve sorunların çözümüne
yönelik olarak farklı koruma yaklaşım arayışlarına yöneltmiştir. Bu yaklaşımların bazıları yerel ölçekte olup
bazıları ise uluslararası nitelikte ve üye ülkeleri yasal olarak bağlayıcı boyutta da olmaktadır.
Dünyada doğa koruma geçmişi çok eski zamanlara dayansa da şimdi kullanılan kimi kavram ve uygulamaların
kökeninin 19. Yüzyıl başlarına dayandığını söylemek yanlış olmayacaktır. Günümüzde gelişmişinden en az
gelişenine hemen her ülkede, farklı isim veya yönetim amacıyla belirlenmiş çok sayıda doğa koruma alanı vardır. Bu alanların sayısı ve büyüklüğü de koruma kaygılarına bağlı olarak hızla artmaktadır(Kurdoğlu, 2007).
AMAÇ
Doğal yaşamın varlığını sürdürebilmesi koruma ve kullanım dengesinin kurulmasıyla mümkün olabilmektedir.
Dünya üzerinde korunması gereken ekolojik değeri yüksek pek çok alan bulunmaktadır. Bu alanlar bazen bir
ülkenin yönetiminde iken bazen de birkaç ülkeyi kapsayacak nitelikte olmaktadır. Sınırlar arası korunması
Prof.
Ümran
SEVİL benimsenmesi gerekmektedir. Kügereken alanlarda dünyada yaygın kabul
edilenDr.
anlaşmalar
ve yaklaşımlar
İBAD
Yönetim
Başkanı
resel boyutta bu alanların korunmasına
ilişkin
pek çok Kurulu
projeler yürütülmekte
yasal bağlayıcılığı olan kararlar
alınmaktadır. Ancak uluslararası nitelikte korunması gereken ekolojik değeri yüksek bu alanlar için ülkelerin
bazı planlama çalışmaları çelişebilmektedir. Ülkelerin sosyal ve ekonomik kalkınma için ürettikleri bazı plan
kararları bu çelişki kapsamındadır. Bu çelişkiyi ortaya koymak amacıyla çalışmada Kafkasya Ekolojik Koruma Bölgesine yönelik geliştirilen stratejiler ve hedefler ile Doğu Karadeniz Turizm Master Planı ve bu planın
bir önerisi olan “Yeşil Yol” tartışılacaktır.
KAPSAM
Bilindiği üzere Kafkasya Ekolojik Koruma Bölgesi, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan topraklarını tamamen;
Rusya, İran ve Türkiye’yi ise kısmen kapsamaktadır. Doğu Karadeniz’in Karadeniz dağları ile Çoruh ve Aras
havzaları Türkiye Kafkasyası olarak kabul ediliyor. Tanımlanan bölge ülkemiz sınırları içerisinde Kafkasya
Ekolojik Koruma Bölgesi kapsamındadır. Diğer yandan Turizm Master Planı ve Yeşil Yol Projesi ise Giresun,
Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon illerini kapsamaktadır ve Kafkasya Ekolojik bölge ile çakışmaktadır.
Çalışma kapsamında koruma öncelikli ve biyolojik çeşitliliğiyle tehdit altındaki 34 sıcak bölge arasında yer
alan Kafkasya Ekolojik Koruma yaklaşımı, stratejisi, politika ve uygulama projeleriyle birlikte tartışılacaktır.
Yine çalışma kapsamında yapımı süresince kamuoyunda çokça tartışılan yeşil yol projesinin dayanağı olan
bölge planları hedef ve amaçları doğrultusunda ele alınacaktır. Çalışmanın devamında uluslararası kapsayıcılığı olanProf.
Kafkasya
koruma
planına karşın oluşturulan yeşil
yol Dr.
projesinin
bölge planlarıyla
olan
Doç.
Pelinyerel
AVŞAR
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Dr.Ekolojik
Bülent
EKER
çelişkileri
değerlendirilerek
önerilerde
İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD
Yönetim Kurulu
Üyesibulunulacaktır.
YÖNTEM
Makalede arşiv taraması ve literatür taraması yöntemi kurgulanarak, Kafkasya Ekolojik Koruma yaklaşımının
ve yeşil yol projesinin ortaya çıkış sürecine ilişkin plan yaklaşımları ve raporlar phronetik araştırma kurgusu
ile ele alınmıştır.
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BULGULAR
Ekolojik Bölge, işleyiş ve fonksiyon olarak birbirine benzeyen ekosistemlerin oluşturduğu coğrafi gruplar
(Bailey,1983) olarak tanımlanır. Başka bir tanımda Omernik (1995): doğal kaynak ekosistem tipleri ve alan
kullanımı açısından benzerlikler gösteren alanlar mozaikleri, Dinerstain vd. (2000) ise coğrafi olarak belirgin
şekilde ayrılabilen ekolojik süreçler ve fonksiyonlara sahip geniş su ve kara parçaları olarak tanımlar. Her
üç tanımda – ekolojik süreçler, -coğrafi konum ve- benzer ekosistemlerin varlığının ortak olarak kullanıldığı
görülmektedir ( Zeydanlı, 2008).
Göktuğ vd. (2018) çevre ve doğa korumaya ilişkin yasal dayanakları olan kuruluşları: A) Ulusal Çevre ve
Doğa Koruma Platformları: 1)Genç Gönüllüler, 2) Genç Tema Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, 3) Gençlik
Turizmi Derneği – GENÇTUR, 4) Erasmus+ Gençlik Programı, 5) Doğal Hayatı Koruma Derneği – WWF, 6)
Doğa Derneği, 7) Yuva, 8)Doğal Yaşamı Korum Vakfı – DAYKO, 9) Küresel Çevre Derneği – GEO, 10) Çevre Koruma ve Araştırma Vakfı – ÇEVKOR, 11) Deniz Temiz Derneği –TURMEPA, 12)Türkiye Çevre Eğitimi
Vakfı – TÜRÇEV, 13) Türkiye Çevre Koruma Ve Yeşillendirme Kurumu – TÜRÇEK; B) Uluslararası Çevre ve
Prof. Dr. Ümran SEVİL
Doğa Koruma Platformları: 1)Gönüllülük ve AB Avrupa Gönüllülük Hizmeti (European Voluntary Service), 2)
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Birleşmiş Milletler Gönüllülük Programı (UNV), 3) Afrika Birliği Gençlik Gönüllüleri (African Union Youth
Volunteer Corps), 3) WWF Gençlik Gönüllülük Programı (WWF Volunteer Internship Program), 4) Uluslararası Gönüllü Programlar Birliği (International Volunteer Programs Associations - IVPA), 5) Uluslararası
Gönüllü Çalışma Kampları, olarak tanımlamaktadır.
Uluslararası ölçekte WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) ekolojik bölge kavramı ve buna bağlı koruma yaklaşımlarının öncüsü olarak kabul edilir. Uluslararası arenada kabul gören yaklaşımla birlikte ekolojik ve evrimsel süreçlerin devamlılığı, türler arası popülasyonun sağlanması ve bütün doğal yaşam birliklerinin korunması hedeflenmiştir.
Kafkasya Ekolojik Koruma Bölgesi
Kafkasya Ekolojik Bölgesi, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan topraklarını tamamen; Rusya, İran ve
Türkiye’yi ise kısmen kapsamaktadır (Şekil 1). Doğu Karadeniz’in Karadeniz dağları ile Çoruh ve Aras havzaları Türkiye Kafkasyası olarak kabul ediliyor. Birçok endemik ve tehlike altındaki türün sığınağı olan doğal
yaşlı ormanlar yaban hayatı açısından son derece önemli.46
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Şekil. 1. Kafkasya Ekolojik Bölgesi47

Prof. Dr.
Ümran
SEVİL
Biyolojik açıdan dünyanın en zengin bölgeleri
arasında
yer alan
Kafkasya, dünya çapında özel öneme sahip
İBAD Doğa
Yönetim
Kurulu
Başkanı
200 ekolojik bölgeden biridir. Uluslararası
Koruma
Örgütü
(CI) de Kafkasya’yı yeryüzünün biyolojik
çeşitliliği en zengin ve tehlike altındaki 35 “sıcak nokta”sından biri kabul etmektedir1. Myers (1990), Boulus
vd.(1994) ve Olsan (2002) yaptıkları analiz çalışmalarında dünyanın en önemli 25 öncelikli bölge olduğunu
belirtmişlerdir.

2 . Kafkasya
Ekoloji Bölge Koruma Süreci
(Avcıoğlu
ve Kalemi,
2006) KARABAŞ
Doç.
Dr. Pelin
AVŞAR
Prof. Şekil.
Dr. Bülent
EKER

Yönetim
Kurulu
Yardımcısı
İBAD
Yönetim
Kurulu
Kafkasya
Ekolojik
bölgesi
için 50Üyesi
yıllık bir vizyon tanımlanmışİBAD
ve buna
bağlı olarak
eylemBaşkan
planı hazırlanmıştır (Tablo 1, Şekil 2). Eylem planında: 1) Ekolojik bölge kapsamındaki bütün koruma alanları ülkelerden bağımsız bir bütün olarak ele alınmıştır, 2) Planın yapımında ve uygulanmasında katılımcı yaklaşım gözetilmiştir
47 http://www.grida.no/resources/7902
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ve bu kapsamda devlet kuruluşları, bilim adamları, STK’lar paydaş olarak plana dahil edilmiştir, 3) Ekolojik
böle yaklaşımına uygun olarak sınır ötesi işbirliği benimsenmiştir, 4) Bozulmuş ekosistemlerin iyileştirilmesi
ele alınmıştır, 5)Sınır işbirliği kapsamında farklı ülkelerin koruma ile ilgili hukuksal ve politik dil birliği sağlanmaya çalışılıştır, şeklinde tanımlanmıştır.
Tablo 1. Eylem Planları Aktiviteleri ve Tematik Dağılımı (Zeydanlı, 2008)
Konu

Uzun vadeli
hedef

Kısa vadeli

Eylem

Kurumsal

10

29

67

Orman

9

33

123

Sulak alan

8

15

58

Kıyı ve deniz

9

22

52

Yüksek dağ
Türler
Toplam

Prof.7 Dr. Ümran SEVİL
15

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
22
53
62

167

60
154
514

WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) Kafkasya’daki Biyolojik çeşitlilik korumalarına 1995 yılında başlamıştır. Biyolojik çeşitlilik eylem planı oluşturmak üzere 6 çıktı hedeflenmiştir. Bu hedefler: 1) bölgedeki 6 ülke
için entegre işbirliğinin sağlanması, 2) Biyolojik çeşitlilik ve öncelikli korunması gerekli alanların tespiti, 3)
Kafkasya bölgesi için biyolojik çeşitlilik koruma vizyonunun oluşturulması, 4) Bölgenin sosya-ekonomik yapısı
ortaya konarak koruma kullanım dengesinin sağlanması, 5) Bölge için kısa, orta, uzun vadeli projeksiyonları
içeren koruma eylem planının hazırlanması, 6) Koruma ve eylem planına uygun düzeyde projelerin geliştirilmesi, olarak belirtilmiştir.
Kafkasya ekolojik bölgesi biyolojik çeşitlilik eylem planında izlenen adımlar sonucunda : (1) Doğal peyzaj
ekosistemleri, koruma alanları, mevcut sosyal ve teknik alt yapı ve bunlara ilişkin haritalar oluşturularak, (2)
56 korumada öncelikli alan, 60 yaban hayatı koridoru belirlenmiştir (Avcıoğlu ve Kalemi, 2006).
Türkiye özelinde Kafkasya Ekolojik bölge ye bakıldığında ulusal ve uluslararası düzeyde bölgedeki iki orman
alanı olan Kaçkar dağları ve fırtına vadisi bu alan içerisindedir. Ayrıca Avrupa’da acil korunması gereken 100
sıcak nokta arasında yukarda belirtilen alanlarda yer almaktadır. Doğu Karadeniz dağları dünyadaki önemli
kuş yolları
üzerinde
olup bölgenin
önemini arttırmaktadır.
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof.
Dr. Bülent
EKER
İBAD
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
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Yeşil Yol ve Turizm Master Planı
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yata geçirilmiştir. Süreç olarak bakıldığında DOKAP planında turizmin geliştirmesi için ilk olarak değinildiği,
bu kapsamda oluşturulan Doğu Karadeniz Turizm Master Planı ile de uygulanmaya konulduğunu görmekteyiz.
DOKAP (Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Planı) 1998-2000 yıllarında hazırlanan ve bölgeye ilişkin ilk
üst ölçekli plan olma niteliğindedir ve Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon illerini
kapsamaktadır. Plan yapımının başlangıcı itibariyle bölgenin 1997 yılı toplam nüfusu 2.911.108’dir ve 2020
projeksiyon yılına göre bölge nüfusunun 3.447.000 kişi olması beklenmektedir (DOKAP, 2000 :21). DOKAP
Eylem Planı ile bölgenin ekonomik ve sosyal yapısı güçlendirilerek, doğal kaynakların çevreci yaklaşım ile
korunarak uzun dönemli sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması amaçlanmaktadır (DOKAP EP, 2014:47). Bu
amaç doğrultusunda Gelişme Eksenleri; (1) Turizm ve Çevresel Sürdürülebilirlik, (2) Ekonomik Kalkınma,
(3) Altyapı ve Kentsel Gelişme, (4) Sosyal Gelişme, (5) Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
(DOKAP EP, 2014:50) olarak belirlenmiştir.
Bu gelişme eksenlerinden “Turizm ve Çevresel Sürdürülebilirlik” hedefi doğrultusunda Doğu Karadeniz Turizm Master Planı ile tanımlanarak, bu karara referansla, TR90 Doğu Karadeniz Bölge Planı (2014-2023)
Prof. Dr. Ümran SEVİL
ile DOKAP Eylem Planına (2014-2018)
dahil
edilen veKurulu
bu planın
referans aldığı ana plan (DOKAP) sınırlaİBAD
Yönetim
Başkanı
rından farklı olarak Samsun ilini de içine alacak şekilde genişletilerek (DOKAP EP, 2014:62; TR90 DKBP,
2015:198,224), ekolojik, ve toplumsal sürdürülebilirlik açısından kamuoyunda büyük eleştirilere ve tepkilere
yol açan ve 1/100.000 ölçekli ÇDP’de de yayla turizminin geliştirilmesi amacıyla aralarındaki entegrasyonu
sağlayacak bir turizm yolu olarak önerilmiş olan “Yeşil Yol Projesi” en bilinen eylemidir (Sulak ve Erdoğan,2015).
Doğu Karadeniz Turizm Master Planı: DOKAP’ın turizmin geliştirilmesi hedefi doğrultusunda oluşturulan
Doğu Karadeniz Turizm Master Planı; Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon illerini kapsamaktadır. Bu
planın yukarıda açıklandığı şekilde DOKAP Eylem Planının “Yeşil Yol Projesi” eylemine temel oluşturan tartışmalı ve Kafkasya Ekolojik bölge koruma yaklaşımıyla da çelişmektedir. DOKAP Bölgesi için daha önceden
var olan; Rize-Trabzon-Giresun-Gümüşhane-Ordu Turizm Master Planı, diğer deyişle Doğu Karadeniz Turizm
Master Planı ile Artvin, Bayburt, Samsun Turizm Master Planlarının Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge
Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından bütünleştirme çalışmaları sürdürülmektedir (DOKAP BKİB, 2016).
SONUÇ
Ekolojik bölgelerin korunmasına yönelik geliştirilen yaklaşımların aşağıda belirtilen sistematikte ele alınması
pek çok fayda sağlayacağı kesindir: 1) Yönetişim ve koruma, 2) Kalıcılık, 3) Etkinlik, 4) İzleme, doğrulama
ve raporlama (Dudley vd,2010; akt, Eroğlu, 2014). Bu çerçevede geliştirilen yeni yaklaşımlar Tablo 2’de veDoç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
rilmiştir.
İBAD
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
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Tablo 2. Korunan Alanlar İçin Yeni Yönetim Yaklaşımları
(Beresford ve Phillips, 2000; Akt, Kurdoğlu, 2007).
Korunan alanlar; önceleri

Korunan alanlar; günümüzde ise

Toplum talebini gözetmeden planlanıp yönetilirdi

Toplumla, toplum için ve bazı durumlarda da

Merkezi hükümet tarafından işletilirdi Çok ortaklı
yönetilir

toplum tarafından yönetilir

Her biri diğerlerinden bağımsız olarak
geliştirilirdi

Sadece muhafaza amaçlı belirlenirlerdi Sosyal ve
ekonomik amaçlar da gözetilerek yönetilir

Bir ada gibi (izole) yönetilirdi Bir ağ gibi gelişir
( tabiatı koruma alanları bile tampon ve yeşil
koridorlara bağlanır)

Ulusal ve uluslararası sistemin bir parçası olarak
planlanır

Prof.
SEVİLdeğeri için korunurlardı Sıklıkla
Turistler ve ziyaretçiler için yönetilirdi
Yerel Dr. Ümran
Sadece manzara
İBAD Yönetimbilimsel,
Kurulu ekonomik
Başkanı ve kültürel nedenlerle de
halkın daha çok düşünüldüğü bir yönetime
sahiptir
kurulurlar
Sadece ulusal kaygılar gözetilerek kurulurdu

Neredeyse sadece koruma amaçlıydı Korumanın yanı
sıra aynı zamanda restorasyon

Gelişen yeni koruma yaklaşımlarıyla ekolojik değeri yüksek türlerin ve bölgelerin gelecek kuşaklara aktarımı
daha sağlıklı hale gelmektedir. Ancak çalışmada ele alınan konu örneğinde olduğu gibi bazen sektörel gelişme
kararları uluslararası koruma strateji ve hedefleriyle çelişmektedir. Yeşil yol projesi 2 bin 600 kilometrelik bir
yol ağı ile Samsun’dan başlayarak Artvin’e kadar uzanmaktadır. Bu yol ile ilişkili olarak ve üst ölçekli planlarda 38 Noktada Turizm Tesisi önerilmiştir (oteller, çim kayak tesisleri, kayak merkezleri, özgün karakteristiği
korunacak yaylalar, ekoturizm merkezleri, ev pansiyonculuğu merkezleri, su sporları merkezleri, av turizm
merkezleri, mesire alanları, mola noktaları, potansiyel heliski alanları, akarsu vadileri ve kamping alanları ).
Yeşil yol ile sağlanan erişim kolaylığı bir avantaj olmakla birlikte ekolojik değeri yüksek bölgeler için son derece tehlikeli bir unsurdur. Erişim ve turizm birleşince pek çok yayla alanında hızlı, düzensiz, aşırı yapılaşma
görülmeye başlanmıştır. Çevresel anlamda sadece yapılaşma değil taşıt ve insan hareketliliğiyle karbon ayak
izi bu alanlarda da artmaya başlamıştır.
Bu kapsamda Kafkasya Ekolojik koruma yaklaşımı ile yeşil yol değerlendirildiğinde; ulusal ve uluslararası ölDr.
Pelin AVŞAR
KARABAŞ
Prof.
Dr.
Bülent
EKER
çeklerdeki
bölge
planı
kararlarının
uyuşmazlığı doğrudan doğalDoç.
karakteri
korunması
gereken alanları,
ekolojik
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
İBAD
Yönetim
bölgeleri,
endemik
bitkiKurulu
türleriniÜyesi
ve hayvan yaşam alanlarını tehdit etmektedir. Ekolojik değeri yüksek
alanlardaki plan kararlarında koruma kullanım dengesi gözetilerek sürdürülebilir olan yaklaşımlar benimsenmesi
sürdürülebilir doğa için gereklidir. Ayrıca ekonomik kazanımlar uğruna doğal yaşam alanları heba edilmemelidir. Sonuç olarak uluslararası ölçekte belirlenen doğal koruma alanlarına, bölgesel strateji ve eylem adımlarına
ulusal ölçekte hazırlanan bölge planları uyum içerisinde olması gerekmektedir.
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BİYO-DİJİTAL TASARIM VE FORM İLİŞKİSİ
Cengiz TAVŞAN1, Ayşegül ÇELENK2
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Trabzon/ Türkiye

1-2

Öz: Günümüz dünyası hızlı bir değişim geçirmekte ve sanal bilgi ve gelişimlerden etkilenmektedir. Ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik alanların değişimi mimarlık disiplinini de etkilemektedir. Tarih boyunca
sorunlara çözüm bulan mimarlık, değişen toplumsal yapının ihtiyacını da karşılama amacındadır. Bu değişimlerle mimarlık, diğer disiplinlerin de mimarlıkla daha çok ilişkilendirilip geliştirilmesine olanak sağlamıştır.
Özellikle bilim ve teknolojinin hızla gelişimi, mimari tasarım sürecinin etkilendiğini görürüz. Gelecek mimarisinin düşünsel alt yapısının gerçekleşmesine olanak sağlayan bu gelişim, sorunlara çözüm arama yardımıyla
form anlayışına da yenilik katmıştır. Disiplinler arası ilişkiler kurulması, özellikle mimarlıkta doğal sistemlerin
önemini arttırmıştır. Teknoloji gibi disiplinler
sistemlerinSEVİL
daha iyi algılanabilmesi ve kullanılabilmesine
Prof.doğal
Dr. Ümran
olanak sağlayarak tasarımcı ve araştırmacıları
yeni kavram
ve çözümlere
İBAD Yönetim
Kurulu
Başkanı yöneltmiştir. Bu gelişim doğrultusunda; farklı tasarım yaklaşımları, yeni mekansal düzenlemeler ve tartışmalara imkan yaratmıştır. Gelecek mimarisindeki düşünsel üretimi içeren mimari tasarımların; doğa bilimleri ve teknoloji gibi disipliner ilişkilerin
mimarlıkla bütünleşmesi “biyo-dijital tasarım” kavramını ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmada, mimari yaklaşımları incelemek için tasarlanmış mimari projelerin form oluşumu ve çözümlenmeleri yapılarak; hangi biyolojik
özellik ve dijital görselleştirme ve analiz araçları kullanıldığı irdelenip, mimari tasarım süreci içerisindeki
ilişkileri araştırılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Biyo-Dijital Tasarım, Gelecek Mimarisi, Form

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Gün geçtikçe gelişen dünya ile ihtiyaçlar da değişmekte ve artmaktadır. Bu durum yeni bir arayış ve farklılaşmaya yöneltmektedir. Özellikle teknoloji, günümüzde birçok olanak sağlayarak hayatı kolaylaştırmakta ve
olası durumlarda güvenilir çözüm üretmekte en çok kullanılan alanlardan biridir. Bu durum insan yaşamı başta
olmak üzere birçok bilim alanı ve meslekleri de etkileyerek yeni alanlar ortaya çıkarmaktadır. Bu yeni alanlar
incelendiğinde, “doğa” ve “teknoloji” konuları araştırma ve gelişme üzerine çalışılan en önemli alanlardır. Steve Jobs’a göre; 21. yüzyılın en büyük inovasyonlarının biyoloji ve teknoloji biliminin kesişiminde olacağını
söyler (Myers,
W., 2012:224).
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr.
Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
Biyoloji ve teknoloji ilişkisi birçok çalışmaya konu olmuştur. Geçmiş ile gelecek arasında bir köprü niteliği
taşıyan mimarlık, bu ilişkisel çalışmalar içerisinde en önemli alandır. Devam eden ve yoğunlaştırılmış araştırmalar gelecek mimarisinin, mimarlık dünyasına yeni bir sayfa açacağına işaret etmektedir. Teknolojinin
sağlamış olduğu dijital dünya yani sayısal destekli tasarım ve görselleştirme araçları, veri analiz programları ve
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yeni üretim teknikler ile beraber biyolojik verilerin sentezi farklı bir sistem oluşumuna ve yeni bir bakış açısı
kazandırmayı amaçlamaktadır. Özellikle çevresel problemler ve gelecek kaygısı bu çalışmaları hızlandırmaktadır. Bu radikal değişim ve gelişimler mimarlık teorisi ve pratiğini de etkilemektedir. Böylece form arayışı
üzerine odaklanmış yenilikçi bir tasarım süreci ortaya çıkmaktadır. Geniş yelpazede form bulma teknikleri ve
araştırma yöntemleri ile biyolojik yapıların düzensizliği, kuvveti ve etkinliği de mimarlığın araştırma alanlarından birisi haline gelmiştir (Yedekçi, G. , 2015:76-77).
Yeni arayış ve yöntemlerden biri olan “biyo-dijital tasarım”, mimarlık ve diğer disiplinleri kesiştirerek günümüz ve gelecek için çalışma alanlarından biri olmuştur. Bu durum malzeme, üretim teknikleri, görselleştirme
ve yazılım araçları gibi donanım ve özellikleri de etkileyerek geniş bir alanı da etkilemektedir.
Biyo-Dijital Tasarım
Mimarinin doğuşu; en organik ve teknolojik görünümü ile bazen bir damar, bazen bi doku ve bazen karmaşık
bir sistemden geldiği söylenmektedir. Bu bilgiler bağlamında daha düşünsel alt yapıya inildiğinde yeni bir
Prof.
Dr. Ümran
SEVİLüretken sistemlerin, teknolojilerin veya
bağlam ele alınır; daha bilgisel, bilimsel
ve bilişimsel
gelişmelerin,
Yönetim
Kurulu
mimarlık için stratejiler yaratan yeniİBAD
fikirlerin
üretilmesine
yolBaşkanı
açtığı örneklere bakmak ve bu örnekleri incelemekten geçtiği dile getirilir (örneğin biyoteknoloji, algoritmik büyüme ya da biyo-mimetik tasarım gibi)
(Herrmann, W. Semper, G., 1984:20).
Biyoloji ve teknoloji, yapıların doğayla etkileşim kurma yeteneğini artırarak yapıları besler ve işlevleri yazılımdan hesaplamalara, çevresel sensörlerden yaşam sistemlerine göre yönlendirilir. Bu çalışmalar; yazılım ve
üretim sistemleri ile tasarımı doğaya dönüştürmek, analiz etmek ve birleştirmek için yorumlayıcı araçlar haline
gelerek mimari forma çeşitlenme imkanı sağlar (Ahmed, M. M. G., 2015:96-117).
Günümüz mimarlık araştırmalarında; grafik yazılımları ve robotlar sayesinde doğal verilerin kullanımı araştırılarak değerlendirilir. Bu süreç içerisinde ortaya çıkan formları deneyerek sayısal ve biyolojik verilerle modeller oluşturulur. Burada amaç; kalıplaşmış modellerden uzak ve günümüz verileri de kullanılarak daha özgün
ve yararlı üretimler ortaya çıkarmaktadır. Bu sebeple dijital imkanlar geleceği tasarlarken daha çok önem
kazanmaktadır (Estévez, A. T., 2009:685). Biyo-dijital tasarım yöntemi ile yaşanabilir, dönüştürülebilir ve
geliştirilebilir bir yaşam elde etmeyi planlanmaktadır.
Bütün bu gelişmeler ile birlikte, yeni ortaklıklar ve yeni kavramlar oluşmaktadır. Bu durum yeni düzen ve
düşünce sistemi de etkileyerek grift bir ortaklık içindedir. Dijital sistemlerin gelecekte daha etkin olabilmesi
için biyolojik verilerle beraber yapay zeka, sanallık, siber uzay, nano teknoloji, alternatif malzeme seçenekleri
ve robotik
üretimler
gibi alanlar
üzerinde de çalışma alanları oluşturulmalıdır.
Bu karmaşık
ilişkiler
içerisinde
Doç. Dr. Pelin
AVŞAR
KARABAŞ
Prof.
Dr. Bülent
EKER
mimarlık;
yeni
uyumlu yapılar,
“öngörülemeyen
oluşmalar”
(emergence)
üzeYönetim Kurulu
Başkan
Yardımcısı
İBAD
Yönetim
Kuruludokular
Üyesi ve sistemler üzerindenİBAD
rinden de çalışır (Yedekçi, 2015:77). Bu sebeple “biyo-dijital tasarım” önemli bir çalışma alanıdır.
Şekil 1’de Estevez ve Maksoud’un çalışmalarından biri olan gökdelen çalışması, Barcelona’daki sahilden elde
edilen deniz süngerinin elektron mikroskobu altında üç boyut çizim araçları ile görselleştirilmiş hali görülmektedir.
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Şekil 1. Alberto T. Estévez Ve Aref Maksoud, Gökdelen,Barselona Sahili, 2008-09, Deniz Süngeri, 100X
Prof. Dr.
Ümran
SEVİL
Ve 400X, Feı Quanta 200 İle Yapılan
Taramalı
Elektron
Mikroskobu Altında 3D Render
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Biyo-dijital tasarım; geleceğe yönelik yapılacak olan çalışmalarda problemlerin giderilmesi ve sürdürülebilir
yaşamın sağlanabilmesi için mimari çözümleri dijital ortamda maksimum verim elde edecek şekilde alternatif
tasarımlar oluşturulmaktadır. Bu bağlamda çevreye zarar vermeden, esnek çözümlerin oluşturulabilmesi için
biyo-dijital tasarım önemli bir yer tutmaktadır. Aynı zamanda malzeme, yapım teknikleri ve analiz yöntemlerinin çeşitlenmesi ile de mimari çözümlemelere zenginlik katmaktadır. Biyo-dijital tasarım, bu sebeple gerekli
ve geliştirilebilir bir tasarım çeşidi olmaktadır.

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Şekil 2. Pod Hotel, Barcelona, 2002–2005,

Dennis Dollens
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Şekil 2’de Dollens’in tasarladığı otel, biyo-dijital tasarım yöntemi kullanılarak oluşturulmuştur. Otelin amacı
kullanılan bitki türü özelliği olan ışığa göre hareketlenme ve yönelme hareketini gerçekleştirmektedir. Bu durum dijital araçlar kullanılarak analiz edilmiş ve görselleştirme araçları kullanılarak oluşturulmuştur.
AMAÇ
Bu araştırma biyo-dijital tasarımla oluşturulmuş projeler örnekleri incelenerek, biyolojik ve sayısal sistemlerle
tasarım ve form ilişkisi sorgulanmıştır.
KAPSAM
Makro ve mikro ölçekteki tüm birimlere destek veren bu sistem, form üretim sürecine etki eder. Form tasarım
sürecinde doğal veriler ve sayısal araçlar kullanılarak düşünsel bir sistematiğe yönelim söz konusudur. Bu yönelim tasarım süreci içerisinde ve sonrasında tasarımcıya her ölçekte etkin bir rol üstlenmeyi sağlar.
SINIRLILIKLAR

Prof. Dr. Ümran SEVİL

Disipliner bir konu olması sebebiyle İBAD
çalışma,
son 10 yılKurulu
içinde biyo-dijital
Yönetim
Başkanı tasarım yöntemi ile tasarlanan projeler ile sınırlandırılmıştır.
YÖNTEM
Çalışma, belirlenen örnekleri analiz ederek ve incelenerek geliştirilecektir. Örnekler; biyoloji, dijital ve form
alt başlıkları üzerinden ele alınarak disipliner bir inceleme söz konusudur.
BULGULAR
Örnekler incelendiğinde; biyolojik sistemlerin günümüzde artık sadece biçim değil, aynı zamanda gelişen,
büyüyen ve değişen sistemler olarak ele alındığını görüyoruz. Bu sistemlerin alt birimlerine ulaşılarak geliştirildiğini ve sistematik özelliklerin yanı sıra fikir olarak da farklılaştığını görmekteyiz. Bu değişim içerisinde
biyolojik sistemlere, dijital sistemlerin de gelişimiyle beraber tasarımcıya farklı bir yaklaşım imkanı oluşturmaktadır.

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
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Tablo 1. Biyo- Dijital Tasarım Örneklerinin Üç Ana Başlık Altında İncelenmesi
Genel Bilgiler

Biyo

Dijital

Tasarım

PODHOTEL,
BARCELONA
Podhotel, bir çiçek
sapından yaprakları ve
kapsülleri kopyalar,
yapraklar güneş ve
gölgeleme panellerine
dönüştürülür ve
bölmeler prefabrik
odalardır. İkincisinin
spiral düzenlemesi,
doğal havalandırma ve
diğer çevresel avantajlar
elde etmek için hassas
yönelim sağlar.

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Biyo: Avize Ağacı:
Yönelme, kapsülleşme
Dijital: Prefabrik
Üretim

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
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Fourteen-Story
TreeTower, 2008
Dijital kök ve dal
büyümesi ile yapı,
güneş yaprakları ve
rizom-podları kök /
bakla ve dallanma
demetine dönüşmüştür.
Döngüsel yapının tek,
merkezi bir sapı yoktur.
Dallar birbirleriyle ve
kendileriyle büyüyecek
şekilde dijital olarak
programlanmışlardır
ve bir dizi yapısal
destekleme kirişi
yaratmıştır.

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Biyo: Kimyasal, ışık ve
yakınlık algılama
Dijital: Photovoltaic
Units, Hareket

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
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The Silk Pavilion
Doğadaki optimizasyon
süreçlerinden esinlenen
ve oluşturulan ipek
böceği kalıbından
esinlenilen İpek
Pavyonu, canlı
ipekböceklerinin
dağıtımıyla birleşen
dijital üretim
teknolojileriyle üretilen
bir mimari yapıdır.
Ürün ve mimari
ölçeklerde dijital
ve biyolojik üretim
arasındaki ilişkiyi
araştırıldı.

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Biyo: İpek Böceği:
Dayanıklılık, Esneklik,
Geçirgenlik
Dijital: Fiber Bazlı
Malzeme,CNC
Makinesi
Tablo 1’de örnekler üç ana başlık altında detaylı inceleme yapılarak değerlendirilmiştir. Örneklerin yararlandığı bitki, hayvan ya da organizmanın biyolojik özellikleri ve örnekte hangi özelliği kullanıldığı “biyo” başlığında verilmektedir. İkinci başlık ise elde edilen verilerin üretim tekniği, çizim araçları veya malzeme gibi
detaylar verilerek “dijital” başlık altında açıklanmıştır. “ Tasarım” başlığı ise diğer iki başlıklardan elde edilen
verilerin tasarıma yansıması ve bunun görselleştirilmiş hali yer almaktadır.

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
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Tablo 2. Biyo-Dijital Tasarım İle Oluşturulan Örneklerin Gruplaştırılarak Oluşturulan Genel Tablosu,
Karşılaştırma Modeli
GENEL BİLGİLER

BİYO

DİJİTAL

TASARIM

Biodigital Barcelona
Skyscraper, Barcelona
seafront, 2008-2009

Fourteen-Story
TreeTower, 2008

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Pod Hotel, 2008,
Barcelona

Dubai Creek Tower

Prof. Dr. Bülent EKER
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Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

1195

DERNEK
YÖNETİMİ
SÖZEL SUNUMLAR

Biodigital Barcelona
Pavilion, Barcelona,
2008-09

Bologna, İtalya Gıda ve
Sağlıklı Yaşam Kulübü

The Silk Pavilion

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Her tasarımcı daha özgün fikirlerle, form, malzeme ve teknik geliştirebilmektedir. Bu durum biyolojik sistem
verileri ile sayısal sistemlerin çözüm alternatiflerinin birlikte çalıştırılması tasarımcıya yeni bakış açıları kazandırmakta ve daha özgür bir ürün ortaya çıkarmaya destek vermektedir. Bu durum yeni yöntem ve yaklaşımların doğmasına ve gelişmesini sağlamaktadır.
SONUÇ
Doğa kendi kendini yenileyen ve geliştiren bir sistemdir. Sınırsız biçim ve doku karakterlerinin bir araya gelmesi ile oluşturulan düzen, tasarımcılar için her zaman ilgi çekici olmuştur. Teknoloji ile bu sistemleri anlamak
ve çözümleyebilmek daha kolay olmaktadır. Bilgisayar ortamında üretken sistem mantığı ile farklı form ve
çözümlerin üretilebilmesi için alternatif yazılımlar kullanılarak çeşitliliği sağlamakta yardımcı olmaktadır.
Bu durum hem teknik sistemlerin çözümünde hem de düşünsel alt yapı sisteminin de tasarım sürecinde etkisi
üzerinde önem yer tutmaktadır.
Mimarlıkta; biyolojik ve teknolojik çalışmalar diğer disiplinlerde olduğu gibi sürekli yenileme ve gelişme
içerisindedir. Bu çalışmalardan biri olan Biyo-dijital tasarım; geleceği şekillendirmede ve oluşabilecek sorunDoç.tasarımla
Dr. Pelin
KARABAŞ
Prof.
Dr. Bülent
EKER
lara cevap
verebilecek
tasarımları
oluşturmayı hedefler. Biyo-dijital
form AVŞAR
oluşturma sürecinde
ise,
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
tek bir soruna değil birçok soruna çözüm üretilebilmektedir. Aynı zamanda tasarımcıların potansiyelini ortaya
çıkaracağı, daha akıcı ve doğal dinamiklerle farklı formlar üretmek için yeni yöntem ve fikirlerin geliştirileceği bir ortam sağlamaktadır. Sınırlanmış olan formu, kalıplarından çıkararak farklılaştırır ve anlamlaştırır. Bu
çalışmalar sonucunda; tasarımcıların esnek üretim alanları, karmaşık sistem çözümlerindeki kolaylıklar, tasarımın gelişim evresindeki tüm aşamaların formu oluşturmadaki etkisi örnekler vasıtasıyla görülmektedir. Bu
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nedenle, tasarımcının biyolojik ve sayısal sistemler kullanarak sadece yaratıcılık sürecine değil aynı zamanda
üretim sistemlerinde de faydası görülmektedir. Bu bağlamda; oluşturulan karşılaştırma modeli ile bio-dijital
tasarım süreci tanımlanmış ve formun daha iyi anlaşılabilir olması için dijital yazılım araçlarına başvurularak
ortaya koyulan verilerden yararlanıldığı görülmektedir.
Bu çalışma içinde yer alan doğanın korunumu ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalara öncelik verilerek gerek
teknolojinin yardımıyla şehirlerin pozitif yönde gelişmesine gerekse dünya dışı yaşam alanları araştırmalarına
yararlı olacaktır. Bu durum günümüz ve gelecek mimarisine birçok yeni ve faydalı bakış açısı kazandıracağı
için önemlidir.
KAYNAKÇA
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TAŞIYICI ELEMANLARDA KULLANILACAK HAFİF BETONUN DAYANIM ÖZELLİKLERİNİN
İYİLEŞTİRİLMESİ
Ahmet BAL1, Ayşe KOPUZ 2
Namık Kemal Üniversitesi, Teknik Bilimler M.Y.O, İnşaat Bölümü, Tekirdağ / Türkiye

1
2

Namık Kemal Üniversitesi, Çorlu Mühendislik Fak., İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tekirdağ / Türkiye

Öz: Hafif beton birim hacim ağırlığı 800-2000 kg/ m3 arasında olan hafif agregaların, kimyasal köpüklerin ya
da kimyasal metotlarla boşluk oluşturmak suretiyle üretilen, kullanımı gittikçe yaygınlaşan bir beton türüdür.
Hafif betonların ısı ve ses yalıtımına getirdiği olumlu etkilerin yanında yapısal elemanlarda kullanımında yapı
zati yüklerinin azaltılması gibi avantajları da vardır. Yapısal elemanların zati yüklerinin azaltılması, yapının
üzerine gelen deprem yüklerini azalttığından taşıyıcı elemanların en kesitlerinin azalmasına ve ekonomik boyutlarla üretilmesine olanak sağlamaktadır.
Mevcut
çalışmalarda
hafif betonların özellikle basınç dayanımları
Prof.
Dr. Ümran
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Kurulu
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yanımlarının arttırılması için farklı beton tasarımları geliştirilmiştir. Böylece hafif beton numunelerinde basınç
dayanımı 80 mpa’ya kadar yükseltilmiş ve elde edilen basınç dayanımı değerleri ile yapısal taşıyıcı elemanların üretimine imkan oluşturmuştur. Çalışmada öncelikle hafif betonun birim hacim ağırlıkları değiştirilmeden
basınç dayanımlarının artışı için beton tasarımları denenmiştir. Üretilen numunelerde kullanılan kimyasal ve
mineral katkı tipleri ile oranları, agrega gradasyonları ile tipleri değiştirilerek basınç dayanımındaki artış değerlendirilmiştir. Ayrıca hafif betonların eğilme dayanımlarının iyileştirilmesi için polimer bazlı liflerle takviyesi ve bunun beton birim hacim ağırlığı ile basınç dayanımına etkisi gözlemlenmiştir. Sonuç olarak yapısal
taşıyıcı elemanlara uygulanabilir, beton birim hacim ağırlığı 1800 kg/ m3 iken basınç dayanımının 40 MPa’ya
ulaştığı bir beton tasarımı önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hafif Beton, Taşıyıcı Elemanlar, Basınç Dayanımı, Birim Hacim Ağırlığı

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Beton yüksek basınç dayanımı ve ekonomikliği sebebiyle ülkemizde ve dünyada yaygın olarak kullanılan
kompozit bir malzemedir. Betonun yüksek basınç dayanımının yanı sıra plastik şekil verilebilme özelliği sebebiyle tercih edilmektedir. Beton agrega (ana taşıyıcı), bağlayıcı (çimento vb.), su, mineral ve kimyasal katkılardan meydana
30 yıl içerisinde mineral ve kimyasal
betonda
kullanımı
sebebiyle
Doç. katkıların
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Yardımcısı
İBAD
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betonun
zayıfYönetim
olan özelliklerinin
iyileştirilmesi sağlanmıştır. Örneğin kimyasal ve mineral katkılar ile priz
süresinin kontrol edilmesi, Su/bağlayıcı oranlarının akışkanlaştırıcı katkılar ile azaltılması, yüksek dayanımlı
betonlar elde edilmesi ve beton birim hacim ağırlığının değiştirilmesi sağlanmıştır. Böylece kompozit taneli
yapıda istenilen özelliklerin değiştirilebildiği özel betonlar elde edilmeye başlanmıştır. Özel beton türlerinden
olan hafif beton betonun birim hacim ağırlığının kontrollü ve bir amaca yönelik düşürülmesi esasına dayanır.
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Hafif beton birim hacim ağırlığı 800-2000 kg/ m3 arasında olan hafif agregaların, kimyasal köpüklerin ya da
kimyasal metotlarla boşluk oluşturmak suretiyle üretilen, kullanımı gittikçe yaygınlaşan bir beton türüdür.
Hafif betonların ısı ve ses yalıtımına getirdiği olumlu etkilerin yanında yapısal elemanlarda kullanımında yapı
zati yüklerinin azaltılması gibi avantajları da vardır. Yapısal elemanların zati yüklerinin azaltılması, yapının
üzerine gelen deprem yüklerini azalttığından taşıyıcı elemanların en kesitlerinin azalmasına ve ekonomik boyutlarla üretilmesine olanak sağlamaktadır. Taşıyıcı olmayan yapı elemanlarında hafif beton kullanımı yaygındır. Genellikle yapının fiziksel çevre ile uyumunun sağlanması, ses ve ısı izolasyonu gibi amaçlarla tercih
edilir. Ancak hafif betonun taşıyıcı elemanlarda kullanımı istenilen düzeyde değildir. Betonunun birim hacim
ağırlığı düşürüldükçe mekanik özelliklerinden olan basınç dayanımı da ayanı oranda azalmaktadır. Buda yapı
elemanlarında hafif betonun kullanımını sınırlandırmaktadır.
AMAÇ
Bu çalışmada hafif beton özelliklerinin taşıyıcı eleman tasarımına imkan verecek şekilde değiştirilmesi ve
özellikle yüzen yapıların taşıyıcı betonlarında hafif betonun kullanımının sağlanmasıdır. Bu amaçla deneysel
Prof. Dr. Ümran SEVİL
çalışma laboratuvar ortamında sağlanmış
ve Yönetim
elde edilenKurulu
sonuçlarBaşkanı
ışığında örnek taşıyıcı eleman üretimi gerçekİBAD
leştirilmiştir. Hafif beton beton birim hacim ağırlığı 0.8-2.0ton/m3 arasında olan ve hafif agregalarla, kimyasal
köpüklerle ya da kimyasal katkılar yardımıyla boşluk oluşturmak suretiyle elde edilen betondur. Hafif betonlar
yüzen evlerin tasarımında yapı zati yüklerinin azaltılmasına katkıda bulunduğu dayanıklılık özellikleri ile
fiziksel özelliklerine (ısı ve ses yalıtımı) olumlu etkisinin olacağı düşünülmektedir. Ayrıca hidrostatik etkiler
ve yapı stabilitesinde şekil verilebilme kolaylığı sebebiyle üstünlüğü bulunmaktadır. Bu sebeple mevcut çalışmalar içerisinde de hafif beton kullanımı ile yüzen evlerin üretimine sık rastlanmaktadır. (Bal A.ve Diğ, 2018:
1). Hafif beton özelliklerinden basınç dayanımının arttırılması yüzen evlerin yanı sıra yeni tasarlanacak bir
çok yapı için önem arz etmektedir.
KAPSAM
Proje kapsamında gerçekleştirilen deneyler içerisinde hafif betonun birim hacim ağırlığının azaltılmasının
yanı sıra özellikle basınç dayanımının yükseltilmesi amaçlanmıştır. Yüzen yapıların taşıyıcılarında kullanılacak olan hafif betonların durabilite (uzun ömürlülük-dayanıklılık) özelliklerinin de kullanılacağı dış çevrenin
şartları göz önünde bulundurularak belirlenmiş olması gerekmektedir. Hafif beton elde etmenin yollarından
biri düşük birim hacim ağırlığına sahip agregaların kullanımıdır. Bu yöntemde istenilen basınç dayanımı niteliğinin yakalanması zordur. Diğer yöntem ise kimyasal katkılar yardımıyla betonun hafifletilmesidir. Bu yöntemde hava sürükleyici katkıların kullanımı, alüminyum tozu ilavesi ve hidrojen peroksil kullanılarak betonda
boşluklar oluşturulabilir. Bu çalışma kapsamında taze beton içerisine hava sürükleyici katkılar belirli oranlarda
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
ilave edilerek beton birim hacim ağırlığının 0.8-2.0ton/m3 değerleri
arasında Kurulu
kalması Başkan
amaçlanmıştır.
KulİBAD
Yönetim
Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
lanılacağı taşıyıcıların yüzen yapılarda olacağı planlandığından beton dizaynlarının içerisinde silis dumanı
olarak adlandırılan puzolan belirli oranlarda kullanılmıştır. Silis dumanı özellikle betonun geçirimsizliğini
ve durabilitesini temin etmek amacıyla tercih edilmiştir. Puzolanik katkılar arasında, betona yüksek dayanım
ve işlenebilirlik veren başlıca katkı, endüstriyel bir atık olan silis dumanıdır.[2] Ayrıca günümüzde insan nü-
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fusunun hızla artması ve mevcut kaynakların tükenmeye başlamasıyla, meydana gelen atıkların azaltılması,
mevcut atıkların potansiyel bir hammadde kaynağı olarak değerlendirilmesi, kullanılmış hammaddelerin yeniden kullanılması gibi atık yönetimi konuları giderek önem kazanmaya başlamıştır. [3] Silis dumanı, silisyum
veya demir silisyum alaşımlarının ergime yöntemi ile üretimi sırasında elde edilen, ana bileseni 1 μm’ den
küçük, küresel, amorf, camsı silis (SiO2) partiküllerinden oluşan, yüksek düzeyde puzolanik aktiviteye sahip
bir yan üründür.[4] Ferrosilikon ve silikonlu elektrik ark fırınlarında hammadde olarak kullanılan saf kuvarsın
kömürle redüklenmesi sonucu elde edilen bu malzeme, “mikrosilis”, veya “silis tozu”,veya “silika füme” gibi
isimlerle de anılmaktadır. Silis dumanı, amorf yapıda ve çok ince taneli malzeme olmasından dolayı ve yüksek
miktarda SiO2 içermesi sebebiyle, mükemmel bir puzolanik malzemedir.[5] Bu çalışma kapsamında 3 set deney gerçekleştirilmiş ve bu deneylerin tamamında silis dumanı puzolan olarak kullanılmıştır.
Gerçekleştirilen betonun yüksek akışkanlıkta olması hedeflenmiştir. Silis dumanının değişik oranlarda denenmesinin ardından optimium silis dumanı oranın çimento ağırlığının %6 sı olduğu belirlenmiştir. (Bal A.
Deveci H, 2014: 6). Beton karışımında dayanım ve işlenebilirlik özellikleri bu karışıma ilave %6 silis dumanı
eklenmesi ve silis dumanının etkinliğinin
arttırılması
amacıylaSEVİL
polimer bazlı hiper akışkanlaştırıcı katkılarda
Prof.
Dr. Ümran
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
tüm setlerde kullanılmıştır.
YÖNTEM
Çalışma kapsamında denenen hafif beton karışım reçetesinde daha önce NKÜ Yapı Malzemesi Laboratuvarı’nda
denenmiş olan beton bileşenleri (kalker kökenli agrega, dere kumu ve kırma kum, CEM I 42.5 R çimento ve
hiper akışkanlaştırıcı katkı ) ile dayanım sınıfı C40 olan beton kontrol grubu (KONTROL SETİ) olarak kullanılmıştır. KONTROL SETİ mevcut beton karışımını temsil etmek üzere içerisinde hava sürükleyici katkı
kullanılmadan üretilmiştir. Deneyde kullanılan agregalar temin edilmiş ve agregaların fiziki özelliklerini tespit
edebilmek için sırasıyla elek analizi, özgül ağırlık ve su emme deneyi ve toplam nemlilik deneyleri gerçekleştirilmiştir. Şekil 1ve Çizelge 1’de karışımda kullanılan malzemelerin cinsleri, fiziki özellikleri ve granülometrileri verilmiştir. Çalışma çerçevesinde KONTROL SET’inin ardından, bu karışıma, karışımda kullanılan
çimento dozunun %0,6’sı oranında hava sürükleyici eklenerek ulan SET 1 ve karışımda kullanılan çimento
dozunun %0,5’sı oranında silis hava sürükleyici katkı ilave edilerek oluşturulan SET2 deney setlerinin üretimi gerçekleştirilmiştir. Tüm deney setlerinde doğal kum, taş tozu, 1No mıcır ,2No mıcırdan (kalker kökenli
agrega) oluşan dört bileşenli agrega karışımı, silis dumanı ve ön dayanımı yüksek CEMI42.5R çimento kullanılmıştır.

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
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Çizelge 1: Karışım Malzemelerine Ait Fiziksel Özellikler
KATKI

ÇİMENTO

SİLİS
DUMANI

SU

KUM

TAŞTOZU

1 NOLU

2 NOLU

KAYNAĞI

PC 15

ÇİMTAŞ

SİKA FUME

Ş.SUYU

MURATLI

VİZE

VİZE

VİZE

ÖZELLİĞİ

H.AKIŞKANLAŞ.

CEM I 42,5R

DOĞAL

KALKER

KALKER

KALKER

DYK.
AĞIRLIK

1,15

3,1

2,25

1

2,53

2,51

2,56

2,58

MİKTARI
(KG)

2,52

420

25,2

184

275

240

455

420

% si

0.6

20

17

33

30

6
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Şekil 1: Agregalara ait granülometri
Dayanımlar standart basınç deneyi ile işlenebilirlikler çökme (slump) deneyi ile belirlenmiştir. Her set kapsamında basınç dayanımının belirlenmesi için 16 adet 15x15x15cm boyutunda küp numune üretilmiş, tüm
setlerde hava sıcaklığı, beton sıcaklığı, betonun çökme değeri (akışkanlığı) kayıt altına alınmıştır. Çizelge 2’de
deney setlerine karışım bilgileri verilmiştir. Agrega bileşimi ile silis dumanı miktarı iki deney setinde ve kontrol grubu deney setinde sabit tutulmuştur.
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Çizelge 2: Deney setlerine ait karışım bilgileri
Deney Seti

Çimento

S/Ç

Silis

Agrega %

Çimento

Dozu
[KG]

oranı

dumanı

doğal
kum

taştozu

1no

2no

SET1

420

0,40

6%

21.42

17.85

30.36

30.36

CEM I
42.5 R

SET2

420

0,40

6%

21.43

17.86

30.36

30.36

KONTROL

420

0,40

6%

21.43

17.86

30.36

30.36

Katkı

Hava
sürükleyici
Katkı

İlavepuzolan

Beton
Sınıfı

0,6

GRACE
AE3

silis
dumanı

C40

CEM I
42.5 R

0,5

GRACE
AE3

silis
dumanı

C40

CEM I
42.5 R

-

-

-

C40

Oranı
%

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Şekil 2: Deneysel Çalışmada Kullanılan Malzemeler ve Karışım

Prof. Dr. Bülent EKER
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Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
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Gerçekleştirilen deneysel çalışmanın ardından taze beton özelliklerinden olan işlenebilirlik slump deneyi ile
kontrol edilmiş fakat ölçüm alınamayacak kadar akışkan olduğu görüşmüştür. KYB kıvamında üretilen hafif
beton için yayılma sonuçlarına bakılmış ve 60-70cm yayılmalar ölçülmüştür. Bunun yanı sıra betondaki hava
miktarları ve betonun birim hacim ağırlıkları da kontrol edilmiştir.
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Prof. Dr. Ümran SEVİL
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Şekil 3: Taze Beton İşlenebilirlik Özellikleri
Çizelge 3: Deney Setlerine Dayanım Değerleri
Deney Seti

Beton
Sınıfı

Hava
içeriği %

Ortalama
Dayanım
(MPa)

Birim hacim ağırlığı
ton/m3

7gün

28gün

SET1

C40

15

43.0

47.0

1,800

SET2

C40

12

46.2

51.2

1,910

KONTROL

C40

2

48.1

55.0

2,310

Gerçekleştirilen deneysel çalışma normal özellikteki betonu temsil eden kontrol grubunda yakalanan basınç
dayanım değerlerinin %10 farkla set 1 ve set2 de de elde edildiği görülmüştür. Hava sürükleyici katkıların
dayanımı düşürdüğü ancak beton birim hacim ağırlığını 1,8 ton/m3 mertebesine indirdiği gözlenmiştir. Durabiliteyi arttırmak için eklenen silis dumanının özgül ağırlığının düşük olması sebebiyle betonun birim hacim
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taşıyıcı
eleman
boyutlandırılmasına
uygun mertebededir.
SONUÇ
Gerçekleştirilen deneysel çalışma ile hava sürükleyici katkılar ve silis dumanı kullanılarak beton birim hacim
ağırlığının 1.8ton/m3 mertebesine indirilmesi ve basınç dayanımının 40MPa değerine ulaştırılması sağlan1203

DERNEK
YÖNETİMİ
SÖZEL SUNUMLAR

mıştır. Elde edilen bu değerler özellikle yüzen evlerin taşıyıcı elemanları başta olmak üzere taşıyıcı sistem
tasarımına uygun mekanik özellikleri sağlamaktadır. Gerçekleştirilen yüzen ev tasarımlarında en önemli kriterlerden biri olan durabilitenin de silis dumanı vb. puzolanların takviyesi ile sağlanabileceği görülmüştür.
Ancak bundan sonraki çalışmalarda durabilite değerlerinin kontrol edilmesi için deneysel çalışmaların gerçekleştirilmesi önemlidir.
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Şekil 4: Hafif Betondan Tasarlanmış Yüzen Ev Ve Beton Kano
Şekil.4’te NKÜ Yapı Malzemesi Laboratuvarında hafif beton dan tasarlanmış beton kano ve yüzen ev tasarımları görülmektedir. Bu çalışmanın özellikle yüzen evlerin taşıyıcı sistemlerinde kullanılacak malzeme tasarımlarına yol göstermesi hedeflenmiştir.
KAYNAKÇA
Bal, A, Kopuz, A., Koca, S., Kılıç, A.M., (2018). Yüzen Yapı Tasarımında Kullanılacak Hafif Beton Özeliklerinin Deneysel Olarak İncelenmesi, Dicle Üniversitesi 1. Uluslararası Mimarlık Sempozyumu, Diyarbakır, (2018)
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Çelik, O., (2004). ‘Uçucu Kül, Silis Dumanı Ve Atık Çamur Katkılarının Çimento Dayanımlarına Etkileri’,
Hazır Beton Kongresi, İstanbul.
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Koca, C., (1996). Yüksek Performanslı Beton Üretiminde Mikrosilis, Curuf, Klinker Karışımı Çimento Kullanımı. 4. Ulusal Beton Teknolojisinde Mineral ve Kimyasal Katkılar Bildiri Kitabı, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, İstanbul, s.381-394.
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SOSYAL ÇEVRENİN YAPMA ÇEVREYE ETKİSİ: YELDEĞİRMENİ
Kevser KAYACIK1, Prof. Dr. Ömür BARKUL2
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İstanbul/ Türkiye

1

Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İstanbul/ Türkiye

2

Öz: İnsanlık tarihi ile birlikte insanların çevre ile ilişkileri başlar. Çeşitli doğal etkenlerden, tehlikelerden korunmak için sığınmak, insanların çevreye karşı verdiği ilk tepkidir. Çevre sözlük anlamı ile kişinin bulunduğu
ortamı ifade etmektedir. İnsanlar ihtiyaçlarına ve gelenek göreneklerine göre bulundukları çevreyi düzenler
ve değiştirir. Zamanla insanların bir araya gelmesiyle de toplumlar oluşur. Böylece çevre topluluklar tarafından belirlenmeye başlar. Çevre verileri bir yapının oluşumunu ve kullanımını etkilemektedir. Doğal çevre,
sosyal çevre ve yapma çevre olarak çevre verilerini ele alabiliriz. Doğal, sosyal ve yapma çevrenin etkileri
sonucunda bölge veya yapı grubu değişim
geçirmektedir.
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Prof.
Dr. Ümran
SEVİLyön, rüzgâr vs. doğal çevre verilerini;
kültür, eğitim düzeyi, bireyler arasındaki
ilişkiler
vb. sosyal
çevre
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unsurlar da yapma çevre verilerini oluşturur. Küçük ya da büyük her çevre bir toplumun, kültürün izlerini taşır. Yapma çevrenin durumunu kullanıcılar sosyo-kültürel özellikleriyle yansıtmaktadır. Toplumun ihtiyaç ve
kültür değerlerindeki değişimler, çevredeki değişimlere neden olur. Yani yapma çevre üzerinde meydana gelen
değişimler sosyal çevredeki değişimlerden kaynaklanmaktadır. Sosyal çevredeki değişmeler ise kullanıcı gereksinmelerindeki değişmelerin bir sonucudur. İstanbul’un en eski yerleşimlerinden olan Yeldeğirmeni, sosyal
ve yapısal olarak bir değişim içerisindedir. Semtte gerçekleştirilen sosyal ve kültürel faaliyetler, yeni açılan
mekânlar, mahalle sakinlerinin gençleşmesi, bölgenin kültürel, fiziksel ve ekonomik yapısında değişime neden
olmaktadır. Bu çalışma, semtte meydana gelen bu değişimlerin yapma çevre üzerindeki etkisini, beraberinde
soylulaştırmaya neden olup olmayacağını inceleyecektir.
Anahtar Kelimeler: Çevre, Sosyal Çevre, Yapma Çevre

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Yaşadıkları dönemlere ait özellikleri, mekânsal çizgileriyle yansıtan kentler, zaman içerisindeki değişimleri de
yine mekânlarda meydana gelen biçimsel dönüşümlerle yaşarlar. Küçük ya da büyük her çevre bir toplumun,
kültürün izlerini taşır. İnsanlar yaşadığı çevreyi ihtiyaçları, gelenek ve görenekleri doğrultusunda düzenler
değiştirir.
Kullanıcılar
sosyo-kültürel
durumunu
yansıtır.
Doç.
Dr. Pelin
AVŞAR KARABAŞ
Prof.
Dr. Bülent
EKERözellikleriyle yapma çevrenin
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
AMAÇ
Bu çalışmada, İstanbul’un eski yerleşimlerinden olan Yeldeğirmeni’nde meydana gelen sosyal ve yapısal değişmelerin bölgede soylulaşmaya neden olup olmayacağını incelenecektir.
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KAPSAM
Çalışmada sosyal çevrede meydana gelen değişmelerin yapma çevreye etkisi, İstanbul
Yeldeğirmeni Semti üzerinden incelenmiştir.
YÖNTEM
Yeldeğirmeni semtinde meydana gelen değişimleri araştırmayı amaçlayan çalışmanın yöntemini; literatür taraması, gözlem ve yerli halkla yapılan bireysel görüşmeler oluşturmuştur.
ÇEVRE
Çevre sözlük anlamı ile kişinin bulunduğu ortamı ifade etmektedir48. İnsanlar ihtiyaçlarına ve gelenek göreneklerine göre bulundukları çevreyi düzenler ve değiştirir. Zamanla insanların bir araya gelmesiyle de toplumlar oluşur. Böylece çevre topluluklar tarafından belirlenmeye başlar.

Prof.
Dr. Ümran
SEVİL
Çevre verileri bir yapının oluşumunu ve
kullanımını
etkilemektedir.
Doğal çevre, sosyal çevre ve yapma çevİBAD Yönetim Kurulu Başkanı
re olarak çevre verilerini ele alabiliriz. Doğal, sosyal ve yapma çevrenin etkileri sonucunda bölge veya yapı
grubu değişim geçirmektedir. Topoğrafya, yön, rüzgâr vs. doğal çevre verilerini; kültür, eğitim düzeyi, bireyler
arasındaki ilişkiler vb. sosyal çevre verilerini; yapılar, yollar, imar durumu gibi unsurlar da yapma çevre verilerini oluşturur (Barkul,1993: 52-54).

Resim 1: Çevre Verilerinin İlişkisi
Mekânsal yapı üzerinde meydana gelen değişimlerin en önemli sebebi sosyal etkilerdir. Sosyal şartların zaman
içerisinde gösterdiği değişim mekânsal yapı üzerinde de etkisini göstermiştir (Moudon,1997:3-10). Sosyal
çevredeki değişmeler ise kullanıcı gereksinimindeki değişmeler olarak tanımlanabilir (İtil, 1991: 6).

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

48 http://www.tdk.gov.tr
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Resim 2,3: Yeldeğirmeni (önce) Yeldeğirmeni (sonra)
(Kaynak: http://www.gazetekadikoy.com.tr/)
Resim 2’de Yeldeğirmeni semtinde işlev değiştiren bir mekân görülmektedir. Zamanla semtte değişen sosyal
yapı mekânların işlevini etkilemiştir.
YELDEĞİRMENİ

Prof. Dr. Ümran SEVİL

Yönetim
Kurulu
Başkanı
“Yeldeğirmeni kuzeyinde HaydarpaşaİBAD
Çayırı,
güneyinde
Halid Ağa
Caddesi, doğusunda Ayrılık Çeşmesi Mezarlığı, batısında ise deniz bulunan tepelik alandaki yerleşimdir.” (Atılgan 2010: 369)

Resim 4,5: Yeldeğirmeni Semtinin Konumu-Ulaşım Şeması
Kaynak:
http://www.gazetekadikoy.com.tr/
(Eyüboğlu,
1991)
Doç.
Dr. Pelin
AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent
EKER
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
1774-1779 yılları arasında I. Abdülhamit zamanında ordunun un ihtiyacını karşılamak amacıyla yel değirmenleri inşa edilmiştir. Semt, adını bu yel değirmenlerinden almıştır.1709-1807 yılları arsında III. Selim zamanında bölgede ilk sokaklar belirmeye başlamıştır (Şimşek, 1987: 27).
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Tanzimat Fermanı’nın da etkisiyle gayrimüslimlerin önündeki inşaat kısıtlamaları kaldırılmış, bölgede kentsel
ve sosyal açıdan önemli değişiklikler görülmüştür (Yücel, 2015: 2).
1872 yılında çıkan Kuzguncuk yangınından sonra bölgeye taşınan Museviler, Rum ve Ermenilerin etkisiyle
Yeldeğirmeni’nde ilk apartmanlar görülmeye başlamıştır (Çelik,1996: 32-82).

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD 6:Semtteki
Yönetim Kurulu
Başkanı
Resim
İlk Apartmanlar
(Kaynak:http://atilganblog.blogspot.com)
1906-1908 yıllarında Haydarpaşa Garı’nın inşaatında çalışan Alman mühendis, mimar ve ustaların
Yeldeğirmeni’ne yerleştikleri verilerine erişilmektedir (Atılgan, 2007).
Heterojen bir nüfus yapısına sahip olan Yeldeğirmeni’nde yapılaşmada da çeşitlilik görülür. Kendi dinlerine ve
eğitim sistemlerine göre binalar yapan Ermeniler, Yahudiler, Rumlar ve Almanlar semtteki yapılaşmaya katkı
sağlamıştır.

Prof. Dr. Bülent EKERResim 7: Rum OrtodoksDoç.
KilisesiDr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
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Resim 8: 1903 Alman Okulu /2006 Osmangazi İlkokulu
(Kaynak:http://atilganblog.blogspot.com)
İlk postanenin burada açılması artan ulaşım olanakları ile semt zaman içinde önem kazanmış, neredeyse tamamen yapılaşmıştır.

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim
Başkanı
Gayrimüslim nüfusun hâkim olduğu semtin
nüfusunda,Kurulu
azalmalar
görülmüştür. Bu nedenle semt eski önemini
yitirmiştir. Cumhuriyet’in ilk yıllarında gözlenen çok kültürlü doku, zamanla yerini Müslüman Türk nüfusunun hâkim olduğu sosyal dokuya bırakmıştır (Yücel, 2015: 4).
YELDEĞİRMENİ SEMTİ CANLANDIRMA PROJESİ
Yeldeğirmeni, semt etrafında planlanan ve gerçekleştirilen ulaşım, kentsel yenileme projelerinin sonucunda
eski önemini kazanmaya başlamıştır (Yücel,2015: 4). 2010 yılında Kadıköy Belediyesi ve ÇEKÜL Vakfı’nın
ortaklığı ile oluşturulan “Yeldeğirmeni Canlandırma Projesi” ile bölge insan odaklı bir alana dönüşmüştür.
Yeldeğirmeni projesi mahalleyi yenilemeyi değil, mahallenin kendi kendisini yenilemesini amaçlamaktadır.
Proje kapsamında semtin sosyal ve fiziksel değerlerini koruyarak ekonomik, toplumsal ve fiziksel boyutlarda
kalıcı canlanma amaçlanmıştır (ÇEKÜL, 2014: 23)
Proje kapsamında alt yapı çalışmaları yapılmış, kaldırımlar yollar düzenlenmiştir. Tarihi yapılar restore edilmiştir. Kültür ve sanat merkezi açılmıştır. Festivaller ve sokak etkinlikleriyle semt cazibe merkezi haline gelmeye başlamıştır. Semtte gerçekleştirilen sosyal ve kültürel faaliyetler, yeni açılan mekânlar, mahalledeki genç
profilinin artması bölgenin kültürel, fiziksel ve ekonomik yapısında değişime neden olmuştur.

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

1210

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

DERNEK
YÖNETİMİ
SÖZEL SUNUMLAR

Resim 9: Semtte Gerçekleştirilen İyileştirme Çalışmaları
(Kaynak: https://www.cekulvakfi.org.tr)
BULGULAR

Prof. Dr. Ümran SEVİL

Hem canlandırma projesinin etkisi hem
de semtin
ulaşım
açısından
merkezi bir konumda olması semti kullaİBAD
Yönetim
Kurulu
Başkanı
nıcılar için vazgeçilmez bir yer haline getirmiştir. Yeni açılan hosteller ve oteller sayesinde semtte konaklama
imkânı artmıştır. Yabancı uyruklu öğrencilerin ve çalışanların da artmasıyla ev ve dükkân kiralarında artışlar
yaşanmıştır.
SONUÇ
Semtte meydana gelen sosyal ve kültürel değişmeler yapısal değişmelere neden olmaktadır. Mahalle sakinlerinin yavaş yavaş değişmesiyle; yeme-içme mekânlarının, atölyelerin ve sanat galerilerinin açılması hız kazanmıştır. Birkaç ay öncesinde market olarak hizmet veren bir mekân son zamanlarda kafe olarak hizmet vermeye
başlamıştır. İş yerleri arz talep doğrultusunda kafelere, restoranlara, eğlence merkezine dönüşmüştür. Mahalle
sakinleri ile yapılan görüşmeler sonucunda ekonomik gücü yeterli olmayan yerli halkın mahalleden ayrılmaya
başladığı bilgisine ulaşılmıştır. Semtte yapılan çevresel iyileştirme çalışmaları, sosyal ve kültürel etkinlikler
ekonomik canlanmaya sebep olsa da; hem semtin ekonomisindeki hem de kullanıcı profilindeki değişmeler
yüzünden Yeldeğirmeni semti soylulaştırma sürecine girmiştir.
KAYNAKÇA
Atılgan, A., (2010). Mimarlara Mektup: ss.369.
Atılgan, A., (2007). Yeldeğirmeni, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Anadolu 1.BüyükDoç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof.
Bülentİstanbul.
EKER
kent
BölgeDr.
Temsilciliği,
İBAD
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
Barkul, Ö., (1993). “İstanbul’da İlk Dönem (19.yy-20yy Başı) Apartman Konutlarının
Yapısal, İşlevsel Ve Çevresel Yönden Değerlendirilmesi’’, Yüksek Lisans Tezi,
Çekül (2014). Yeldeğirmeni deneyimi, Kentsel Yenilemeye Farklı Bir Yaklaşım,
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Çekül Vakfı Yayınları: ss.23
Çelik, Z., (1996). 19. Yüzyılda Osmanlı Başkenti: Değişen İstanbul,
İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı: ss.32-82.
Eyüboğlu, E., (1991). Kentsel Sit Alanlarının Planlanmasına Yönelik Bir Yöntem Araştırması ve Kadıköy-Yeldeğirmeni Örneği, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü (yayımlanmamış).
İtil, F., (1991). Kadıköy-Yeldeğirmeni’nde Eski Konut Yapılarına Değişen Çevre
Koşullarına Yönelik Yeni Kullanım Önerileri: ss.6.
Moudon, A.V., (1997). “Urban Morphology as an Emerging Interdisciplinary Field”, Urban Morphology, (1):
ss.3-10.
Şimşek, S., (1987). Kadıköy Yeldeğirmeni’nde Tarihsel Araştırma ve Mimarî Dokunun İncelenmesi, YTÜ
Prof. Dr. Ümran SEVİL
Fen Bilimleri Enstitüsü: ss.27.
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Yücel, D., (2015). Kentsel Soylulaştırmada Yaratıcı Endüstrilerin Rolü ve Yeldeğirmeni Örneği: ss.2-4
İNTERNET KAYNAKLARI
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RASAT UYDU GÖRÜNTÜLERİ KULLANARAK GÖL ALANI BELİRLENMESİ: ATİKHİSAR
BARAJI UYGULAMASI
Emre ÖZELKAN1, Muhittin KARAMAN2
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Çanakkale / Türkiye

1

İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, İstanbul / Türkiye

2

Öz: Hızla artan su tüketimi, küresel ısınma ve iklim değişimi sebebi ile su kaynaklarında hızla bir azalma
meydana gelmektedir. Bu nedenle su kaynaklarının doğru ve etkili yönetimi hem sosyolojik hem ekonomik
hem de ekolojik etkileri düşünüldüğünde bir an önce ele alınması, geliştirilmesi ve uygulanması gereken bir
konudur. Su kütlelerinin belirlenmesi ve izlenmesi için gerçekleştirilen uydudan uzaktan algılama çalışmalarında su indislerinin oluşturularak kullanılması sıklıkla tercih edilen yöntemlerden biridir. Bu indisler su
kütlelerinin mevsimsel değişime, kuraklığa
veDr.
su tüketimine
değişimlerinin izlenmesinde ve buna bağlı
Prof.
Ümran bağlı
SEVİL
olarak su kaynaklarının hassas bir şekilde
büyük kolaylık
İBADyönetiminde
Yönetim Kurulu
Başkanısağlamaktadır. Bu çalışmada Türkiye
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü’nün (TÜBİTAK-UZAY)
uydusu RASAT ile elde edilen multispektral uydu görüntüleri kullanılarak Çanakkale Merkez İlçe sınırları içerisinde bulunan ve bölgeyi besleyen tek su kütlesi olan Atikhisar Barajının su varlığı incelenmiştir. 29.04.2013,
02.07.2014, 28.08.2014, 3.11.2015, 25.11.2016 tarihli RASAT uydu görüntülerinin yeşil ve kırmızı bantları
kullanılarak oluşturulan normalize fark su indisi (RASAT_NDWI) ve sonrasında bu görüntülerdeki iyileştirmeler ile gölün alansal değerleri belirlenerek, elde edilen sonuçlar gerçek alan değerleriyle kıyaslanmıştır. Uydudan belirlenen alan değerler ile gerçek alan değerleri arasında 0,99 Pearson korelasyonu (r) ve 0,15km2 kök
ortalama karesel hata (RMSE) tespit edilmiştir. İyileştirmelerle RMSE 0,07km2’ye düşürülmüştür. Sonuçlar
RASAT uydu görüntülerinin su kaynakları yönetiminde etkin bir şekilde kullanılabileceğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Göl, RASAT, Su İndisi

GİRİŞ
Su varlığındaki eksiklik tüm doğayı son derece olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle sürdürülebilir bir yaşam
için en önemli kaynaklardan biridir. Özellikle hızla artan nüfusa birlikte artan su tüketimi, küresel ısınma ve
iklim değişimi, su kaynaklarında hızlı bir şekilde azalmalara neden olmaktadır. Bu nedenle su kaynaklarının doğru
ve etkili
bir şekildeEKER
yönetimi, sosyolojik, ekonomikDoç.
ve de Dr.
ekolojik
boyutları
dikkate
alındığında
Pelin
AVŞAR
KARABAŞ
Prof.
Dr. Bülent
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
İBAD
Üyesive uygulanması gereken bir konudur (Muluk vd. 2013). SuYardımcısı
ivedilikle
eleYönetim
alınması, Kurulu
geliştirilmesi
kütlelerinin izlenmesi ve değişimlerinin belirlenmesi için en gerçekçi yöntem yerinde gerçekleştirilen ölçümlerdir.
Ancak yeryüzündeki her su kütlesini ve bunlarda gerçekleşen değişimleri belirlemek coğrafik ve ekonomik
etkenlerden dolayı mümkün olmayabilir. Uzaktan algılama nesnelere temas etmeksizin onlar hakkında bilgi
çıkarımıdır. Uydudan uzaktan algılama geniş alanların izlenmesi ve yönetilmesi için son derece kullanışlı bir
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araçtır (Özelkan vd. 2015). Uydudan uzaktan algılama su kütlelerinin belirlenmesi ve izlenmesi çalışmalarında sıklıkla kullanılmaktadır (Karaman vd. 2018; Özelkan ve Karaman 2018). Uydu görüntüleri kullanılarak
gerçekleştirilen sınıflandırma işlemleri ve oluşturulan indislerle su kütleleri hakkında bilgi çıkarımı yapmak
mümkündür (Uca Avcı vd. 2014; Özelkan ve Karaman 2018). Uzaktan algılama çalışmalarında su kütlelerinin
belirlenmesinde normalize edilmiş ya da bant oranı su indislerinin oluşturularak kullanılması sıklıkla tercih
edilen yöntemlerin başında gelmektedir (Karaman vd. 2015). Bu indisler özellikle su kütlelerinin mevsimsel,
kuraklığa ve su tüketimine bağlı değişimlerinin izlenmesinde ve bunların paralelinde su kaynaklarının yönetiminde çok kullanışlıdır (Karaman vd. 2015; Karaman vd. 2018; Özelkan ve Karaman 2018).
Bu çalışmada, Çanakkale İli sınırları içinde kent merkezini besleyen tek su kütlesi olan ve çok amaçlı kullanılan Atikhisar Barajı’ndaki alansal değişim, RASAT multispektral uydu görüntülerinden üretilen indis görüntüleri kullanılarak incelenmiştir. Uydudan uzaktan algılamanın su kaynaklarının yönetimi hususunda sağladığı
faydalar ortaya konulmuştur.
VERİ ve YÖNTEM

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim
26°31’2.22” - 26°33’10.30” doğu meridyenleri
ve 40° Kurulu
3’49.67”Başkanı
- 40° 7’36.31” kuzey paralelleri arasında bulunan Atikhisar Barajı çalışma alanı olarak tercih edilmiştir (Şekil 1). Atikhisar Baraj gölü, günlük kullanım,
içme suyu, sulama ve taşkın koruma gibi çok amaçlı kullanılmaktadır (Akbulut vd. 2009). Atikhisar Baraj
gölü normal su kotunda alanı ve hacmi 3km2 ve 40hm3 olacak şekilde Sarıçay nehri üzerine inşa edilmiştir49.
Bölgede Karadeniz ikliminden Akdeniz iklimine geçiş iklimi olan ılıman Marmara iklimi hakimdir (Şensoy
vd. 2008). Meteoroloji Genel Müdürlüğünden elde edilen verilere göre uzun yıllar verileri incelendiğinde aylık ortalama rüzgâr hızı yaklaşık 11km/s ile 16km/s arasında değişmektedir. En sıcak aylar ortalama yaklaşık
25oC’ye kadar Temmuz ve Ağustos aylarında, en soğuk aylar ise ortalama yaklaşık 6-6,5oC’ye kadar Ocak ve
Şubat aylarında yaşanır. En yüksek uzun yıllar yağış ortalaması 100mm’nin üstünde Aralık ayında görülmektedir.

Prof. Dr. Bülent EKER
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49 http://www2.dsi.gov.tr/baraj/detay.cfm?BarajID=23
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İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Şekil 1. Atikhisar Barajı ve Çevresi
Atikhisar Baraj gölündeki alansal değerlerini belirlemek için Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (TÜBİTAK-UZAY) tarafından Türkiye’de tasarlanıp üretilen
ilk yer gözlem uydusu olan RASAT tarafından algılanmış 29.04.2013, 02.07.2014, 28.08.2014, 03.11.2015,
25.11.2016 tarihli multispektral uydu görüntüleri kullanılmıştır. 2018 yılı öncesi arşiv görüntülerinde Atiktisar
üzerinde algılanmış sadece belirtilen tarihli görüntülerin olması, belirtilen tarihli görüntülerle değerlendirmenin yapılmasını zorunlu kılmıştır. RASAT verisinin radyometrik çözünürlüğü 8 bit, zamansal çözünürlüğü 4
gün, mekânsal çözünürlüğü multispektral ve pankromatik için sırasıyla 15m ve 30m, şerit genişliği 30km’dir50.
RASAT udu görüntüsünün spektral ve mekânsal çözünürlük bilgileri Tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo 1. RASAT Uydusu Özellikleri2
Bant İsmi

Spektral Çözünürlük
(µm)

Merkez Dalgaboyu
(µm)

Mekânsal Çözünürlük
(m)

Pankromatik

0,42

0,7

0,58

7,5

Mavi

0,42

0,6

0,49

15

Yeşil

0,55

0,6

0,57

15

Kırmızı

0,58

0,7

0,66

15

Uydu görüntülerinin radyometrik-geometrik düzeltmeleri ve pankeskinleştirme işlemleri TÜBİTAK-UZAY
tarafından yapılmıştır. Suyun yüksek ve düşük yansıma yaptığı yeşil (RYeşil) ve kırmızı (RKırmızı) bölgeler (Venkataraayan vd. 2010) kullanılarak oluşturulan normalize edilmiş fark su indisiyle (RASAT_NDWI) göl alanı
belirlenmiştir.

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
			

(1)

RASAT_NDWI’ın yaklaşık 0,1’den büyük olduğu değerler suyu temsil etmektedir. Su kütlesini belirlemek
için kullanılan NDWI ve MNDWI gibi su indislerinde kırmızı yerine kızılötesi bölgenin kullanılması; suyun
kızılötesini neredeyse tamamen soğurması ve bitki-su ayrımının daha iyi yapılabilmesi olarak açıklanabilir
(McFeeters 1996; Verdin; 1996; Xu 2006). Ancak RASAT uydusunda kızılötesi bant olmamasından dolayı kızıl ötesi yerine kırmızı bant kullanılmıştır. Karışan bitki sınıfı ise yüksek çözünürlüklü Google Earth uydu görüntüleri kullanılarak elemine edilmiştir. Değerlendirmeler coğrafi bilgi sistemi (CBS) ortamında yapılmıştır.
Uydu görüntülerinden elde edilen alan değerlerin doğruluk analizi, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Atikhisar Barajı’nda her ayın başında gerçekleştirilen seviye ölçümleri ile karşılaştırılarak gerçekleştirilmiştir. DSİ ölçüm değerleriyle RASAT değerleri arasında korelasyon-regresyon analizi incelenmiş ve kök ortalama karesel hata (RMSE) hesaplanmıştır. Eğer
, değilse ve eğer
ise
değilse
şeklinde basit bir iyileştirmeyle elde edilen sonuçlar tekrar değerlenDoç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof.
Dr.
Bülent
EKER
dirmeye alınmıştır.
İBAD
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
BULGULAR
RASAT uydu görüntülerinin yeşil ve kırmızı bantları kullanılarak oluşturulan normalize fark su indisi (RASAT_NDWI) ve sonrasında bu görüntülerdeki iyileştirmeler ile gölün alansal değerleri hesaplanmış ve hari-
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talanmıştır (Şekil 2). RASAT_NDWI kullanılarak elde edilen sonuçlar DSİ ölçüm değerleriyle kıyaslanmış
(Şekil 3) ve 0,15km2 kök ortalama karesel hata (RMSE) ile tespit edilmiştir. Elde edilen 0,15km2 RMSE ile
uydu alan değerleri üzerinde gerçekleştirilen iyileştirme sonucunda %52’lik bir iyileşme ile 0,07km2 RMSE
değerine ulaşıldığı görülmektedir (Şekil 3). İyileştirilmiş sonuçların hepsi DSİ ölçüm değerlerine öncekilerden
mutlak olarak daha yakındır. Alan değerlerinde 29.04.2013 tarihinden 03.11.2015 tarihine kadar sürekli bir
azalma söz konusudur. Bu azalma DSİ verilerine göre %42,57, RASAT_NDWI ilk sonuçlara göre %47,05
ve iyileştirilmiş RASAT_NDWI sonuçlarına göre %40,65 şeklindedir. Uydudan belirlenen ve DSİ değerleri
arasında lineer bir ilişki ve 0,99 Pearson korelasyonu (r) belirlenmiştir. RMSE’deki büyük artış r değerinde
görülmemiştir ve neticesinde iyileştirilmiş değerler DSİ ölçüm değerler ile sadece %0,6 (binde 6) daha korelasyonlu olduğu tespit edilmiştir.
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Şekil 4. Yerinde Ölçülen Göl Alanı ile RASAT ile Belirlenen Göl Alanı Arasındaki İlişki
SONUÇ VE TARTIŞMA
Vazgeçilmez ve hayati bir madde olan suyun eksikliği, son derece yıkıcı olmaktadır. Su kaynaklarının etkili ve
doğru yönetimi, sosyolojik, ekonomik ve ekolojik açıdan büyük önem arz etmektedir (Muluk vd. 2013). Ulusal
ve uluslararası su politikaları hem bölgesel hem de küresel politikalara yön vermektedir (Karakılçık 2011).
Gelişmiş ülkeler başta su olmak üzere tüm doğal kaynaklarını, sürekli ve ayrıntılı bir şekilde takip etmektedir.
Türkiye küresel ısınma-iklim değişimi, artan su ihtiyacı, yanlış ve müsrif kaynak kullanımı nedeniyle giderek
su fakiri bir ülke olma yolunda ilerlemektedir (Aksay vd. 2005). Bu nedenle su kaynakları yönetimi Türkiye
için son derece önemlidir. Uydu teknolojileri, su kaynakları yönetiminde son derece kullanışlı bir araçtır ve
olmaya da devam edecektir (Köksal 2007). Türkiye kendi ürettiği milli uydularla su kaynakları yönetimini
gerçekleştirmelidir. Bu çalışmada Türkiye’de tasarlanan ve üretilen ilk yer gözlem uydusu olan RASAT uydu
görüntüleri kullanılarak göl su kütlesinin belirlenmesi gerçekleştirilmiştir. RASAT’ın kızılötesi bandının olmaması ve özellikle bitki örtüsü ile karışmanın olması su dışındaki alanlara müdahaleyi arttırmıştır. Doğruluk
analizinde kullanılan DSİ ölçüm verileri ile uydu görüntüleri arasında 29.04.2013’de 2 gün, 02.07.2014’de 1
gün, 28.08.2014’de 4 gün, 03.11.2015’de 2 gün ve 25.11.2016’de 6 gün fark vardır. İki veri seti arasındaki günlerde gerçekleşmiş olabilecek meteorolojik ve hidrolojik koşullara bağlı seviye değişimleri bu çalışmada ihmal
edilmiştir.
BunaDr.
rağmen
DSİ verisi
ile RASAT_NDWI verisi arasında
edilmiştir.
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setinden düşük RMSE ile farklılık göstermektedir. RMSE değerleri kullanılarak gerçekleştirilen iyileştirme, RMSE değerini daha da azalmıştır. Multispektral RASAT uydu görüntüleri
ile elde edilen RASAT_NDWI sonuçlarının CBS ortamında çok zamanlı analizi su kaynakları yönetiminde
doğru, etkili ve sürdürülebilir bir çalışma imkânı sağlamıştır.
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REKREASYON ALANLARININ CBS ORTAMINDA İNCELENMESİ
Özge ALTUNTAŞ1, Emre ÖZELKAN1
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Çanakkale / Türkiye

1

Öz: “Boş zamanların değerlendirilmesi için oluşturulmuş ortamlar” olarak tanımlanan rekreasyon alanları,
bireylere günlük yaşamdaki zihinsel ve bedensel yorgunluklarını atabilme imkânı sağlamaktadır. Rekreasyon
alanlarının en önemli parçalarından olan park ve bahçeler toplum tarafından sık sık dinlenme, rahatlama,
buluşma, yeme-içme ve spor gibi pek çok farklı şekilde kullanılmaktadır. Rekreasyon alanları mimari yapılaşmanın arasında kalmış doğanın açık yeşil noktaları olduğu için çevresi ile etkileşim içerisindedir. Bu alanlar
çevresinde bulunan doğal ve insan kaynaklı yapılardan, topografyasından, bitki örtüsünden, jeolojisinden,
iklimden vb. parametrelerden etkilenmektedir. Park alanları bu parametreler ile bütünlük içerisindedir. Bu
bütünlük zamanla rekreasyon alanlarının
kimliğini
oluşturmaktadır.
Bu çalışmada Çanakkale Merkez İlçe sıProf.
Dr. Ümran
SEVİL
nırlarında bulunan Esenler ve KepezİBAD
yerleşim
yerleri Kurulu
arasındaBaşkanı
bulunan park ve bahçeler yukarıda sıralanan
Yönetim
parametreler doğrultusunda yerinde incelenmiştir. Bu alanların çevre ile uyumuna, kullanım sağlayan kişilerin
park ve bahçeleri temizlik açısından nasıl bıraktığına, çevrenin yakındaki kokulardan nasıl etkilendiğine, iç
kısımlarında veya çevresinde bulunan bitki örtüsünün yeterlilik durumlarına bakılarak veriler toplanmıştır. Her
parametre kendi içerisinde objektif bir şekilde değerlendirilip puanlanarak sayısal değerler haline getirilmiştir. Bu sayısal veriler Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ortamına aktarılmıştır. Aktarılan veriler CBS ortamında
mekânsal enterpolasyon yöntemlerinden Ters Mesafe Ağırlıklı Enterpolasyon (IDW) ile haritalanmıştır. Bu
şekilde gerçekleştirilen çalışmada rekreasyon alanları gözleme dayalı olarak uygunluk ve çevreye etkisi gibi
özellikleri CBS ortamında incelenmiştir. Böylelikle bu çalışma Çanakkale Merkez İlçe sınırları içerisindeki
rekreasyon alanlarının ve bunlar ile ilişkili ve bütünleşik sosyal, yapısal ve doğal çevrenin alansal dağılımının
CBS ortamında etkili bir şekilde yorumlamasına olanak tanımıştır.
Anahtar Kelimeler: Rekreasyon, CBS, Park, Bahçe, Peyzaj

GİRİŞ
Günümüz yoğun çalışma temposuyla gelen yorgunluk hissi, insanları bunaltarak açık alanlardaki faaliyetlerini kısıtlamaktadır. Zihinsel, bedensel ve ruhsal açıdan yaşanan bu yorgunluk, bireylerin kendisine zaman
ayırmasında
doğayla ilişkisinin kesilmesine neden
Bireyler
her fırsatta
kent içi
Doç.olmaktadır.
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AVŞAR
KARABAŞ
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veya yakınında
bulunanKurulu
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alanlarına kaçarak rahatlamaya
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dünyanın zaman konusundaki kısıtlamalarından dolayı öncelikli olarak kent alanlarına yakın ve ulaşımı kısıtlamayacak noktalara rekreasyon alanları yerleştirilmelidir (Kelkit ve Ak, 2003). Bu alanlar bireylerin gezme, spor yapma, yeme-içme, eğlenme vb. gibi rekreatif etkinliklerini rahatça yapabileceği ortamlara ayrılarak
farklı imkanlar sağlamaktadır (Akten 2011; Akyüz 2014). Genel olarak değerlendirildiğinde de park ve bahçe
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alanlarının daha sık kullanıldığı görülmektedir. Rekreasyon alanları ve şehrin içindeki diğer açık yeşil alanlar
farklı kullanım tiplerine ayrılarak bireylere hizmet vermekte ve yaşam kalitesini arttırmak içinde farklı aktivite
ortamları oluşturmaktadır. Yapılan faaliyetlerden bireylerin mutlu ayrılması için bu alanlar doğru planlanmalı
ve tasarlanmalıdır (Kara, 2007).
Rekreasyon alanları bulunduğu konumdan, bitki örtüsünden, iklimden ve yakındaki yerleşim alanlarından etkilenmektedir. Diğer taraftan rekreasyon alanları çevrenin konumunu, bitki örtüsünü, ekolojik yapısını, iklimini, ortamdaki gürültüyü ve kirliliği olumlu olarak etkilemektedir. Aynı şekilde bireylerde yakınlarındaki park
ve bahçelerin bulunduğu ortamdan etkilenmektedir. Bundan dolayı bu ortamlar insan-doğa uyumu üzerine
oluşturulmalıdır. Yerleşim alanları yapılırken açık yeşil alanlar ihmal edilmemeli, kişileri doğadan uzaklaştırmayarak onlara yeşilin tonları hatırlatılmalı ve onlara rekreatif aktivitelerini gerçekleştireceği alanlar olduğu
gösterilmelidir (Karaküçük, 1999). Bu alanlar kullanıldığı süre içerisinde de temiz bırakılmalı ve bakımları
eksiksiz olmalıdır. Günümüzde belediyelerin yapmış olduğu park alanları mevcut gereksinimi karşılamaya
çalışsa da yetersiz kaldığı noktalarda bulunmaktadır. Ülkemizde de rekreasyon alanlarının yanlış planlanan
ve tasarım ile yeterince inceleme yapılmadan
oluşturulması
Prof. Dr.
Ümran durumunda
SEVİL sorunlar oluşabilmektedir. Sorunlu
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkanı
alanlarda iyileştirmeler ne kadar yapılsa
da ilk
planlamanın
yanlış
yapılmasından dolayı bu çözümler yetersiz
kalabilmektedir. Yeterli bakımın olmaması, bireylerin hassasiyet göstermemesiyle birlikte yeşil alanlarda bakımsız kalmakta daha ileri boyuta giderek kullanılmayacak hale gelmektedir (Ölgen, 2004).
Bu çalışmada; Çanakkale Merkez ilçe sınırları içerisinden bulunan bireylerin faaliyet alanları olan park ve
bahçelerin oluşturduğu ılımanlık, rüzgâr kesme yetileri, sahip oldukları temizlik, ortaya çıkan hava kalitesi
ve gürültü gibi etkenlerden nasıl ve ne derece etkilendiği incelenmiştir. Yerinde gözleme dayalı tespitlerle
oluşturulan değerlerin alan dağılımlarını ve etki derecelerini en iyi şekilde gösterebilmek için coğrafi bilgi
sisteminden (CBS) faydalanılmıştır.
VERİ ve YÖNTEM
Geniş ölçekte 26°22’51,564”-26°25’33,6216” doğu meridyenleri ve 40°9’56,448”-40°5’31,4412” kuzey paralelleri arasında kalan 30.68651 km2’lik Çanakkale Merkez ilçe sınırları içerisindeki Esenler- Kepez arasındaki
park ve bahçeler olarak belirlenmiştir (Şekil 1). Çalışma alanı içerisinde çalışılan ve hakkında veri üretilen
park ve bahçelerin dağılımları Şekil 1 ‘de gösterilmiş. Çanakkale’de Karadeniz ikliminden Akdeniz iklimine
geçiş iklimi olan Marmara iklimi görülür ve doğal bitki örtüsü alçaklarda Akdeniz kökenli bitkilerden, yükseklerde ise Karadeniz kökenli nemli orman bitkilerinden oluşmaktadır (Şensoy vd. 2008).
YÖNTEM

Prof. Dr. Bülent EKER

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

Çalışmaya
başlamadan
konuÜyesi
ile ilgili daha önce yapılmışİBAD
olan araştırmalar,
tezler, internet
dokümanları
Yönetim Kurulu
Başkan
Yardımcısı
İBAD
Yönetim önce
Kurulu
incelenmiştir. Çalışma adımları aşağıda sıralanan dört aşamada gerçekleşmiştir.
1.

Çanakkale il sınırları içerisinde çalışma alanı belirlenmiştir, alan hakkında yerinde incelemeler yapılmıştır.

1224

DERNEK
YÖNETİMİ
SÖZEL SUNUMLAR

2.

Park ve bahçelerin oluşturduğu ılımanlık, rüzgâr kesme yetileri, sahip oldukları temizlik, ortaya çıkan
hava kalitesi ve gürültüden nasıl ve ne derece etkilendiği yerinde incelenmiştir.
•

3.

Öznitelik verileri CBS ortamına aktarılmıştır.
•

4.

Bu etkenler literatür dikkate alınarak puanlama yöntemi ile değerlendirilmiştir ve öznitelik tabloları
oluşturulmuştur.

Aktarılan veri seti WGS_1984_UTM_Zone_35N harita projeksiyonunda tanımlanmıştır.

CBS’ye aktarılan verilerin haritalanması için mekânsal enterpolasyon tekniklerinden Ters Mesafe Ağırlıklı Enterpolasyon (IDW) yöntemi kullanılmıştır.
•

Bu yöntem ile yerinde elde edilen değerler ile tahminler üretilerek lokal bir ara kestirim oluşturulması
sağlanmıştır ve birbirine olan mesafeleri ağırlık hesabında kullanılarak, çevresinde bulunan bilinmeyen noktaların etkisi değerlendirilmiştir (Özelkan vd. 2015). Böylece yakındaki noktaların uzaktaki
Ümran
SEVİL
noktalara göre daha fazla birProf.
ağırlığıDr.
olacağı
için etkisi
de bu doğrultu da olmuş olacaktır (SheİBAD
Yönetim
Kurulu
Başkanı
pard 1968; Lu ve Wong 2008; Franke ve Nielson 1980).

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
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Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Şekil 1. Çalışma Alanı ve Çalışılan Park ve Bahçeler (Uydu Görüntüsü ArcGIS Veri Tabanındandır)
BULGULAR
Yükseklikleri 5 ile 99 metre arasında değişen 25 tane park incelenmiştir. En uzağı denize 99 metre uzaklıkta
olup genel
olarak
paralel
dağılımdadırlar. 2’si mesire alanı
olanDr.
parklar
Kepez
tarafında KARABAŞ
olup koruluk
Doç.
Pelin
AVŞAR
Prof.
Dr.denize
Bülent
EKER
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
İBAD
Kurulu Üyesi
bir alan
ve çayYönetim
bahçesi mevcuttur.
Cadde hattı boyunca çocuk parkları ve spor aktivite alanları daha Yardımcısı
yaygındır.
Esenlerin sonuna doğru parklar dışında yine bir çay bahçesi bulunmaktadır.
Parametrelerin değerlendirilmesi sonucunda temizlik açısından incelendiğinde temiz parkların Esenler bölgesinde, kirlilerin ise Kepez bölgesinde olduğu belirlenmiştir. Kepez bölgesinin kıyı şeridi hattında bulunan
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parklarda rüzgârın etkisinden dolayı hava kalitesi düşüktür. Ancak Kepez bölgesinde bulunan koruluk alanda
ağaç sıklığından dolayı o bölgenin hava kalitesi yükseklik göstermektedir. Esenler tarafında denizden yükseklik fazla olduğu için rüzgârdan Kepez bölgesine oranla daha az etkilenmektedir. Kepez ve Esenler bölgesi
gürültüden az etkilenmektedir. Atatürk caddesi, Barbaros mahallesi hattında bulunan parklar yol hizalarında
olduğu için gürültü kirliliğine maruz kaldığı saptanmıştır. Ilımanlık parametresi incelendiğinde ise Kepez bölgesinde bulunan ormanlık, ağaçlık alanların sık olmasından dolayı Esenler ve arada kalan bölgelere oranla
daha ılımandır.
Öznitelik verileri incelendiğinde ılımanlığın hava kirliliği ile dolaylı bir etkileşimi bulunmaktadır. Temizlik
mesire alanının bulunduğu noktalarda yetersizken, park alanlarında bu duruma daha özen gösterilmiştir. Gürültü bakımından cadde üzerine yakın noktalarda ve bitki sıklığının olmadığı yerlerde fazlayken tersi durumda
daha azdır. Sahil boyu devam eden park alanları rüzgârdan etkilenmekte ve bu rüzgâr kıyı şeridindeki kokuların dağılmasına neden olarak kirlilik olmasına neden olmaktadır. Kordon bölgesinde bulunan park alanlarının
gürültü kirliliği bitkisel dokuyla önlenmeye çalışılmış olsa da oranı diğer bölgelere göre düşük olduğu tespit
edilmiştir. Parametreler arasındaki değerlendirmeye
bakıldığında
sonuç olarak Kepez bölgesi diğer alanlara
Prof. Dr. Ümran
SEVİL
İBADbulunan
Yönetim
Kurulu
oranla kirli ancak hava kalitesi o bölgede
koruluk
alanıBaşkanı
barındırmasından dolayı hava kalitesi güneybatı kısmında yüksektir. Esenler bölgesinde ise diğer alanlara oranla temizlik, gürültü, hava kalitesi bakımından değişim oranının iyi olduğu saptanmıştır. Belirlenmiş olan park noktalarına gidilerek elde edilen veriler
tabloya aktarılmıştır (Tablo 1).
Çanakkale Merkez Kepez bölgesinde ormanlık alanların diğer bölgelere oranla fazla bulunmasından dolayı
mesire alanları daha sık bulunmaktadır. Esenler bölgesine gidildikçe çocuk parkı, çay bahçesi tarzı parkların
arttığı görülmüştür. İncelenen parametrelerin alansal dağılımları Şekil 2-Gürültü, Şekil 3-Hava Kalitesi, Şekil
4-Ilımanlık, Şekil 5-Rüzgâr ve Şekil 6-Temizlik olarak gösterilmektedir. Şekillerde mavi renk parametrelerin
yüksek değerlerini, kırmızı renk ise parametrelerin düşük değerlerini göstermektedir.

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
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Tablo 1. Öznitelik Tablosu
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Şekil 2. Gürültü Dağılımı
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Şekil 4. Ilımanlık Dağılımı
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Şekil 5. Rüzgâr Dağılımı

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Şekil 6. Temizlik Dağılımı
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SONUÇ ve TARTIŞMA
Çanakkale merkez Esenlerden Kepez’e kadar olan yerinde gözlem yapılarak belirlenmiş olan park ve bahçeler incelenerek mekânsal veriler elde edilmiştir. Oluşturulan bu verilere ait öznitelik verileri veri tabanında
işlenmiş ve tutulmuştur. Öz nitelik verileri ile mekânsal analiz yapılmış ve ara değer kestirimi uygulanarak
incelenen parametrelerin mekânsal dağılım haritaları oluşturulmuştur.
Bu çalışma sonucunda park ve bahçelerin incelenen parametreler doğrultusunda bölgeden bölgeye farklılık
gösterdiği belirlenmiştir. Özellikle kullanım durumu ve sıklığına göre bu farklılıklar daha fazladır. Bu farklılıklar insanların yaşam standartlarını etkilediği gibi, insanların kültürü de rekreasyon alanlarında incelenen
parametrelerdeki farklılıklara sebep olmaktadır. Bu parametrelerdeki değişimleri görüp incelemek için CBS
mekânsal alan dağılımlarını haritalanmasını oluşturmak için kullanışlı bir araç olmuş ve katkı sağlamıştır. Park
ve bahçelerin çevre ve insan kültürü ile etkileşim içinde olduğu unutulmamalı, çalışmalar yapılırken bunlara
dikkate edilmelidir.
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EVALUATION OF PARKS IN BARTIN CITY IN TERMS OF ECOLOGICAL INDICATORS
Canan CENGİZ1, Pelin KEÇECİOĞLU DAĞLI1, Aybüke Özge BOZ1
Bartın University, Department of Landscape Architecture, Bartın / Turkey

1

Abstract: Urban parks as a significant component of urban green area system are urban prestige areas that
support social life while increasing urban landscape quality, ensuring the ecological, aesthetic and educational
sustainability of the city that are accessible and provide means of recreation to citizens in addition to positive
impact on urban climate. Whereas ecological parks are evaluated by ecological approaches with regard to
landscape planning, design and management contrary to traditional urban park understanding. Establishing
sustainable design setups as a sub-system within the whole urban ecosystem are among the main objectives of
ecological parks within the scope of ecological approach. In this scope, Bartın City selected as the study area
that is located at the Western Black Sea Prof.
Region Dr.
of Turkey.
A total
of four parks were selected inside Bartın City
Ümran
SEVİL
that display different characteristics with
their
ecological
values Başkanı
and have unique local identities. In the study,
İBAD
Yönetim
Kurulu
the ecological, aesthetic, educational and recreational contributions to Bartın City of the study area was discussed with regard to the (i) determination of the ecological, aesthetic, educational and recreational functions,
(ii) evaluation of the current status in accordance with expert opinions with regard to ecological indicators,
(iii) putting forth the ecological park potentials of the parks, (iv) potential of being an ecological park for the
four selected parks. The study carried out is important for determining the potential of the parks selected inside
Bartın City with regard to sustainable ecological park design.
Key Words: Ecological Parks, Sustainable Landscape Design, Ecological Indicators, Expert Opinion, Bartın

INTRODUCTION and THEORETICAL FRAMEWORK
The rapid increase in population that is ongoing today along with increasing urbanization results in decrease of
urban open green spaces thereby posing a severe threat for the future. It has become an obligation to take action
against this threat in order to ensure the sustainability of natural and cultural resources. Ecological landscape
design comes up as an important concept for making cities more livable and to provide minimum energy and
resource use with the maximum benefit (Alpay et.al. 2013: 329). Since design and planting solutions carried
out without taking the natural structure into consideration are not effective, intensive human intervention is
necessary
to ensure
sustainability
of the already existing (Onur, Doç.
2012: 246).
to EmeryKARABAŞ
(1986), ecoDr. According
Pelin AVŞAR
Prof.
Dr. Bülent
EKER
logicalİBAD
approach
takes nature
as aÜyesi
model in place design with aİBAD
requirement
of providing
solutions Yardımcısı
that are in
Yönetim
Kurulu Başkan
Yönetim
Kurulu
accordance with the structural and ecological characteristics of that place (Eugenio, 2003; Onur, 2012: 246).
It is possible to list the actions is taken in ecological planning and design as follows;
•

Reducing the impact of greenhouse gases,
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•

Zero carbon use,

•

Water management,

•

Sustainability of open and green spaces,

•

Use of natural resources,

•

Energy transformation,

•

Ensuring waste management,

•

Maximum benefit from the wind and the sun,

•

Use of recyclable materials (Samur, 2010: 115-116).

The main goal of ecological approach is to develop a self-sufficient sustainable system that may become a part
of the urban ecosystem. Ecological park
approach
been developed
Prof.
Dr. has
Ümran
SEVİL for reaching this goal (Eugenio, 2003;
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Onur, 2012: 246).
Ecological parks are different from traditional urban parks with regard to accepting ecological approaches
as principles in landscape planning, design and management (Onur and Demiroğlu, 2016: 341). Urban parks
are areas which can be accessed by urban people without travelling too far which are generally located at and
around city centers and which provide an option to escape the noise and chaos in the city while enabling them
to socialize either through individual or group activities (Oğuz, 1998).Whereas ecological parks are areas
which enable people to take part in different activities in nature while improving their qualities of life by providing an education environment based on ecological approaches as principles.
According to Glan Cranz and Michel Boland (2003: 46), the following attributes can be listed as those that
separate ecological parks from urban parks;

1. Ecological parks are more efficient and self-sustaining in comparison with regard to the materials they use.
2. They integrate with the urban texture surrounding them and contribute to solving environmental, social
and economic issues in cities.

3. There are policies which encourage the society to take part in ecological park planning and administration
stages.

Doç. Dr.with
Pelin
AVŞAR
KARABAŞ
Prof. Dr.
Bülent
EKERstylistic and aesthetic characteristics
4. Ecological
parks
display unique
regard
to landscape
and archi-

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD elements
Yönetimwhich
Kurulu
Üyesi
tectural
are in
accordance with urban texture.

Care should be given when selecting ecological park areas that the area is currently empty with no building
density surrounding it, that it is away from trade centers, easily accessible and preferred not only by the people
living in the vicinity but by all people (Samur, 2010: 124).
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PURPOSE
Determining ecological, aesthetic, educational and recreational functions for three parks in the city of Bartın
selected as the study area which display different characteristics with their ecological values and which have
unique local identities, evaluating the current status with regard to ecological indicators in accordance with
expert opinions and to determine the potentials for sustainable ecological park design in the city of Bartın.
SCOPE
Belediye Park, Gazhane Kültür Park and Yalı Sevgi Park with three different characteristics and locations
inside the city of Bartın were selected as the study areas. Of these parks, Gazhane Kültür Park and Yalı Sevgi
Park are located along the coastline of the Bartın River, whereas Belediye Park is in the city center. Belediye
Park was reorganized in 2015, Gazhane Kültür Park in 2017 and Yalı Sevgi Park in 2011.
MATERIAL and METHOD

Prof.
Ümran
The city of Bartın selected as the study
area isDr.
located
in the SEVİL
Western Black Sea Region with Black Sea as
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkanı as its eastern border, Karabük as its
its northern border with a 59 km long coastal line, the city of Kastamonu
southern and eastern borders and the city of Zonguldak as its western border51 (Figure 1). The city of Bartın
is located at longitude of 32° 22’ E and latitude of 41° 40’ N with an approximate surface area of 2143 km²
(Cengiz et.al, 2012:938) and a population of 193.57752.

Figure 1. Location of the Study Areas

Prof. Dr. Bülent EKER

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

BartınİBAD
becameYönetim
a provinceKurulu
in 1991.Üyesi
The Bartın River passes through
andYönetim
enlivens the
city center
with Yardımcısı
its promiİBAD
Kurulu
Başkan
nent natural and cultural characteristics. Whereas on the one hand the Bartın River is suitable for waterway

51 http://www.bartinkulturturizm.gov.tr/TR-68965/cografya.html
52 https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik/tabloOlustur.do
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transportation, on the other hand it also has a significant potential for meeting a variety of recreational needs
of the citizens (Cengiz et.al. 2012: 938).
National and international literature survey on ecological landscape planning, ecological landscape design, urban parks and ecological parks was carried out first as part of the study method. Afterwards, field studies were
conducted at the study areas where on-site observations and photo shoots were completed. A total of 4 functions and 23 criteria were determined based on the table by Onur (2012: 247-248) which compares the ecological and traditional methods in landscape design and management in order to evaluate the 3 parks with regard to
ecological indicators in accordance with the literature surveys (Table 1). Surveys to be applied to experts were
prepared using these determined function and criteria. The surveys were applied on 20 planning and design
experts who have the knowledge on the city of Bartın and the selected parks. The experts evaluated each park
separately within the scope of 4 functions and 23 criteria according to a 5-point scoring scale. A 5-point scale
was applied for scoring as 1, 2, 3, 4, 5 (5 highest, 4 high, 3 moderate, 2 low and 1 lowest). Frequency analysis
was performed via SPSS Statistics 22 software for evaluating the surveys.
RESULTS

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

It was observed upon examining the demographic structure of the experts who participated in the study that
60% (n:12) were male, 40% (n:8) were female. Of these individuals, it was determined that 50% (n:10) is aged
between 20-30, 35% (n:7) between 30-40 and 15% (n:3) between 40-50.
Belediye Park (Figure 2) was the first park in the city of Bartın evaluated according to ecological indicators.

Figure 2. Views of Belediye Park (Original, 2018)
It was determined based on the expert evaluation for Belediye Park that the park is at a “moderate” level in
terms of the average value of ecological indicators with a ratio of 27,79% (Table 1). Four functions were used
for evaluating the park in terms of ecological indicators. It was determined based on the responses of the experts who participated in the survey that the park is at a “moderate” level in terms of “ecological function” with
a ratio of 36,15%. Whereas the second function of “aesthetic function” was determined at a “high” level with
a ratio Prof.
of 50%,Dr.
the “educational
function” and “recreational function”
determined
at a “moderate
level”
Doç. were
Dr. Pelin
AVŞAR
KARABAŞ
Bülent EKER
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
İBADofYönetim
Kurulu
Üyesi
with ratios
36,25% and
27,79%
respectively. In this scope, it was concluded that Belediye Park stands out
inside the city with its aesthetic function.
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Table 1. Expert Evaluation for Belediye Park in Terms of its Functions
BELEDİYE PARK

5
(Highest)
%

4
(High)

3
(Moderate)

2
(Low)

1
(Lowest)

n

%

n

%

n

%

n

%

n
ECOLOGICAL FUNCTION
Use of renewable energy
sources

0

0

0

0

2

10

8

40

10

50

Use of local and recyclable
materials in urban furniture

0

0

1

5

11

55

8

40

0

0

Recycling of wastes

0

12

60

6

30

Sustainable use of water
sources

0

İBAD
0 Yönetim
0
0Kurulu2 Başkanı
10

10

50

8

40

Use of local plant species

1

5

12

60

7

35

0

0

0

0

Establishing wind corridors/
curtains

0

0

0

0

16

80

3

15

1

5

Establishing green curtains
against dust

1

5

2

10

10

50

6

30

1

5

Establishing green curtains
against noise

0

0

2

10

10

50

7

35

1

5

Forming a natural climatic
impact with vegetation

0

0

7

35

8

40

4

20

1

5

Protection and repair of the
current habitats

0

0

3

15

11

55

6

30

0

0

Forming living spaces for
0
0
protection/increasing of
wildlife
species
Prof.
Dr.diversity
Bülent EKER
İBADplant
Yönetim
Increasing
speciesKurulu 0Üyesi0
diversity for increasing of
wildlife species diversity

1

5

4

20

9

45

6

30

5

Yönetim
Yardımcısı
9 Kurulu
45 Başkan
6
30
4İBAD 20
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Protection of the natural
appearance

0

0

AVERAGE

4

0,77

20

7

12,69

35

6

36,15

30

3

33,85

15

16,54

AESTHETIC FUNCTION
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Gazhane Kültür Park (Figure 3) is the second park evaluated in terms of ecological indicators.

Figure 3. Views of Gazhane Kültür Park (Original, 2018)
It was determined based on the expert evaluation for the Gazhane Kültür Park that the park is at a “moderate”
Prof. Dr. Ümran SEVİL
level in terms of the average value of ecological indicators with a ratio of 35,51 % (Table 2). It was determined
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
based on the responses of the experts who participated in the survey that the Gazhane Kültür Park is at a “moderate” level in terms of “ecological function” with a ratio of 35,77 %, in terms of the “educational function”
with a ratio of 41,25% and in terms of the recreational function with a ratio of 35,51%. Gazhane Kültür Park
was determined to be at a “high” level in terms of the “aesthetic function” with a ratio of 57,5 %. In this scope,
it was concluded that the Gazhane Kültür Park stands out inside the city with its aesthetic function followed
its educational function.
Table 2. Expert Evaluation for the Gazhane Kültür Park in Terms of its Functions
GAZHANE CULTURE PARK
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Yalı Sevgi Park (Figure 4) is the last park evaluated in terms of ecological indicators.

Figure 4. Views of Yalı Sevgi Park (Original, 2018)
It was determined based on the expert evaluation for the Yalı Sevgi Park that the park is at a “high” level in
terms of the average value of the ecological indicators with a ratio of 25,99 % (Table 3). It was that the Yalı
Sevgi Park is at a “moderate” level in terms of “ecological function” with a ratio of 28,46 %, whereas it was
determined that the park is at a “high” level in terms of the “aesthetic function” with a ratio of 37,5%. In this
scope, it was concluded that the Yalı Sevgi Park stands out inside the city with its aesthetic function followed
its ecological function.
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Table 3. Expert Evaluation for the Yalı Sevgi Park in Terms of its Functions
YALI SEVGİ PARK
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It was determined based on the expert evaluation carried out for the parks in the city of Bartın that Belediye
Park and Gazhane Kültür Park were at “moderate” level in terms of the average of ecological indicators,
whereas Yalı Sevgi Park was determined to be at a “high” level in terms of the indicators. In this scope,
ecological indicators should be taken into consideration when redesigning the parks and policies should be
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determined for improving the moderate level parks to the highest level. It was determined that Belediye Park,
Gazhane Kültür Park and Yalı Sevgi Park were at a “moderate” level when evaluated with regard to the first
function which is the ecological function. The parks were determined to be at a “high” level with regard to
the criteria of the accordance between the natural environment and structural elements which make up the
aesthetic function as well as emphasizing the landscape aesthetic characteristic. It was determined as a result
of the evaluation carried out by experts based on educational function (history, culture, botany, wildlife) that
Belediye Park and Gazhane Kültür Park were at “moderate” levels.
Within the scope of evaluations carried out for determining the potentials regarding sustainable ecological park
design, the following items are of utmost importance for evaluation during ecological park design;
•

The fact that the Bartın River which is among the natural landscape characteristics of the city of Bartın
may be integrated in park designs due to its ecological value in addition to meeting the recreational area
demand of the city,

•

Dr.scale
Ümran
SEVİL for providing bicycle trails and susThe fact that the city of Bartın hasProf.
a suitable
and infrastructure
İBAD
Yönetim
Başkanı
tainable vehicle traffic with regard
to livability
andKurulu
accessibility,

•

The fact that wood and wood use are frequent due to the rich forest areas and that it has significant potential as quality local materials which can be used in ecological parks,

•

In the meantime, it also enables environment-park design harmony due to urban furniture design that is in
accordance with the traditional texture since only local materials are used,

•

The fact that the rich natural vegetation of the city of Bartın provides urban biodiversity and contains significant potential for use in ecological park design due to their contributions to urban landscape.

It is important to integrate hobby garden applications in ecological park designs in order to ensure that the
urban agricultural applications inside the traditional life style of the city of Bartın are reflected in park designs
while also contributing to the quality of life.
Natural energy sources such as sun, wind and rain are important in ecological park design with regard to sustainable environments. In this scope, the number of sunny days annually is low according to meteorological
data for the city of Bartın. The use of rainwater stands out as the most important sustainable resource which can
be used in designs since the number of sunny days is limited in the city of Bartın whereas the average number
of rainy days annually is 139.3 (1964-2017)53. In this scope, the use of rain garden applications and ponds (water collection
as design elements
use and
irrigationKARABAŞ
and domestic
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53 https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx?k=A&m=BARTIN
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Ecological park designs as systems used for protecting the urban ecological environment and social health in
addition to their contributions to natural and urban environment are among important applications with regard
to sustainable environments.
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25 YEARS-LULC CHANGE AROUND DARDANELLES STRAIT*
Burak AŞAR1, Levent GENÇ2
Canakkale Onsekiz Mart University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Department of
Agricultural Structures and Irrigation, Canakkale/Turkey

1

Canakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Architecture and Design, Department of Urban and Regional
Planning, Land Use and Climate Change Laboratory, Canakkale/Turkey
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Abstract: Dardanelles strait is located at 40⁰13’N-26⁰26’E by splitting Canakkale province into two peninsulas, and is one of the two straits that combines European and Asian sides of Turkey. The strait is an international waterway connecting Marmara and Aegean seas. The strait has an approximately 60 km length whereas
its width varies from 1.2 to 6.0 kilometers. The construction of planned bridge project, which will combine
Prof. Dr. Ümran SEVİL
Lapseki and Gallipoli provinces, is expected to increase the importance of the area. On the other hand the
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
process may affect the environment and this situation usually leads to LULC change. The study has two main
goals including; long-term (25 years) LULC changes between 1986 and 2011, and short-term LULC changes
between 2015 and 2018. The study area was divided into three zones (0-2500, 2500-5000 and 5000-10000
m) at both sides of Dardanelles, and impacts of distance from the strait zone were investigated. The present
paper focuses on the long term changes. To achieve the first goal, Landsat imageries of 27 July 1986, 25 July
2000 and July 16 2011 together with ancillary data, and supervised classification method were used to generate
LULC maps including five main classes. Results showed that LULC change is more complicated in Asian side,
and 0-2500 m zonal changes were more dynamic for each sites especially in terms of residential increment.
Subsequent to the determination of short-term changes, further study planned to be conducted to understand
what may change after the bridge and new roads are decided to be constructed.
Key Words: Dardanelles, Landsat, LULC, Supervised classification
*The paper is produced from a part of Burak ASAR’s M.Sci. Thesis

INTRODUCTION AND THEORETICAL FRAMEWORK
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pacts İBAD
many environmental
and agricultural
processes. The changes are strongly related to human activities
arise from population needs and economical situations (Tian et., al., 2014: 10594). Therefore, determination
of temporal changes in LULC status of a certain area has become a point of interest among many researchers
from various disciplines to evaluate its influences. In this context, remote sensing and geographic information
systems (GIS) tools are recommended to be essential, rapid and reliable tools (Luo et. al., 2001: 180); not only
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for mapping and monitoring of the changes for a wide range of scales, but also to investigate their magnitudes,
and to understand underlying reasons or results for future modeling (Mengistu, 2008: 2).
Canakkale has a key role in Turkey’s agricultural production since there are a variety of site-specific products.
In addition to agricultural importance, the area serves as one of the crucial transportation ways between big
cities. In recent years, Canakkale province is also getting attention from all over the world due to its role in
historical events such as Trojan War and World War I. Dardanelles strait is one of the two straits that combine
European and Asian sides of Turkey, and it is an international waterway. The construction of planned bridge
project is expected to affect the environment and this situation usually leads to LULC change.
OBJECTIVE
The overall study has two main objectives. The main objective is to identify, map, and quantify LULC change
around Canakkale coastal in both Gallipoli and Canakkale Peninsulas within a gradual distance zone (0-2500,
2500-5000, and 5000-10000 m) particularly for the long-term (25 years) period between 1986 and 2011. MoreProf.
Dr. Ümran
SEVİL
over, the secondary objective includes the
identification
of short-term
LULC changes between 2011 and 2018.
İBAD
Yönetim
KuruluasBaşkanı
However, the present paper focused on
the long
term changes
the main objective of the study.
SCOPE
The scope covers remote sensing and image processing techniques in order to understand the dynamics and
potential triggering factors that force the terrestrial area to change irreversibly.
MATERIALS AND METHODS
The study was conducted around Dardanelles Strait (40⁰13’N-26⁰26’E) at Canakkale province, Turkey. The
strait has 61 km length and its width varies from 1.2 to 6.0 kilometers with average and maximum depths of
55 and 103 meters. The study area was divided into three zones (0-2500 m, 2500-5000 m, and 5000-10000 m)
in both Asian and European sides to evaluate the impacts of distance from the strait zone. Figure 1 represents
Dardanelles Strait, the distance zones, the prior and the latest locations of constructing bridge project.
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Figure 1. Distance Zones and Location of Bridge Project
The LULC statuses were determined using charge-free Landsat Thematic-Mapper (TM) imageries acquired in
July 27, 1986; July 25, 2000 and July 16, 2011. The images were geographically and radiometrically corrected
using ancillary data. All imageries were cut depending on the 0-10000 m boundaries, then exposed to supervised classification maximum likelihood algorithm to compose LULC maps consisted of five main classes including forest (F), water (W), grassland (G), agriculture (A) and residential (UR). Neighborhood analyses were
carried out to generate adjusted LULC maps. Accuracy assessments were done using Google Earth imagery
via 250 stratified randomized points according to Congalton and Green (1999). Finally, the 0-10000 m zone
was partitioned into 0-2500, 2500-5000 and 5000-10000 m segments for zonal evaluation. Changes in areas
of classes were determined, and the transformations of classes into each other are summarized in matrices (%,
ha).
RESULTS
Generated LULC maps of 0-10000 m zones for Asian and European sides were given in Figures 2. Accuracy
assessments showed that the overall accuracies and overall Kappa values were obtained as 87.71% and 0.8088,
86.67%Prof.
and 0.8333,
90.20% and
0.8776 for 1986, 2000, 2011 Doç.
years respectively.
the results it
Dr. PelinAccording
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Dr. Bülent
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m whereas,
theKurulu
class area
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in 5000İBAD
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Başkan
Yardımcısı
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Kurulu
Üyesi in 0-2500 and 2500-5000
10000 m zone of Asian Side. On contrary, grazing lands and other small vegetation types, water surfaces, and
urban areas were gradually increased in time. Increase in water surfaces were occurred due to the construction
of new dams in the area. As it can be clearly seen from figures residential areas are visibly increased around
prior urban settlement locations. The increase of grazing type of vegetation is specifically triggered by forest
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fires, and in the reforestation process small forest trees could be classified in grazing class due to spectral similarity. On the other hand, same situation in European side caused a fluctuation in forest areas, and increase in
grazing class area. The residential area increase is less visible in European side. Also, it can be noticed from
the 2011 LULC map, roads are more distinctive in both sides of Dardanelles, which can be an indicator of
improvements in transportation systems around the area. The change graphs for each classes (hectares, ha) are
given in Figure 3 in terms of Asian and European sides, depending on different zones where as T represents
the total area of interests.
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Figure 2. The 0-10000 m LULC maps of 1986, 2000, and 2011
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Figure 3. Changes in LULC classesİBAD
according
to zones
in Asian
(3-a, b, c) and European (3-d, e, f) sides
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As a result of LULC change, one LULC type transform into another one. In general, urban expansion leads
to loss from agricultural and grazing lands-other vegetation types. Rehabilitation of problematic forest areas
results in grazing land behavior of small forest trees. Another change can be caused by construction of new
man-made water collection units on a different type of LULC. In present study, transformation matrices was
formed to display the transformation amounts (%, ha). Tables 1, 2, and 3 represent transform amounts between
1986 and 2000 in Asian 0-2500 m, 2500-5000 m, and 5000-10000 m zones, respectively. Moreover, Tables 4, 5
and 6 show changes in European 0-2500 m, 2500-5000 m, and 5000-10000 m zones for the same time interval.
On the other hand, changes in Asian 0-2500 m, 2500-5000 m, and 5000-10000 m zones are given in Table 7, 8,
and 9 whereas changes in Asian 0-2500 m, 2500-5000 m, and 5000-10000 m zones are given in Table 10, 11,
and 12, respectively for 2000-2011 period.
The 1986-2000 changes in Asian 0-2500 m zone was investigated and it was seen that approximately %76
of forest areas have remain in the same class where the maximum transform was into grazing type as it is
expected (Table 1). The most observable changes were the transformations from grazing land to water class,
and agricultural land to residential and grazing classes. This situation illustrates that new ponds and dams were
constructed on grazing LULC type and residential area were enlarged into agricultural lands.
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Table 1. Changes in Asian Side of 0-2500 m Zone Between 1986 and 2000
YEAR

2000

1986

Class

F

W

G

A

UR

%

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

ha

F

76.06

2052.72

2.36

1.17

10.20

193.95

6.02

856.08

0.84

9.09

W

0.00

0.09

24.09

11.97

0.14

2.61

0.01

1.62

0.35

3.78

G

6.19

167.4

64.31

31.95

26.83

510.21

5.84

829.26

4.51

48.78

A

16.53

446.04

0.36

0.18

59.13

1124.46

87.21

12393.81

67.90

734.94

UR

1.22

32.94

8.88

4.41

3.71

70.56

0.92

130.32

26.40

285.75

Evaluation of Table 2 showed that, similar responses were occurred in European 0-2500 zone in 1986-2000
Prof. Dr. Ümran SEVİL
term. However, it was seen that residential areas were also taken more from grazing type of LULC in compariİBAD Yönetim Kurulu Başkanı
son with Asian side.
Table 2. Changes in European side of 0-2500 m zone between 1986 and 2000
YEAR

2000

1986

Class

F

W

G

A

UR

%

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

ha

F

84.68

4506.48

0.10

0.09

25.18

394.92

8.59

899.01

0.20

0.72

W

0.00

0.00

70.10

50.98

0.07

1.08

0.02

2.07

0.10

0.27

G

4.05

215.55

13.90

10.07

18.73

293.67

6.89

721.44

8.10

34.92

A

10.60

564.03

1.60

1.17

53.09

832.50

83.46

8735.04

60.70

259.47

UR

0.67

35.46

14.30

10.41

2.93

45.99

1.04

108.72

30.90

132.12

In the secondary zone (2500-5000 m) of Asian side, the amount of transform from grazing to water class is
highly increased as well as the loss from agricultural lands to residential area in comparison with the first Asian
zone (0-2500). As it can be seen from Table 3, the most noticeable change is accounted from transformation to
residential
areas
from
agricultural
lands which followed by agricultural
lands
to grazing
class. Changes
from
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as relative changes which are resulted from harvesting of cereals
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since harvested fields spectrally gives similar signals with the grazing lands.
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Table 3. Changes in Asian side of 2500-5000 m zone between 1986 and 2000
YEAR

2000

1986

Class

F

W

G

A

UR

%

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

ha

F

84.60

4108.77

0.00

0.00

10.07

122.49

7.56

1033.65

2.55

7.83

W

0.00

0.00

40.41

5.31

0.00

0.00

0.00

0.27

0.00

0.00

G

3.92

190.26

55.48

7.29

22.10

268.92

6.54

894.06

5.21

16.02

A

11.27

547.29

0.00

0.00

66.91

814.05

85.37

11670.39

86.39

265.68

UR

0.21

10.35

4.11

0.54

0.92

11.25

0.53

72.72

5.85

18.00

The changes in European side 2500-5000 zone were consisted with the same zone in Asian side with increased
Prof. Dr. Ümran SEVİL
percentages of agriculture to grazing, and agriculture to residential areas between 1986 and 2000 (Table 4). On
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
contrary, change from grazing lands to water class was less than Asian zone.
Table 4. Changes in European side of 2500-5000 m zone between 1986 and 2000
YEAR

2000

1986

Class

F

W

G

A

UR

%

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

ha

F

84.10

5819.04

0.00

0.00

14.71

127.53

7.27

635.67

0.00

0.00

W

0.00

0.00

61.10

26.01

0.10

0.90

0.01

1.26

0.00

0.00

G

7.20

498.33

27.91

11.88

10.07

87.30

5.81

508.41

8.25

5.31

A

8.56

592.02

0.42

0.18

74.40

645.12

86.57

7569.90

90.49

58.23

UR

0.14

9.90

10.57

4.50

0.73

6.30

0.34

29.43

1.26

0.81

In the third zone (5000-10000 m) of Asian side, the most remarkable changes for 1986-2000 period are occurred as agriculture to residential and agriculture to grazing classes, respectively (Table 5). On the other hand,
amount of transform from agriculture to water was higher than amount of transformation from grazing land to
water class.
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
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Table 5. Changes in Asian side of 5000-10000 m zone between 1986 and 2000
YEAR

2000

1986

Class

F

W

G

A

UR

%

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

ha

F

77.63

15100.65

2.10

3.33

7.20

301.86

7.16

1135.89

5.24

27.45

W

0.00

0.00

60.05

95.22

0.00

0.09

0.00

0.27

0.02

0.09

G

2.65

515.43

8.34

13.23

16.68

699.21

8.09

1282.59

9.13

47.88

A

19.64

3820.41

27.36

43.38

75.63

3170.52

84.31

13369.68

80.75

423.27

UR

0.08

15.03

2.16

3.42

0.49

20.52

0.44

69.30

4.86

25.47

The changes in European 5000-10000 zone are assessed and it was seen that changes from grazing to water and
Dr.inÜmran
SEVİL
grazing to residential classes are highlyProf.
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comparison
with other zones in first time interval (Table
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6). In contrast, transform from agriculture to residential and grazing classes were relatively low.
Table 6. Changes in European side of 5000-10000 m zone between 1986 and 2000
YEAR

2000

1986

Class

F

W

G

A

UR

%

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

ha

F

88.41

9890.37

2.25

4.05

18.26

612.72

6.16

945.99

0.39

1.53

W

0.00

0.00

32.00

57.69

0.03

0.99

0.00

0.54

0.00

0.00

G

3.10

346.95

45.23

81.54

25.22

846.27

10.68

1639.62

18.90

75.06

A

8.38

937.98

4.14

7.47

55.15

1850.49

82.56

12678.48

55.28

219.51

UR

0.10

11.34

16.38

29.52

1.34

45.00

0.59

91.17

25.43

100.98

The changes in Asian 0-2500 zone between 2000 and 2011 are evaluated and it was seen that a considerable
amount of forest class transformed into grazing class (Table 7). This is due to the forest fire occurred in 2008
around Intepe region, where the rehabilitation and reforestation processes influenced spectral reflectance. Also,
the changes
from
residential class presented an important
amount.
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Table 7. Changes in Asian side of 0-2500 m zone between 2000 and 2011
YEAR

2011

2000

Class

F

W

G

A

UR

%

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

ha

F

73.30

1372.59

4.75

1.89

28.91

888.66

3.13

393.03

1.77

42.66

W

0.21

3.96

71.72

28.53

0.01

0.27

0.09

11.07

0.24

5.85

G

5.19

97.20

10.41

4.14

20.20

620.91

7.82

981.54

8.22

198.00

A

21.16

396.18

11.99

4.77

49.99

1536.57

87.57

10990.71

53.29

1282.86

UR

0.13

2.52

1.13

0.45

0.88

27.18

1.39

174.15

36.47

878.04

Assessment of Table 8 demonstrated that similar change patterns was occurred in European 0-2500 zone with
Prof. Dr. Ümran SEVİL
the addition of agriculture to grazing land transformation within the same time interval. Forest and agricultural
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
lands were affected from Gallipoli forest fire in late 2008, and this situation led to increase in grazing land
signature behavior in impacted areas.
Table 8. Changes in European side of 0-2500 m zone between 2000 and 2011
YEAR

2011

2000

Class

F

W

G

A

UR

%

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

ha

F

75.62

47.07

2.80

1.98

15.60

312.93

3.39

293.22

0.63

5.58

W

0.02

1.26

75.29

53.19

0.01

0.18

0.10

9.00

0.43

3.78

G

8.28

515.43

7.64

5.4

20.32

407.43

6.61

572.40

7.60

67.50

A

16.08

1000.89

14.14

9.99

63.46

1272.60

88.56

7669.44

57.78

513.36

UR

0.01

0.36

0.13

0.09

0.61

12.33

1.34

115.74

33.57

298.26

According to Table 9, transform of forest to grazing and agriculture to grazing class is similar due to the same
fact. Also, the conversion trend in agriculture class to residential was more remarkable when comparing with
the firstProf.
zone which
is resultedEKER
from more severe urban expansion
that reached
and continued
the secondary
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Table 9. Changes in Asian side of 2500-5000 m zone between 2000 and 2011
YEAR

2011

2000

Class

F

W

G

A

UR

%

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

ha

F

85.66

3776.40

3.23

0.45

27.43

751.68

2.67

323.55

0.60

4.59

W

0.00

0.00

76.13

10.62

0.00

0.00

0.02

2.52

0.00

0.00

G

1.34

58.95

1.94

0.27

16.27

445.77

5.33

647.37

8.43

64.35

A

12.97

571.95

18.71

2.61

56.00

1534.68

90.39

10972.35

77.20

589.50

UR

0.02

1.08

0.00

0.00

0.30

8.19

1.59

193.14

13.77

105.12

Table 10 illustrated that change patterns obtained from 2500-5000 m zones in Europe were coherent with Asian
Prof. Dr. Ümran SEVİL
side of the same distance interval and time period.
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Table 10. Changes in European side of 2500-5000 m zone between 2000 and 2011
YEAR

2011

2000

Class

F

W

G

A

UR

%

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

ha

F

89.79

6320.88

1.74

0.63

20.20

248.13

4.23

347.67

1.63

1.98

W

0.01

0.45

92.06

33.39

0.00

0.00

0.10

8.46

0.22

0.27

G

1.77

124.65

2.73

0.99

13.17

161.82

6.99

574.29

4.45

5.40

A

8.42

593.01

2.98

1.08

66.36

815.22

88.03

7229.25

87.40

106.11

UR

0.01

0.36

0.50

0.18

0.26

3.24

0.64

52.92

6.30

7.65

In third Asian same trends are continuing with less the strength (Table 11).
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Table 11. Changes in Asian side of 5000-10000 m zone between 2000 and 2011
YEAR

2011

2000

Class

F

W

G

A

UR

%

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

ha

F

90.87

17578.26

22.25

81.72

17.83

901.89

5.68

825.48

7.28

64.17

W

0.00

0.27

42.70

156.78

0.00

0.00

0.01

1.44

0.01

0.09

G

2.74

531

8.16

29.97

33.33

1685.43

12.40

1808.79

16.22

143.01

A

6.29

1217.43

16.96

62.28

48.30

2442.69

79.96

11620.35

58.42

514.98

UR

0.09

18.00

9.93

36.45

0.54

27.45

1.95

283.05

18.06

159.21

The most considerable change in third European zone is the continuing trends in agriculture to residential, forProf. Dr. Ümran SEVİL
est to grazing, grazing to residential and agricultural to grazing classes, respectively (Table 12). However, the
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
amount and the strength of the changes seemed to be reduced. The changes were compatible with Asian zone.
Table 12. Changes in European side of 5000-10000 m zone between 2000 and 2011
YEAR

2011

2000

Class

F

W

G

A

UR

%

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

ha

F

85.20

10038.24

13.46

27.18

16.89

652.41

3.35

464.67

0.55

4.14

W

0.02

1.80

80.84

163.26

0.00

0.00

0.10

13.77

0.19

1.44

G

5.44

640.62

3.43

6.93

25.29

977.04

11.17

1549.80

24.03

181.08

A

9.33

1099.17

1.96

3.96

57.42

2217.87

83.54

11592.00

58.76

442.80

UR

0.01

1.62

0.31

0.63

0.40

15.39

1.84

255.33

16.47

124.11

CONCLUSIONS
In conclusion, the study has illustrated that LULC changes for all classes are more complex in Asian side
whereas the changes in 0-2500 m zones are more dynamic than 2500-5000 and 5000-10000 m zones in both
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
sides of the Dardanelles strait. Especially, residential area in zone 0-2500m has been increased more dramatiİBAD
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
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cally than other two zones in 1986-2000 and 2000-2011 periods. Further study is required to understand what
changes can be occurred after the bridge is constructed. The transform matrices considered to be provide baseline for future LULC predictions.
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TEMEL TASARIM EĞİTİMİNDE FARKLI BİR YAKLAŞIM: RESMİN MEKANA DÖNÜŞÜMÜ
Selda AL ŞENSOY1, Buket ÖZDEMİR IŞIK2
1

Avrasya Üniversitesi, Müh.-Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Trabzon / Türkiye

2

Avrasya Üniversitesi, Müh.-Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Trabzon / Türkiye

Öz: Dünya genelinde mimarlık eğitiminin 1. sınıfının ilk döneminde verilen Temel Tasarım dersi eğitim ve
meslek hayatı boyunca öğrenciler üzerinde etkisini gösteren mimarlığın ana derslerinden biridir. Üniversite
öncesi dönemden farklı bir eğitim yöntemiyle tanışan 1. sınıf öğrencilerinin genellikle zorlandığı bu dersin
içeriği Bauhaus Okulunun algı psikolojisinden uyarladığı Gestalt tasarım prensiplerinden oluşur. Zaman içerisinde çağın getirdiği ihtiyaç ve yenilikler doğrultusunda birçok alanda olduğu gibi mimarlık eğitiminde de
değişiklikler görülmekte, eğitimciler yeni arayışlara yönelmektedir. Bu durum Temel Tasarım dersinin işleyişinde de gözlemlenmektedir. Bu bağlamda
kapsamında
Avrasya Üniversitesi Mimarlık Bölümünde
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Temel Tasarım dersinin yürütülmesinde
uygulanan
farklı
bir yaklaşım
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ğişik dallarıyla etkileşim içinde olduğu ve bu durumun özellikle resim sanatında kendini gösterdiği savından
yola çıkarak 2017-2018 güz eğitim-öğretim döneminde 4 saatlik Temel Tasarım derslerinin birinde “Resmin
Mekanı” temalı bir uygulama yapılmıştır. Resim kompozisyonu oluşturmada ve mimari tasarım gerçekleştirmede tasarımcıların kullandığı kriterler temel tasarım eleman ve ilkeleridir. Diğer taraftan öğrencilerin hayal
güçlerinin geliştirilmesine yardımcı olan soyutlama kavramı resim ve mimari disiplinin ortak öğelerindendir.
Ressamların sanat eserlerini soyutlanması suretiyle mimari yapılara dönüşen birçok örneğe günümüzde rastlanmaktadır. Bu bağlamda, öğrencilerin ünlü ressamlara ait soyut resim çalışmalarını kullanarak bir sanat
eserinden mimari bir ürüne dönüşen çalışmaları temel tasarım eleman ve ilkeleri dikkate alınarak analiz edilmiştir. Sonuç olarak resim ile mimarlık arasında kurulan ilişkinin, öğrencilerin 3 boyutlu tasarım becerilerinin
geliştirilmesinde etkili olduğu düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Temel Tasarım, Temel Tasarım İlke ve Elemanları, Ünlü Ressamlar, Resim, Mekan

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Temel Tasarım dünya genelinde mimarlık, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı, şehir ve bölge planlama, endüstriyel tasarım, grafik tasarım vb. Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi bölümlerinin 1. sınıfının ilk döneminde
verilenProf.
evrensel
derstir. Sonuç
ürünlerinin faklı nitelik veDoç.
ölçekteDr.
olmalarına
karşın tasarımla
uğraşan
Pelin AVŞAR
KARABAŞ
Dr.birBülent
EKER
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
İBAD
Yönetim
Kurulu
Üyesi Sonraki dönemlere ait mimari tasarım stüdyolarında ve meslek hadisiplinler
için
önemli bir
yere sahiptir.
yatında bilgi sunumu ve beceri kazandırma konusunda katkı sağlar. Bir üst eğitim kademesine geçişte çoktan
seçmeli sınavların önemli olduğu ülkemizde üniversite öncesi dönemden farklı bir eğitim yöntemiyle tanışan
1. sınıf tasarım öğrencileri gerek Temel Tasarım dersinin işleniş yöntemi gerek değerlendirilmesi açısından
yabancılık çekmekte ve zorlanmaktadır. Verilen somut problemleri soyut kavramlar kullanarak analiz etmek,
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yorumlamak sonrasında sonuç ürünün tekrar somut olarak ortaya konulması yaratıcılığı teşvik eden Temel Tasarım dersinde gerçekleşen ana etkinliktir. Temel Tasar eğitimi ilk olarak Almanya’da 1919 yılında Weimar’da
Walter Grapius tarafından kurulan Das Staatliche Bauhaus yüksek okulunun 1. yıl programında yer almıştır.
Bauhaus Nazi Almanyası ile sona erme noktasına geldiğinde, mimarlık ve benzer disiplinler üzerinde etkileri
dünya geneline yayılarak devam etmiştir (Güngör, 2005:3; Lloyd Jones, 1969:156). Türkiye’de güzel sanatların etkisindeki mimarlık disiplini 1920’ler itibarı ile Bauhaus temelli bir modern mimari anlayışa yönelmiştir
(Yürekli, 2014).
Ders genel olarak görsel duyarlılığı artırarak farkındalık yaratmayı, temel becerileri geliştirmeyi ve temel tasarım bilgisini sunmayı hedefler (Akbulut, 2015; 25). Güngör (2005)’e göre ise Temel Tasarım dersinin amacı
mimarlıkta düzenleme bilgilerinin temel ilkelerini öğrencilere daha kolay bir biçimde ve daha kısa bir zaman içerisinde verebilmek, daha iyiyi aramayı rastlantılara bırakmayıp, tam tersine, mükemmelliğe daha emin
ve bilinçli bir yoldan gidilmesini sağlamaktır (Güngör, 2005:1). Temel Tasarım eğitimi, algılama, izlenim,
gözlem, araştırma, çağrışım, buluş, bilgi, değerlendirme ve daha birçok düşünsel süreçlerde öğrencinin aktif
biçimde yer almasını sağlarken bir yandan
da yeni
özgün formlara ulaştıran bir süreç niteliği
Prof.
Dr. düzenlemelerle
Ümran SEVİL
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
taşımaktadır (San, 2010: 24-25).
Mimarlık eğitiminde mimari tasarım stüdyoları zaman ve etki açısından büyük bir öneme sahiptir. Tasarlama
mantığı özellikle bu ders kapsamında oluşmaya başlar (Yürekli ve Yürekli, 2004: 54; Erbay vd., 2013). Stüdyo
ve temel tasarım dersi çizgiler, yüzeyler, hacimler, renkler ve dokulardan oluştuğundan yazılı metin ve formüllerle çalışmaya alışkın öğrencilerin yabancı oldukları soyut bir dünyadır (Günay, 2007: 93). Ulaşılması istenen
hedef bina ya da plan değil, mekan üzerine soyut düşünmenin ve düşünce üretmenin (sürecin) bir parçasıdır
(Doğan, 2009: 34). Bu gibi nedenlerden ötürü diğer derslere göre soyut bir anlatım diline sahiptir. Temel tasarım eğitiminin öğrenci gelişimini de destekleyen yaratıcılık ve yaratıcı düşünce kavramları, insanlık tarihine
paralel sürekli bir gelişim sürecinden geçerek bugünlere ulaşmıştır. Yaratıcı düşünce, mimariden tıbba kadar
birçok bilim dallarında sahip olunması gereken bir beceridir (Aslan ve Puccio, 2006: 166). “Yeni ve alışılmamış bir şeyin ortaya konması” olarak tanımlanan yaratıcılık sürecinde farklı bir yol izleme, kalıpların dışına
çıkma, yeniliklere açık olma, bilinmeyeni keşfetme, farklı bakış açılarına sahip olabilme bireyde bulunması
gereken özelliklerdir (Öncü, 2007: 223). Tasarım bir tür özel problem çözme davranışıdır. Aynı tasarım problemi için birbirinden farklı çözüm önerilerinin olması her tasarımcının somut durumları farklı yorumlamasından
kaynaklanmaktadır (Alagonya, 2015: 68).
Zaman içerisinde çağın getirdiği ihtiyaç ve yenilikler doğrultusunda birçok alanda olduğu gibi mimarlık eğitiminde de değişiklikler görülmekte, eğitimciler yeni arayışlara yönelmektedir. Bu durum Temel Tasarım dersinin işleyişinde
de Bülent
gözlemlenmektedir.
tasarımAVŞAR
eleman, ilke
ve Gestalt
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Dr. Pelin
KARABAŞ
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Prensipleri
kurgulanmıştır,
fakat konuların ele alınışında, yapılan uygulamalarda zamanla değişiklikler
meydana gelmiştir. Bu bağlamda çalışma kapsamında Avrasya Üniversitesi Mimarlık Bölümünde Temel Tasarım dersinin yürütülmesinde uygulanan farklı bir yaklaşım ele alınmıştır. Mimarlığın sanatın değişik dallarıyla
etkileşim içinde olduğu ve bu durumun özellikle resim sanatında kendini gösterdiği savından yola çıkarak
Temel Tasarım derslerinin birinde “Resmin Mekanı” temalı bir uygulama yapılmıştır. Mimarlık ve sanat ara-
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sındaki ilişkiyi; Le Corbusier, “Mimarlık her şeyden önce sanattır” diye tanımlarken, Auguste Perret de “Mimarlık, mekânı örgütleme sanatıdır” düşüncesini savunmaktadır. Alman filozof Hegel’e göre “Mimarlık bütün
sanatların anasıdır”. F. L. Wright ise Hegel gibi, mimarlığı ana sanat olarak benimsemiştir (Hasol, 2013: 23).
1562 yılında Floransa’daki akademinin kurucularından Giorgio Vasari’ye göre ise, resim ve heykelle birlikte
“en güzel sanatlar”dan biri mimarlıktır. Daha sonraları bunlar “güzel sanatlar” başlığı altında toplanmıştır
(Masiero, 2006: 12). Son elli yıldır birçok sanatçı resmi, heykeli ve filmi, onları çevreleyen mimari ile ilişkiye
sokarken aynı süre zarfında da birçok mimar, görsel sanatlarla uğraşmaya başlamıştır. Bazen işbirliği, bazense
rekabet biçimini alan bu karşılaşma, kültürel ekonomide imge oluşturmanın ve mekanı şekillendirmenin ana
ortamı haline gelmiştir (Foster, 2015). Sanatın mimari alanda esin kaynağı olmasıyla birlikte, üretilen projelerin kalitesi artarken, önceden kurgulanmış ve denenmiş proje, yapı ve mekan örnekleri de sergilenmektedir
(Köse Doğan, 2016: 62). Sanatsal gelişimi anlamada ve yansıtmada resim sanatı diğer sanat dallarından daha
öne çıkmaktadır. Resmin bu anlamda mimarlık alanındaki etkileri 21. yüzyıl sanat anlayışının ilk dönemi
olan 1900’lerde başlamış olup, 21. Yüzyılın ilk yıllarında ise Kübizim, Bauhaus ve Destijl akımlarıyla devam
etmiştir (Atmen, 2009: 42; Köse Doğan, 2016: 52). Maleviç’e göre resim sanatı, mekansal bilinç yolu ile
Prof. Dr. Ümran SEVİL
biçimin yapısal yaratımına dönüşmüştür (Maleviç, 1991: 37). Dünyanın birçok yerinde farklı dönemlerde
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
resim sanatının etkisiyle tasarlanmış mimari örnekler görülmektedir. De stijl akımının öncülerinden olan Piet
Mondrian’ın sarı, kırmızı ve mavi renkleri ana renkler olarak kullanıp siyah ve beyazı ayırıcı renk olarak tercih
ettiği, dikdörtgen ve kare formlarından oluşan resim eserleri, Gerrit Rietveld’in Hollanda Utrecht’deki 1924
yılında tasarladığı Scröder Evi’nin dış cephe ve iç mekan düzenlemelerine esin kaynağı olmuştur (Şekil 1).

Şekil 1. Piet Mondrian Tablosu ve Schröder House (URL-1; Al, 2010)
Resimde önemli bir yere sahip olan soyut sanat, 20. Yüzyılın en önemli akımlarından biridir. Bu sanat türü tek
bir akım olarak değil birçok sanat akımı içinde değişime ve dönüşüme uğrayarak oluşan ve var olmaya devam
eden bir sanattır (Erbay, 2013: 38). Soyut ve soyutlama kavramları ise tasarım ile ilgili bölümlerde sıkça
kullanılan kavramlardır. Mimaride de gerek görsel gerekse temel tasarımın alt yapısında soyutlama kavramı
önemli bir yere sahiptir. Mimaride zihindeki soyut düşüncelerin kağıda aktarılarak somutlaştırılan eskizlerin
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
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gerİBAD
Yönetim
Kurulu Başkan
Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
çekleştirdiği değerlendirilir (Zorlu, 2013: 51, 57). Moskova doğumlu ressam Vassily Kandinsky’n eserleri soyut sanatın ve modern mimarlık hareketinin başlangıcı sayılmaktadır. Ressam’a göre her bir sanat birbirinden
farklı görülse de hepsinin özü insanın ruhunu arındırmak ve harekete geçirmektir. Müziğin ruhu dinlendirdiği
gibi resimler de duyguları dinlendirir ve harekete geçirir (Akbulut, 2011). Ressamın Tranverse Line ismini
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verdiği eseri Jarde Partnership tarafından soyutlanarak Moskova’da Kunsevo Plaza’sına dönüşmüştür (Şekil
2). Çok fonksiyonlu alış-veriş ve yaşam merkezi olan Plaza, yaşayan bir Kandinsky tablosudur (Köse Doğan,
2016: 55).

Şekil 2. Kunsevo Plaza/Moskova (URL-2)
AMAÇ

Prof.
Dr.eserinden
Ümranyararlanarak
SEVİL soyutlama metodu ile öğrendikleri
Bu çalışmada, öğrencilerin soyut bir resim
sanatı
İBAD Yönetim
Kurulu
temel tasarım eleman ve ilkeleri doğrultusunda
somut bir
mekanBaşkanı
üretmelerini sağlayarak yaratıcılıklarının artırılması ve bir sanat eseri ile tasarlamayı öğretmek amaçlanmıştır. Ayrıca bu amaç doğrultusunda öğrencilerin,
1.

Temel Tasarım eleman ve ilkelerini anlamaları,

2.

2 boyutlu düşüncelerini 3 boyutlu objelere dönüştürebilmeleri,

3.

İhtiyaç-etkinlik-mekan ilişkisi bağlamında yapı-mekan ilişkisini kavrayabilmeleri,

4.

Mekan çalışmalarında kullanıcıya bağlı antropolojik ölçülere bağlı kalarak ölçeklendirme yapabilmeleri
çalışmada ulaşılması hedeflenen kazanımlardır.

KAPSAM
Mimarlık eğitiminde verilen Temel Tasarım dersindeki bir problemin çözümünü soyutlama kavramını kullanarak kağıt üzerine 2 ve 3 boyutlu olarak nasıl aktarılabileceği ve mimarlık öğrencilerinin hayal güçlerini yaratıcı
düşünceye dönüştürerek ne şekilde farklılaştırabileceklerini kapsamaktadır.
YÖNTEM
Çalışma, 2017-2018 Güz döneminde Avrasya Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nün haftada 4+4 saat olarak 2
ayrı günde yürütülen Temel Tasarım dersinin 19. uygulamasında yapılmıştır. Uygulama 31 1. sınıf mimarlık
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
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4 saatlik ders süresi içerisinde tamamlanması beklenilmiş fakat çalışmalar eksik kalınca ek süre verilmiştir.
Bir önceki dersten konuya hazırlık olarak öğrencilerden soyut resim konusunda araştırma yapmaları ve bir
sonraki ders için ünlü ressamların soyut resim çalışmalarından seçtikleri bir eseri ve gerekli olan malzemeleri
yanlarında getirmeleri istenmiştir. Öğrencilerin çalışmalarında taban alanı olarak ortak bir boyut sağlamak için
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seçilen eserin kısa kenarının 25 cm olması gerektiği belirtilmiştir. Uygulama problemi olarak da öğrencilerden
seçtikleri çalışmanın taban alanı üzerinde yer alan elemanlardan uygun gördüklerini temel tasarım eleman
ve ilkelerini dikkate alıp “Düzlem/Yüzey Elemanlarına” Dönüştürerek 3 boyutlu hacimsel bir kompozisyon
oluşturmaları istenmiştir. Uygulamanın sonunda öğrenciler 2 boyutlu soyut resim üzerinde temel tasarım elemanlarını, ilkeleri ve kendi hayal güçlerini kullanarak tasarım ürünlerini ortaya çıkarmışlardır.
BULGULAR
2017-2018 Güz Yarı Yılı Temel Tasarım dersini alan 31 mimarlık öğrencisi ile yapılan uygulama çalışmasında
öğrenciler örnek olarak soyut resim çalışan 6 farklı sanatçının eserlerini seçmişlerdir. Tablo 1’de öğrencilerin
eserlerini seçtikleri sanatçılar verilmiştir. Çalışma kapsamında ortaya çıkan ürünlerin kalitesi dikkate alındığında 24 öğrenci uygulaması değerlendirilmiştir (Şekil 3).
Tablo 1. Öğrencilerin Çalışmada Eserlerini Seçtikleri Sanatçılar
Sanatçı
sayısı
Prof. Dr. ÜmranÖğrenci
SEVİL
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Kazamir Malevich
24
Vasiliy Kandinkskiy

2

Piet Mondrian

2

Henryk Berlewi

1

Auguste Herbin

1

El Lisstzky

1

Toplam

31
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Şekil 3. Çalışma İçin Seçilen Öğrenci Balışmaları
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Öğrenci çalışmalarında Temel Tasarım İlke ve Elemanlarının kullanımıyla ilgili yapılan analizlerden elde
edilen bulgular Tablo 2’de yer almaktadır.
Tablo 2. Öğrenci Çalışmalarının Temel Tasarım Eleman ve İlkeler Doğrultusundaki Analizi

✔

Uyum ve Zıtlık

✔

Tekrar

Birlik

✔

Denge

Koram

✔

✔

Egemenlik

Renk

Doku

Ölçü,
Aralık,
Oran

Biçim

Nokta

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

6

✔

✔

✔

✔

✔

✔

7

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

8

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Üyesi9

✔

✔

✔
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MALAVIC

✔
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1

TEMEL TASARIM İLKELERİ
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KAZAMIR
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ESER

ÇALIŞMA NO

SANATÇI

TEMEL TASARIM
ELEMANLARI

2

✔

✔

3

✔

✔

4

✔

5

✔

✔
✔

✔
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10

✔

✔

✔

✔

11

✔

✔

✔

✔

12

✔

✔

✔

✔

13

✔

✔

✔

✔

14

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Prof. Dr. Ümran SEVİL
15

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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16

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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MALAVIC
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✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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✔
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✔

✔
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✔

✔

✔

✔

✔

✔
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22

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Sanatçıların soyut eserlerinden yararlanarak yapılan bu uygulamada öğrencilerin iki boyutlu resimleri üç boyutlu mekanlara dönüştürürken temel tasarım elemanlarından en fazla “renk ve biçim”i kullandığı, “nokta ve
doku”nun ise en az kullanılan elemanlar olduğu saptanmıştır. Çalışmalar temel tasarım ilkeleri açısından ele
alındığında “egemenlik, uyum ve zıtlık” ilkeleri etkin olarak kullanırken, “koram ve tekrar” ilkelerinin ise
daha az kullanıldığı görülmüştür.

Prof. Dr. Bülent EKER
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Öğrenci uygulamaların hemen hemen hepsinde mekânsal arayış gözlemlenmiştir. Temel tasar ilkeleri açısınİBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
dan değerlendirildiğinde özellikle 2 boyutlu resimlerde büyüklük açısından egemen olan öğelerin mekânsal
anlamda 3 boyutlu hacimlere dönüştürüldüğü tespit edilmiştir.
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Uygulamada her türlü malzeme kullanımı serbest bırakılmıştır. Fakat çalışmalara bakıldığında, öğrencilerin
fon, maket kartonu, asetat kâğıdı ve çöp şiş kullandıkları saptanmıştır. Bu durumun sonucu olarak temel tasar
ilkelerinden doku kavramını çalışmalarına başarılı bir şekilde yansıtamamışlardır.
SONUÇ
Son zamanlarda ürünlerin çeşit ve kalitesini arttıran disiplinler arası çalışmalar oldukça yaygındır. Tarih boyunca mimarlık birçok sanat dalı ile iletişim içinde bulunmuştur. Bu bağlamda mimarlığın etkileşim içinde
olduğu diğer disiplinlerden resim sanatı ve mimarlık ilişkisi çalışma kapsamında ele alınmıştır. Analiz edilen
öğrenci uygulamalarında temel tasar elemanlarından biçim ve renk ögelerinin daha çok kullanılması, seçilen
eserlerdeki temanın anlatımında biçim ve rengin etkin olarak kullanılmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Yapılan incelemeler sonucunda temel tasarım ilke ve elemanlarının hem resim sanatı hem de mimarlık
alanındaki ürünlerin analizinde ortak araçlar olabileceği düşünülmektedir. Mimarlık eğitiminin yaratıcı tasarım sürecinde sanatın birçok dalından faydalanılabilmektedir. Bunlardan biri olan resim sanatı, öğrencinin
görsel belleğini ve estetik deneyimini zenginleştirerek tasarımlarına olumlu yönde katkı sağlayabilmektedir.
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rarlanılması öğrenci çalışmalarının kalitesini artırırken diğer taraftan öğrencilerin bilgi-kültür düzeylerinin de
artmasına yardımcı olacaktır.
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TIME, SPACE AND SUSTAINABILITY RELATIONSHIP: URBAN MEMORY PLACES
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Abstract: Urban way of life, social structure and the environment generated by the social structure are important in the formation of places with special characteristics with regard to urban and social sustainability. Urban
public places are important identity forming spaces for cities since they are significant reference points that
form bonds between the past and the present. Due to the socio-cultural, political and economic changes that
took place in recent years, cities undergo a rapid transformation and get more homogeneous with the passing of
time, while places lose their identity formed by the natural and cultural structure thereby losing their memory.
Places of memory that have left their mark on the experiences of individuals are defined as complementary to
the social sense of belonging, the city, Prof.
the urbanity
consciousness
and urban culture. Urban public places are
Dr. Ümran
SEVİL
those that especially have witnessed historical
events where
collective
urban memory is more intense. CollecİBAD Yönetim
Kurulu
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tive memory continues to exist as the physical holds onto the symbolic thereby reaching a form of permanence
even if the places change over time. This permanence may be provided in many elements that are both spatial
and present in the place from the scale of structure to that of region. The objective of the study is to emphasize
the components of urban space, the spatial elements that generate urban identity and their meanings in urban
memory. In conclusion, the guiding impact of urban memory places in urban design guides and future urban
landscape designs have been put forth.
Key Words: Time-Space-Sustainability, Urban Memory Places, Collective Memory, Urban Memory, Urban
Identity

INTRODUCTION
Urban way of life, social structure and the environment generated by the social structure hold an important place with regard to the formation of spaces that are important in terms of urban and social sustainability. Urban
public places that encompass streets, roads, parks, squares, passages, walls, aqueducts etc. are where urban life
passes, and public urban public places form identities for the cities since they are important reference points
that establish bonds between the past and the present (Figure 1) (Çalak, 2012: 36; Çolak, 2014: 4; Aydoğan,
2016: 57;
Günaçan
Erdoğan,
2018: 35). Cities gain identity by
way Dr.
of their
historical
and cultural
sources.
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ofs of historical events by way of using them for different functions with regard to urban landscape, including
them in urban landscape designs in accordance with conditions of modern life and reflecting them in the urban
identity (Öztürk and Erduran Nemutlu, 2016: 61). Whereas landscapes represent the living areas of societies;
places emerge as important formations that reflect the identity of societies. In this regard, the professional
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discipline of landscape architecture makes it possible by way of sustainable solutions it generates for memory
spaces to resist against the transformations that prohibit urban sustainability (Günaçan and Erdoğan, 2018: 35).
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Figure 1. Examples of urban public places (from left to right): Spice Bazaar54, Sultanahmet Square55,
Yerebatan Cistern56, Ayasofya Mosque57, Taksim Square58, Galata Tower59
Socio-cultural, political and economic changes in recent years have direct impacts on and change the places we
live in. Cities undergo a rapid change and gradually homogenize while losing the identity formed by natural
and cultural structures and thereby its memory (Basa, 2015: 33; Öz Baysal, 2017: 27). It is important to know
that there is a unique chain of relations between the parts of cities with a multi-layered structure and to realize
the importance of this specific continuity. Because this is the continuous trace of the memory that sets each
city apart from the others. It is possible to the extent of preserving this aforementioned continuity to talk about
a collective memory that can be assembled on it as well as its continuity. Destructions and fragmentations in
urban texture as a result of the changes that take place in line with the decisions taken may result in important
disconnections in urban memory (Çalak, 2012: 45). As the characteristic of the urban public place which is an
important dimension of social sustainability continues to transform, the sense of belonging to the city of the
individuals who live in the city decrease. Sense of belonging to the city develops especially due to monuments
that carry attributes of an image/symbol. The social and political function of a monumental work develops by
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encompassing the various system and sub-systems that make up and institutionalize this community as well as
the cultural codes and sub-codes (Aydoğan, 2016: 57).
Individual memory cannot be defined without the social and physical environment that the individual is located in. However, memory is a social, collective production which can be identified as ‘collective memory’
(Çalak, 2012: 34). Collective memory strengthens the sense of community among the individuals that make
up this community (Öz Baysal, 2017: 27). Since public memory is an important factor in the formation of
identity, the establishment and strengthening of collective memory brings with it the concept of history which
is among the factors of this formation (Dural Tasouji, n.d.: 130). Memory spaces which have left their marks
on the experiences of individuals are defined as complementary to the sense of social belonging, to the city, to
urbanity consciousness and to urban culture. Each item of the city that makes the social relationship between
people visible spatially includes the city itself and its memory. Approaches which put forth that what place
accumulates over time form its meaning and spirit explain the collective memory formed by way of the city
and architecture in addition to a memory of the city itself. This memory of the city has been included in literaProf.
Dr.
Ümran
SEVİL
ture with the concept of ‘urban memory’
(Çalak,
2012:
35). Urban
public places are those that especially have
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
witnessed historical events where collective urban memory is more intense. Individuals who are carriers of this
memory remember the city via urban public places. Collective memory continues to exist as the physical holds
onto the symbolic thereby reaching a form of permanence even if the places change over time (Basa, 2015:
29-30). This permanence may be provided in many elements that are both spatial and present in the place from
the scale of structure to that of region.
Socio-political and socio-economic structure are among the primary factors which guide how architecture and
especially housings are formed. It is observed that traditions and customs along with the cultural environment
make up a criterion for the remembrance of places (Öymen Özak and Pulat Gökmen, 2009: 153). Nation states
construct and map history over time, space and historical narratives. Our historical memory fills up the gap
between the past and present, re-establishes continuity and uses or reconstructs the past based on the current
needs (Suda, 2017: 32). Memory places are not limited with physical places. They are shaped by our personal
memory, forms of political intervention amidst collective memory and specifically by official behaviors, institutions and forms of remembrance. Institutions such as libraries and museums along with disciplines such as
literature work to form and protect memory in accordance with the history that has accumulated over the years.
On the other hand, various artistic expressions are staged in theaters or cinemas which refresh the memories. It should not be forgotten that collective memory is not homogeneous but has a heterogeneous structure.
Different groups may have different feelings when facing the same monument and may attribute different
Doç.
Dr.
AVŞARrelated
KARABAŞ
Prof.
Bülent
EKER
meanings
to it.Dr.
Every
individual
may have a different perspective
based
on Pelin
their differences
with the
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
İBAD
Yönetim
Kurulu
Üyesi
event or the place; however it is a fact that individual memory rather than collective memory is given particular
importance with the idea of the “big subject” (Suda, 2017: 34). Museums, graveyards and archives in addition
to collections, religious/national bairams, anniversaries, contracts, protocols, monuments, commemorations,
films, poems, epics, and sacred places are also among factors which witness history and serve to socially generate memory. Textual construals inside the places feed the collective memory. These construals also reproduce
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the cultural elements of collective memory as well as the symbols on which remembrance is embodied (Suda,
2017: 35; Dural Tasouji, n.d.: 131).
A similar common visual representation can be observed in the monuments in modern times. All have figures
heroes which emphasize victory, supernatural creatures, eagles, roosters or lions, torches, palm branches, victory cups etc. Moreover, it is known that the monuments function to establish identities for those who are alive.
In general, monuments have a reminding function in 3 classes: in the first class they remind us of the heroes,
those who saved our land, those who died for the homeland or for a specific cause; secondly they remind us
that we are indebted to those who lie there; and thirdly they remind us of death (Suda, 2017: 35). The bond
established between the individual and the space that is desired to be reminded is always a very important factor. The permanence of places is in direct proportion with the significance of the context of that space for the
individual. Places that are supported by memories, experiences, perceptions and senses are related, compared,
guided and coded in the memory. This coding means that the place is recorded in long-term memory (Öymen
Özak and Pulat Gökmen, 2009: 150-151).
PURPOSE and SCOPE
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The purpose of the study was to emphasize the components of urban public places, spatial elements that generate urban identity and their meanings for urban memory. The guiding impact has been put forth for urban
memory places on urban design guides and future urban landscape designs.
MATERIAL and METHOD
All kinds of related national and international visual and written literature have been used as material.
Literature data were examined and evaluated during the first stage of the study method; the impacts of areas
that are defined as urban memory places on sustainability, identity and place memory have been put forth in
the second stage; whereas urban memorial places were evaluated within the scope of landscape architecture
planning and design works thereby emphasizing their importance for time, place and sustainability.
EVALUATION
Based on the theoretical framework, approaches that project the redesigning of urban memory places should
be abandoned, plans that project the preservation of urban places within the scope of cultural heritage should
be prepared and the required registrations should be made for all places at the scale of architectural structures,
landscape, urban furniture and the work of art. It is important that urban memory places are planned in an
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urban furniture etc. which make up the cultural landscape of the place should be well preserved and the infrastructure
should be strengthened. It is important to determine the locations, species and histories of the existing trees and
to carry out required improvements without disrupting the original landscape. Required repair and restoration
works should be carried out for the structures inside the urban memory places, the structures should either
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continue to serve with their unique functions or it should be encouraged to use them for related functions. A
public effort is necessary to help memory resist against time and this puts forth the cyclical structure of the
relationship between memory-space. Therefore, it may be possible to reinterpret and reconstruct historical
structures which have not been able to survive until today. On the other hand, placement of reminding elements
such as information boards, signs etc. which will help to remember such historical structures and works of art
will enable the area to survive as a memorial place (Kayın, 2016: 14-15).
Memorial gardens emerge as another form of urban memorial places. Memorial gardens are planned and designed to symbolize the continuity of historical and cultural values and to ensure that they are remembered.
In this regard, places which form metaphysical thought and are generally symbolized by stone structures are
designed for finding peace, focusing, remembering death or an event that took place at that time. Urban memorial places may form a node in urban identities. Urban memorial places are tried to be formed in squares, parks
or specially designed gardens. The design of these places has been reconsidered recently in many countries
thereby leading to the emergence of urban memorial places with different concepts (Figure 2) (Demir et.al.,
2016: 12-13).
Prof. Dr. Ümran SEVİL
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Figure 2. National September 11 Memorial Garden (America) ile The Omagh Bomb Memorial / Garden of Light (Ireland) (Demir et.al., 2016)
When different examples in the world are taken into consideration, the common design factors of urban memorial places which keep the pain and meaning of different histories and cultures alive have been summarized
by Demir et.al. (2016: 22) as follows:
•

The names of the people who passed away during the incident are written on a structure such as a special
stone, tree, water, and statue.

•
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that
the place
whereKurulu
the incident
took place is respected and that the memory of the place is kept
alive.

•

Water used in memorial gardens ensures that the monument or the symbol to be emphasized is reflected
like a mirror thereby instilling peace both visually and aurally while also symbolizing cleanliness in a
sacred sense.
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The use of plants is very popular in memorial gardens. The trees in the gardens provide shade while also reviving the memories of the visitors in addition to enabling them to establish contact with the nature. If the incident is a war, the remaining trees are used as monuments for keeping the traces of the incident alive. Writings
in the form of short notes and poems along with short videos are used generally at the entrance of memorial
gardens or in museums located in the garden in order to take the visitors back to the past and help them remember. Special places for those who lost their lives and their relatives are generally designed in such gardens. The
location of memorial gardens is very important. Hence, special care should be given to religious, historical,
cultural events and the location where the incident took place. These places also play an important role in the
formation of social-cultural sustainability for ethnic, sect, occupational groups as well as non-governmental
organizations in addition to the local public and visitors from outside (Demir et.al., 2016: 22-23).
CONCLUSION
History of cities is an important cultural source of landscape and provides identity to the city. In this regard, the
historical structures, places, regions where historical decisions were taken can be preserved more realistically
Prof. Dr. Ümran SEVİL
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and also citizens will have quality places where they can spend their free time (Öztürk and Erduran Nemutlu,
2016: 64).
Cities in interaction may overtime take part in change. The designer should be able to spot sustainability amidst
the spatial, social and historical integrity, should be open to knowledge on not only that place but also to the
knowledge on all places as well as have the capability to establish relations between these elements in order to
be able to talk about sustainability in this interaction network or to be able to develop a spatial suggestion to
ensure sustainability (Çalak, 2012:46). It is important to ensure that the spatial richness of local architecture
stored in memories is transferred onto designs thereby becoming one of the leading factors for creating quality
places (Öymen Özak and Pulat Gökmen, 2009: 154).
All experiences related with our daily lives are shaped via the physical and social characteristics of place.
The roof of the feeling of sustainability lies in the place and thus the unique attributes of the city fade away
thereby interrupting the collective memory when fragmentary interventions on the city are spread out over the
whole (Öz Baysal, 2017: 53). It is necessary to understand the fine line between preserving urban space with
its characteristics as a modern heritage, cultural landscape, memory place or to intervene by way of redesign,
alienation, structuring etc. within the framework of universal preservation sensibility and to emphasize the
destructive demands on the place (Kayın, 2016: 15).
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on urban continuity. National identity and urban memory places are faced with the danger of being lost during
works carried out for improvement and renewal. Sustainability of memory also prevents identity loss. The
identity of a nation is the sum of all tangible and intangible values that keep that nation standing. Memory
places are areas and places with both tangible and intangible values. Therefore, the memory of places and
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sustained cultural identity represent the spirit of the city. Keeping the social spirit alive and ensuring cultural
sustainability may be possible only by way of providing the continuity of memorial places. This can take place
in a more emphasized manner when supported by landscape design studies. The technology of our day should
be harmonized with the uniqueness of the local in order to hand down more quality environments to future
generations (Günaçan and Erdoğan, 2018: 50).
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http://ayasofyamuzesi.gov.tr/tr/foto-galeri (A.D. 28.10.2018)
https://www.ahaber.com.tr/ekonomi/2017/02/06/ (A.D. 28.10.2018)
http://www.galatakulesi.org/ (A.D. 28.10.2018)
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ATATÜRK PARKI’NDA (ANTAKYA/HATAY) BULUNAN ODUNSU BİTKİLERİN BİTKİSEL
TASARIMI YÖNLENDİREN BAZI KRİTERLER BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Elif BOZDOĞAN SERT1, Sema GÜLER2, Özgür KAHRAMAN3
1

İskenderun Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, İskenderun, Hatay / Türkiye
2

Mustafa Kemal Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Antakya, Hatay / Türkiye
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü,
Çanakkale / Türkiye

3

Öz: Sürdürülebilir ve sağlıklı kentlerin yaratılmasında estetik, fonksiyonel, sosyal ve çevresel katkıları ile
vazgeçilmez bir unsur olan bitkiler, geçmişle bağ kurması, iletişim aracı olması, aidiyet uygusu sağlaması
nedeniyle önem kazanmaktadır. Bitkiler, estetik nitelikleri ile insanlar üzerinde olumlu etki yaparak psikoloProf.
Dr. Ümran
jik açıdan yarar sağlamakta; fonksiyonel
nitelikleri
ile kentsel SEVİL
yaşam kalitesini arttırmaktadır. Bu çalışma ile
Yönetim
Kurulu
Hatay kenti merkez ilçesi Antakya’nınİBAD
en eski
ve en büyük
parkıBaşkanı
olma niteliğine sahip Atatürk Parkı’nda bulunan odunsu bitkilerin bitkisel tasarımı yönlendiren bazı kriterler bakımından değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Çalışma, 2015 yılında Nisan-Mayıs ayları arasında 3 aşamalı olarak yürütülmüştür. Birinci aşamada araştırma
alanında bulunan odunsu taksonlar tespit edilmiş ve sayısal olarak belirlenmiştir. İkinci aşamada bitkilerin
estetik (yaprak, gövde, çiçek ve meyve rengi) ve fonksiyonel (vurgu, yönlendirme, gölge yapma, perdeleme ve
çit oluşturma) kullanım özellikleri belirlenmiş ve her bir özellik kendi içerisinde puanlandırılmıştır. Bu puanlama yok (0), az (1), orta (2) ve yüksek (3) şeklinde yapılmıştır. Üçüncü aşamada elde edilen veriler bir araya
getirilmiş; toplam puanlar üzerinden matris oluşturularak değerlendirilmiştir. Çalışma ile Atatürk Parkı’nda 41
familyaya ait 85 takson belirlenmiş olup; bunların % 28’ini doğal, % 72’sini egzotik türler oluşturmaktadır.
Ağaç ve çalıların estetik değeri fonksiyonel değerinden daha yüksek düzeyde bulunmuştur. Bitkiler estetik olarak en fazla yaprak rengi etkinliği ile fonksiyonel olarak da vurgu oluşturmak amacıyla kullanılmıştır. Çalışma
sonucunda, bitkilerin estetik ve fonksiyonel niteliklerinin birlikte kullanımının tasarımın etkinliğini arttıracağı;
kentsel yeşil alanların önemli bir parçası olan parklarda doğal türlerin oransal olarak arttırılmasının gerekliliği
vurgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Bitkisel tasarım, Estetik nitelik, Fonksiyonel nitelik, Doğal tür, Antakya

GİRİŞ
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alanlarında
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olarakKurulu
kabul edilmektedir.
Ayrıca,
estetik, işlevsel, sosyal ve çevresel katkıları ile yaşamın vazgeçilmez unsurlarıdır. İlk dönemlerden bu yana
bitkiler, barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılama, güvenliği sağlama, perde ve çit oluşturma gibi amaçlarla
kullanılmıştır (Dirik, 2008; Gezer ve Gül, 2009). Küresel iklim değişikliği ve diğer çevre sorunlarının artması
ile sürdürülebilir ve sağlıklı kentler oluşturabilmek amacıyla bitkilendirme çalışmaları yaygınlaşmıştır. Bu tür
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çalışmalar, bitki tür çeşitliliğini arttırması (Sjöman ve ark., 2012), geçmişle bağ kurması, iletişim aracı olması
(Aslanboğa, 1990; Broyles ve ark., 2011) ve aidiyet duygusu sağlaması nedeniyle önem kazanmıştır. Tasarımlarda özellikle doğal türlerin tercih edilmesi insanlardaki aidiyet duygusunu yüksek oranda arttırmaktadır
(Head ve Muir, 2006). Doğal türler aynı zamanda yaban yaşamına barınma alanı sağlayarak habitat değerine
katkı sağlamaktadır (Eşbah, 2006; Adams ve ark., 2011; Moro ve ark., 2013). Odunsu türler iklimi düzenleme,
hava kirliliğini ve gürültüyü azaltma, toprak-su dengesini koruma gibi özellikleri ile kentsel yaşam kalitesini
arttırmada önemli rol oynamaktadır (Aksoy ve ark., 2000; Beckett ve ark., 2000). Ağaç, ağaççık ve çalılar
fonksiyonel pek çok özelliğinin yanı sıra estetik nitelikleri ile de insanlar üzerinde psikolojik açıdan yararlar
sağlamaktadır (Robinson, 2004; Uzun, 2007). Bitki estetik niteliğini sahip olduğu form, tekstür, dallanma ve
renk gibi dendrolojik özellikleri ile kazanır. Bitkiler, tasarımda oluşturdukları kompozisyonlarla çeşitli fonksiyonları yerine getirmektedir (Ürgenç, 1998; Dirik, 2008; Erduran ve Kabaş, 2010; Seçkin ve ark., 2011).
Örneğin, vurgu yaratmak amacıyla renk özelliğinden yararlanılmaktadır. Bitkiler, yaprak, çiçek, meyve, gövde
rengi ile etkinlik sağlarken; özellikle sonbahar yaprak rengi sarı, altın sarısı, kırmızı, vb renklere dönüşen türler her zaman en dikkat çeken tasarım elemanları olarak kabul edilmektedir (Yıldızcı, 1998; Nurtekin, 2007).

Prof. Dr. Ümran SEVİL
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Bu çalışma ile Hatay kenti merkez ilçesi
Antakya’nın
eski veBaşkanı
en büyük parkı olma niteliğine sahip Atatürk
Parkı’nda kullanılan bitkisel materyalin bitkisel tasarımı yönlendiren bazı kriterler bakımından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Elde edilen sonuçların bitkilendirme tasarımı çalışmalarında bitki tür seçiminde estetik ve
fonksiyonel niteliklerin kullanımına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
MATERYAL ve YÖNTEM
Çalışma, 2015 yılında Nisan-Mayıs ayları arasında Hatay kenti merkez ilçesi olan Antakya’nın en eski ve en
büyük parkı olma niteliğine sahip Atatürk Parkı’nda yürütülmüştür. Çalışma alanı sınırları belirlenirken park
içerisinde konumlanmış çeşitli aktivitelerin yer aldığı bölümler (çay bahçeleri ve bazı hayvanların yaşam alanı
olarak ayrılmış kısım) müdahale edilemeyen alanlar kabul edilerek göz ardı edilmiştir. Park, kent merkezinde
Asi Nehri kenarında konumlanmış olup; 39 da alanı kaplamaktadır (Şekil 1).
Çalışma 3 aşamalı olarak yürütülmüştür. Birinci aşamada çalışma alanında bulunan odunsu bitki taksonları
yerinde yapılan gözlemlerle tespit edilmiş ve sayısal olarak belirlenmiştir. İkinci aşama gözlem verilerinin elde
edildiği aşamadır. Bu aşamada bitkilerin estetik (yaprak, gövde, çiçek ve meyve rengi) ve fonksiyonel (vurgu,
yönlendirme, gölge yapma, perdeleme ve çit oluşturma) açıdan kullanım özellikleri belirlenmiştir. Bu aşamada
estetik nitelikler renk bakımından değerlendirilmiştir. Üçüncü aşama değerlendirme aşamasıdır. Bu aşamada
estetik ve fonksiyonel nitelikler ayrı ayrı ele alınmış; her bir özellik yok (0), az (1), orta (2), yüksek (3) şeklinde
araştırmacılar tarafından derecelendirilmiştir. Son aşamada oluşturulan matris ile elde edilen veriler değerlenDoç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
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de dikkate alınarak belirlenmiş; öneri sunulmuştur.
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Şekil 1. Çalışma alanının konumu

Şekil 1. Çalışma Alanının Konumu
ARAŞTIRMA BULGULARI
Bitkilere Ait Sayısal Veriler

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Çalışma ile alanda yer alan doğal ve egzotik odunsu bitki taksonları ele alınmış; toplam 41 familyaya ait 61
cins ve 85 takson tespit edilmiştir. Bu sınıflandırma içerisinde 25 familya, 34 cins ve 48 takson ağaçlardan
oluşurken; 19 familya, 29 cins ve 39 takson ise ağaççık/çalılardan oluşmaktadır. Orjinleri bakımından değerlendirildiğinde ise taksonların 23’ünün Türkiye’nin doğal bitki örtüsü içerisinde yer aldığı görülmektedir.
Ağaçlarda 10 familyaya ait 15 takson doğal iken; 18 familyaya ait 32 takson ise egzotiktir. Ağaççık/çalılarda
ise 6 familyaya ait 8 takson doğal iken; 5 familyaya ait 30 takson egzotiktir. Elde edilen veriler hem ağaç hem
de çalılarda egzotik türlerin ağırlıklı kullanıldığını göstermektedir (Çizelge 1 ve Çizelge 2). Alandaki mevcut
bitkiler sayısal bakımdan değerlendirilmiş; toplam 2543 adet bitkinin yer aldığı belirlenmiştir. Bu bitkilerin
1615 adetinin ağaççık/çalı (% 63), 928 adetinin de ağaç (%37) olduğu tespit edilmiştir. Bitkilerin % 37’si ülkemizin doğal türlerinden oluşmaktadır. Ağaçların % 68’i doğal iken; ağaççık/çalıların sadece %19’u doğaldır.
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Orjin

Çizelge 1. Çalışma Alanında Bulunan Ağaçlar ve Sayıları
Familyası

Türkçe Adı

Cupressus sempervirens var. horizontalis

Elaeagnaceae

Elaeagnus angustifolia

İğde

2

Lauraceae

Laurus nobilis

Defne

41

Moraceae

Morus alba

Ak dut

16

452

Fraxinus excelsior

Dişbudak

2

F. angustifolia

Sivri meyveli dişbudak

1

Olea europaea

Zeytin

3

Cedrus libani
Pinaceae

Dallı Akdeniz servisi

Bitki Sayısı
(adet)

Cupressaceae

Oleaceae

Doğal

Latince Adı

Prof.
Pinus brutia

Lübnan sediri

Dr. Ümran SEVİL Kızılçam

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

22
56

P. nigra subsp. pallasiana

Anadolu karaçamı

3

Platanaceae

Platanus orientalis

Doğu çınarı

2

Rosaceae

Prunus cerasifera

Süs eriği

8

Tiliaceae

Tilia tomentosa

Gümüşi ıhlamur

7

Celtis australis

Adi çitlembik

7

Ulmaceae

Ulmus glabra

Toplam

Prof. Dr. Bülent EKER
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Dağ karaağacı

5
627
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Aceraceae

Acer negundo

Dişbudak yapraklı akçaağaç

30

Anacardiaceae

Schinus molle

Yalancı karabiber

29

Araucariaceae

Araucaria heterophylla

Salon arokaryası

4

Bignoniaceae

Jacaranda mimosifolia

Jakaranda

1

Casuarinaceae

Casuarina equisetifolia

Demir ağacı

21

Cupressus arizonica

Mavi servi

11

C. macrocarpa

Limoni servi

6

C. sempervirens var. pyramidalis

Piramit servi

9

Juniperus virginiana

Kurşun kalem ardıcı

3

Diospyros kaki

Trabzon hurması

1

Aesculus carnea

Pembe çiçekli at kestanesi

1

A. hippocastanum

Beyaz çiçekli at kestanesi

1

Cupressaceae

Ebenaceae
Hippocastanaceae

Prof. Dr.
Acacia cyanophylla

Ümran SEVİL Kıbrıs akasyası

6

Egzotik
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Erythrina
crista-galli
Alev ağacı
Robinia hispida

Yalancı akasya

2

R. pseudoacacia

Yalancı akasya

30

R. pseudoacacia ‘Umbracaulifera’

Top akasya

33

Sophora japonica

Japon soforası

2

S. japonica ‘Pendula’

Sarkıcı Japon soforası

8

Magnolia grandiflora

Büyük çiçekli manolya

12

Liriodendron tulipifera

Lale ağacı

1

Meliaceae

Melia azedarach

Tesbih ağacı

4

Myrtaceae

Callistemon viminalis

Fırça çalısı

2

Phoenix canariensis

Yalancı hurma

24

P. dactylifera

Hurma

2

Washingtonia filifera

Telli palmiye

4

W. robusta

Palmiye

3

Pinaceae

Pinus griffithii

Ağlayan çam

1

Rosaceae

Prunus persica

Şeftali

1

Leguminosae

Magnoliaceae

Palmae

RutaceaeDr. Bülent EKER
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Çizelge 2. Çalışma Alanında Bulunan Ağaççık/Çalılar ve Sayıları
Familyası

Latince Adı

Türkçe Adı

Apocynaceae
Buxaceae

Nerium oleander
Buxus sempervirens
Jasminum fruticans
Ligustrum vulgare
Punica granatum
Prunus laurocerasus
Pyracantha coccinea
Taxus baccata

Zakkum
Adi şimşir
Sarı yasemin
Kurtbağrı
Nar
Karayemiş
Ateş dikeni
Porsuk

Oleaceae
Punicaceae
Doğal

Rosaceae
Taxaceae
Toplam
Acanthaceae

Bitki Sayısı
(adet)
12
23
1
150
20
31
67
7
311
5

Egzotik

Justicia adhatoda
Yustisya
Prof.
Dr.
Ümran
SEVİL
Berberis thunbergii
Kırmızı yapraklı kadın
Berberidaceae
7
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‘Atropurpurea’
tuzluğu
Abelia x grandiflora
Abelya
2
Lonicera fragrantissima
Kış hanımeli
15
Caprifoliaceae
L. tatarica
Tatar hanımeli
2
Viburnum tinus
Herdemyeşil kartopu
76
Euonymus japonica
Taflan
36
Celastraceae
E. japonica ‘Variegata’
Beyaz alacalı taflan
11
E. japonica ‘Aurea’
Sarı alacalı taflan
55
Thuja plicata
Boylu mazı
54
Cupressaceae
T. orientalis
Doğu mazısı
250
T. orientalis ‘Aurea’
Alacalı mazı
385
Hamamelidaceae
Hamamelis japonica
Cadı fındığı
5
Liliaceae
Yucca flamentosa
Avize çiçeği
10
Lythraceae
Lagerstroemia indica
Oya ağacı
28
Hibiscus mutabilis
Ağaç hatmi
3
H. rosa-chinensis
Japon gülü
4
Malvaceae
H. syriacus
Çit hatmi
60
Malvaviscus penduliflorus
Türk şapkası
10
Oleaceae
Ligustrum japonicum
Japon kurtbağrı
74
Pittosporum tobira
Pitosporum
6
Pittosporaceae
P.
tobira
‘Nana’
Bodur
pitosporum
98 KARABAŞ
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Chaenomeles japonica
Japon ayvası
1
Cotoneaster franchetti
Muşmula
7
Rosaceae
Photinia serrulata
Alev Çalısı
4
Spiraea vanhouttei
Keçi sakalı
12
Saxifragaceae
Philadelphus coronarius
Filbahri
43
Duranta repens
Güvercin üzümü
2
Verbenaceae
Lantana camara
Çalı mine
36
Toplam
1304
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Bitkisel Tasarıma Yönelik Veriler
Çalışma kapsamında mevcut bitkilerin bitkisel tasarımı yönlendiren estetik ve fonksiyonel özelliklere yönelik
değerlendirmeler Çizelge 3 ve Çizelge 4’te verilmiştir.
Çizelge 3. Çalışma alanında bulunan ağaçların estetik ve fonksiyonel etkinlik düzeyleri
AĞAÇLAR

DOĞAL

TOPLAM

Gölge

Vurgu

Meyve

-

-

4

-

-

4

-

5

-

1

Cupressus sempervirens var.
horizontalis

5

Elaeagnus angustifolia

10

Fraxinus excelsior

7

-

6

F. angustifolia

7

-

6

Laurus nobilis

9

-

8

Morus alba

6

-

3

M. alba ‘Pendula’

6

-

6

Olea europaea

8

-

-

2

Pinus brutia

5

-

-

6

P. nigra subsp. pallasiana

6

-

-

1

Platanus orientalis

7

-

-

6

Prunus cerasifera

10

-

5

-

5

Tilia tomentosa

10

Ulmus
glabra Kurulu Üyesi
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-

-

-

-
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Celtis australis
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Yönlendirme

Cedrus libani

Yaprak

Gövde

LATİNCE ADI

FONKSİYONEL
TOPLAM

ESTETİK

24

40

5
3
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Acacia cyanophylla

8

Acer negundo

9

Aesculus carnea

7

-

A. hippocastanum

7

-

Araucaria heterophylla

6

Brachychiton populneum

7

Callistemon viminalis

7

Casuarina equisetifolia

5

Citrus aurantium

8

Cupressus arizonica

7

-

4

-

5

-

7
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
7

-

C. macrocarpa

-

-

C. sempervirens var. pyramidalis

Prof. Dr. Ümran SEVİL

Diospyros kaki

EGZOTİK

Erythrina crista-galli

-

-

-

2

-

8

-

-

1

-

-

1

-

-

5

-

-

2

-

2

-

-

-

-

7
-

-

5

-

-

3

-

5

-

-

3

-

-

2

-

-

3

-

-

5

-

3

-

5

Jacaranda mimosifolia

8

Juniperus virginiana

5

Liriodendron tulipifera

6

Magnolia grandiflora

10

-

9

Melia azedarach

9

-

8

-

3

-

6

-

-

-

7

-

Phoenix canariensis

11

-

P. dactylifera

11

-

-

-

3

Pinus griffithii

7

-

-

-

2

Prunus persica

8

-

-

-

1

Robinia hispida

7

-

-

3

R. pseudoacacia

7

-

-

3

-

6

-

8

Paulownia tomentosa

-

R.. pseudoacacia ‘Umbraculifera’
Schinus molle

-

3
7
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Sophora japonica ‘Pendula’
Washingtonia filifera

8

W. robusta

8

TOPLAM

44
0 (yok):

-
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-

-

79

1 (az):

61

46

230

2 (orta):

64

-

-

2

-

-

6

2

132

23

43

3 (çok):
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Çizelge 4. Çalışma alanında bulunan ağaççık/çalıların estetik ve fonksiyonel etkinlik düzeyleri
LATİNCE ADI

ÇALILAR

Perdeleme

TOPLAM

-

2

Ligustrum vulgare

6

-

5

-

-

2

-

-

4

-

-

3

-

9

DOĞAL

Nerium oleander
Prunus laurocerasus

Yönlendirme

-

Vurgu

7

-

TOPLAM

Jasminum fruticans

Meyve

5

Çiçek

-

Yaprak

-

Gövde

5

Buxus sempervirens

-

7

-
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Punica granatum

10

Pyracantha coccinea

9

Taxus baccata

8

TOPLAM
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ESTETİK

9

20

18

15

62

-

15

-

-

-

2

11

6

0

32
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Berberis thunbergii
‘Atropurpurea’

8

-

-

-

2

Chaenomeles japonica

8

-

-

-

2

Cotoneaster franchetti

8

-

-

4

Duranta repens

9

-

-

-

3

-

-

2

Euonymus japonica

-

4

-

E. japonica ‘Variegata’

-

5

-

-

4

E. japonica ‘Aurea’

-

5

-

-

4

Hamamelis japonica

6

-

-

-

2

Hibiscus mutabilis

7

-

-

-

2

7

-

-

-

2

Hibiscus rosa-chinensis
H. syriacus

EGZOTİK

Justicia adhatoda

Prof. Dr. Ümran SEVİL7
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6

-

6
-

-

5

-

-

6

-

-

2

Lagerstroemia indica

10

Lantana camara

7

Ligustrum japonicum

6

-

-

6

Malvaviscus penduliflorus

7

-

-

6

Philadelphus coronarius

7

-

-

4

Photinia serrulata

6

-

-

2

Pittosporum tobira

10

-

-

5

-

6

-

-

3

-

-

5

-

-

3

-

P. tobira ‘Nana’

8

-

-

Plumbago capensis

7

-

Spiraea vanhouttei

8

Thuja plicata

6

-

T. orientalis

-

4

-

-

6

T. orientalis ‘Aurea’

-

4

-

-

6

188

45

2

108
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Yucca flamentosa
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Etkinlik düzeyleri

26
0 (yok):

-

63

1 (az):

61

38

2 (orta):

41

20

3 (çok):
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SONUÇ ve ÖNERİLER
Çalışmanın sonucunda Hatay ili merkez ilçesi olan Antakya’nın en büyük parkı olma niteliğine sahip Atatürk Parkı’nda toplam 85 odunsu takson belirlenmiştir. Alanın büyüklüğü dikkate alındığında parkın bitki tür
çeşitliliği bakımından zengin olduğu söylenebilir. Bu nedenle, rekreasyonel ve bilimsel çalışmalara kaynak
sağlaması bakımından önem taşımaktadır. Alanda egzotik türlere sayı ve tür sayısı bakımından daha fazla
yer verildiği görülmektedir. Oysa ki Hatay ili sahip olduğu zengin bitki örtüsü ve ekolojik koşullar nedeniyle
kentsel alanlardaki bitkilendirme tasarımlarında doğal türlerin kullanımına olanak sağlamaktadır. Bu nedenle
ekonomik olması, biyoçeşitliliğe katkı sağlaması ve adaptasyon yeteneği nedeniyle tercih edilen doğal türler
özel sektör ve kamu kurumlarına ait fidanlıklarda üretilmelidir. Parkta bulunan odunsu türler bitkisel tasarımı
yönlendiren estetik ve fonksiyonel nitelikleri yönünden ele alındığında; bitkiler estetik olarak daha yüksek
düzeyde kullanılmıştır. Estetik olarak en fazla yaprak rengi etkinliği ile fonksiyonel olarak da vurgu oluşturmak amacıyla kullanılmıştır. Sonuç olarak bitkilendirme tasarımlarında bitkilerin estetik ve fonksiyonel niteliklerinin birlikte düşünülmesi tasarımın etkinliğini arttıracaktır. Estetik açıdan ise özellikle sonbahar yaprak
rengi ile etkin türlerin herdemyeşil türlerle
birlikte
kullanılması
toplam renk etkinliğini arttırması nedeniyle
Prof.
Dr. Ümran
SEVİL
İBAD
Yönetim
Kurulu alandaki
Başkanıtür çeşitliliğinin artmasına katkı sağönemlidir. Tasarımlarda doğal ve egzotik
türlere
yer verilmesi
laması bakımından önem taşımaktadır. Ancak, biyoçeşitlilik ve ekonomik açıdan katkı sağlaması nedeniyle
doğal türlerin kullanımına öncelik verilmelidir. Bu kapsamda konuyla ilgili araştırma çalışmaları arttırılmalı
ve kurumların konuya hassasiyet göstermesi sağlanmalıdır.
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ATATÜRK PARKI’NDA (ANTAKYA/HATAY) BULUNAN ODUNSU BİTKİLERİN BİTKİSEL
TASARIMI YÖNLENDİREN BAZI KRİTERLER BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Elif BOZDOĞAN SERT1 Sema GÜLER2 Özgür KAHRAMAN3
İskenderun Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, İskenderun, Hatay / Türkiye

1

Mustafa Kemal Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Antakya, Hatay / Türkiye

2

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü,
Çanakkale / Türkiye

3

Öz: Sürdürülebilir ve sağlıklı kentlerin yaratılmasında estetik, fonksiyonel, sosyal ve çevresel katkıları ile vazgeçilmez bir unsur olan bitkiler, geçmişle bağ kurması, iletişim aracı olması, aidiyet uygusu sağlaması nedeniyle önem kazanmaktadır. Bitkiler, estetik nitelikleri ile insanlar üzerinde olumlu
Dr. Ümran
SEVİL
etki yaparak psikolojik açıdan yararProf.
sağlamakta;
fonksiyonel
nitelikleri ile kentsel yaşam kalitesini
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
arttırmaktadır. Bu çalışma ile Hatay kenti merkez ilçesi Antakya’nın en eski ve en büyük parkı olma
niteliğine sahip Atatürk Parkı’nda bulunan odunsu bitkilerin bitkisel tasarımı yönlendiren bazı kriterler bakımından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma, 2015 yılında Nisan-Mayıs ayları arasında
3 aşamalı olarak yürütülmüştür. Birinci aşamada araştırma alanında bulunan odunsu taksonlar tespit
edilmiş ve sayısal olarak belirlenmiştir. İkinci aşamada bitkilerin estetik (yaprak, gövde, çiçek ve
meyve rengi) ve fonksiyonel (vurgu, yönlendirme, gölge yapma, perdeleme ve çit oluşturma) kullanım özellikleri belirlenmiş ve her bir özellik kendi içerisinde puanlandırılmıştır. Bu puanlama yok
(0), az (1), orta (2) ve yüksek (3) şeklinde yapılmıştır. Üçüncü aşamada elde edilen veriler bir araya getirilmiş; toplam puanlar üzerinden matris oluşturularak değerlendirilmiştir. Çalışma ile Atatürk
Parkı’nda 41 familyaya ait 85 takson belirlenmiş olup; bunların % 28’ini doğal, % 72’sini egzotik
türler oluşturmaktadır. Ağaç ve çalıların estetik değeri fonksiyonel değerinden daha yüksek düzeyde
bulunmuştur. Bitkiler estetik olarak en fazla yaprak rengi etkinliği ile fonksiyonel olarak da vurgu
oluşturmak amacıyla kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, bitkilerin estetik ve fonksiyonel niteliklerinin birlikte kullanımının tasarımın etkinliğini arttıracağı; kentsel yeşil alanların önemli bir parçası
olan parklarda, pek çok açıdan katkı sağlaması nedeniyle doğal türlerin oransal olarak arttırılmasına
önem verilmesinin önemi vurgulanmıştır.
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1. GİRİŞ
Bitkiler, insanlar için yaşam alanlarında en belirgin tanımlayıcı ve gösterge olarak kabul edilmektedir.
Ayrıca, estetik, işlevsel, sosyal ve çevresel katkıları ile yaşamın vazgeçilmez unsurlarıdır. İlk dönemlerden bu yana bitkiler, barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılama, güvenliği sağlama, perde ve çit
oluşturma gibi amaçlarla kullanılmıştır (Dirik, 2008; Gezer ve Gül, 2009). Küresel iklim değişikliği
ve diğer çevre sorunlarının artması ile sürdürülebilir ve sağlıklı kentler oluşturabilmek amacıyla bitkilendirme çalışmaları yaygınlaşmıştır. Bu tür çalışmalar, bitki tür çeşitliliğini arttırması (Sjöman ve
ark., 2012), geçmişle bağ kurması, iletişim aracı olması (Aslanboğa, 1990; Broyles ve ark., 2011) ve
aidiyet duygusu sağlaması nedeniyle önem kazanmıştır. Tasarımlarda özellikle doğal türlerin tercih
edilmesi insanlardaki aidiyet duygusunu yüksek oranda arttırmaktadır (Head ve Muir, 2006). Doğal
türler aynı zamanda yaban yaşamına barınma alanı sağlayarak habitat değerine katkı sağlamaktadır
(Eşbah, 2006; Adams ve ark., 2011; Moro ve ark., 2013). Odunsu türler iklimi düzenleme, hava kirProf. Dr. Ümran SEVİL
liliğini ve gürültüyü azaltma, toprak-su
özellikleri ile kentsel yaşam kalitesini
İBAD dengesini
Yönetim koruma
Kurulu gibi
Başkanı
arttırmada önemli rol oynamaktadır (Aksoy ve ark., 2000; Beckett ve ark., 2000). Ağaç, ağaççık ve
çalılar fonksiyonel pek çok özelliğinin yanı sıra estetik nitelikleri ile de insanlar üzerinde psikolojik
açıdan yararlar sağlamaktadır (Robinson, 2004; Uzun, 2007). Bitki estetik niteliğini sahip olduğu
form, tekstür, dallanma ve renk (gövde renk ve deseni, sürgün-yaprak-çiçek-meyve rengi) gibi dendrolojik özellikleri ile kazanır. Bitkiler, tasarımda oluşturdukları kompozisyonlarla çeşitli fonksiyonları yerine getirmektedir (Ürgenç, 1998; Dirik, 2008; Erduran ve Kabaş, 2010; Seçkin ve ark., 2011;
). Örneğin, vurgu yaratmak amacıyla renk özelliğinden yararlanılmaktadır. Bitkiler, yaprak, çiçek,
meyve, gövde rengi ile etkinlik sağlarken; özellikle sonbahar yaprak rengi sarı, altın sarısı, kırmızı,
vb renklere dönüşen türler her zaman en dikkat çeken tasarım elemanları olarak kabul edilmektedir
(Yıldızcı, 1998; Nurtekin, 2007).
Bu çalışma ile Hatay kenti merkez ilçesi Antakya’nın en eski ve en büyük parkı olma niteliğine sahip
Atatürk Parkı’nda kullanılan bitkisel materyalin bitkisel tasarımı yönlendiren bazı kriterler bakımından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Elde edilen sonuçların bitkilendirme tasarımı çalışmalarında
bitki tür seçiminde estetik ve fonksiyonel niteliklerin kullanımına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
2. MATERYAL METOD

Prof. Dr. Bülent EKER
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Çalışma, 2015 yılında Nisan-Mayıs ayları arasında Hatay kenti merkez ilçesi olan Antakya’nın en
eski ve en büyük parkı olma niteliğine sahip Atatürk Parkı’nda yürütülmüştür. Çalışma alanı sınırları
belirlenirken park içerisinde konumlanmış çeşitli aktivitelerin yer aldığı bölümler (çay bahçeleri ve
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bazı hayvanların yaşam alanı olarak ayrılmış kısım) müdahale edilemeyen alanlar kabul edilerek göz
ardı edilmiştir. Park, kent merkezinde Asi Nehri kenarında konumlanmış olup; 39 da alanı kaplamaktadır (Şekil 1).

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Şekil 1. Çalışma alanının konumu

Şekil 1. Çalışma Alanının Konumu

Metod
Çalışma 3 aşamalı olarak yürütülmüştür. Birinci aşamada çalışma alanında bulunan odunsu bitki
taksonları yerinde yapılan gözlemlerle tespit edilmiş ve sayısal olarak belirlenmiştir. İkinci aşama
gözlem verilerinin elde edildiği aşamadır. Bu aşamada bitkilerin estetik (yaprak, gövde, çiçek ve
meyve rengi) ve fonksiyonel (vurgu, yönlendirme, gölge yapma, perdeleme ve çit oluşturma) açıdan
kullanım özellikleri belirlenmiştir. Bu aşamada estetik nitelikler renk bakımından değerlendirilmiştir.
Üçüncü aşama değerlendirme aşamasıdır. Bu aşamada estetik ve fonksiyonel nitelikler ayrı ayrı ele
alınmış; her bir özellik yok (0), az (1), orta (2), yüksek (3) şeklinde araştırmacılar tarafından derecelendirilmiştir. Son aşamada oluşturulan matris ile elde edilen veriler değerlendirilerek çalışma alanında mevcut bitkisel materyalin toplam estetik ve fonksiyonel etkinlik düzeyleri orijinleri de dikkate
alınarak belirlenmiş; öneri sunulmuştur.
3. ARAŞTIRMA BULGULARI
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Çalışma ile alanda yer alan doğal ve egzotik odunsu bitki taksonları ele alınmış; toplam 41 familyaya
ait 61 cins ve 85 takson tespit edilmiştir. Bu sınıflandırma içerisinde 25 familya, 34 cins ve 48 takson
ağaçlardan oluşurken; 19 familya, 29 cins ve 39 takson ise ağaççık/çalılardan oluşmaktadır. Orjinleri
bakımından değerlendirildiğinde ise taksonların 23’ünün Türkiye’nin doğal bitki örtüsü içerisinde
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yer aldığı görülmektedir. Ağaçlarda 10 familyaya ait 15 takson doğal iken; 18 familyaya ait 32 takson
ise egzotiktir. Ağaççık/çalılarda ise 6 familyaya ait 8 takson doğal iken; 5 familyaya ait 30 takson
egzotiktir. Elde edilen veriler hem ağaç hem de çalılarda egzotik türlerin ağırlıklı kullanıldığını göstermektedir (Çizelge 1 ve Çizelge 2).

Orjin

Çizelge 1. Çalışma Alanında Bulunan Ağaçlar ve Sayıları
Familyası

Doğal

Cupressaceae
Elaeagnaceae
Lauraceae
Moraceae
Oleaceae

Pinaceae

Platanaceae
Rosaceae
Tiliaceae
Ulmaceae

Latince Adı

Türkçe Adı

Cupressus sempervirens var. horizontalis Dallı Akdeniz servisi
İğde
Elaeagnus angustifolia
Defne
Laurus nobilis
Ak dut
Morus alba
FraxinusProf.
excelsiorDr. Ümran SEVİLDişbudak
Sivri meyveli dişbudak
F. angustifolia
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Zeytin
Olea europaea
Lübnan sediri
Cedrus libani
Kızılçam
Pinus brutia
Anadolu karaçamı
P. nigra subsp. pallasiana
Doğu çınarı
Platanus orientalis
Süs eriği
Prunus cerasifera
Gümüşi ıhlamur
Tilia tomentosa
Adi çitlembik
Celtis australis
Dağ karaağacı
Ulmus glabra

Toplam

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

Bitki Sayısı
(adet)
452
2
41
16
2
1
3
22
56
3
2
8
7
7
5
627
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Dişbudak yapraklı ak30
çaağaç
Yalancı karabiber
29
Anacardiaceae
Schinus molle
Salon arokaryası
4
Araucariaceae
Araucaria heterophylla
Jakaranda
1
Bignoniaceae
Jacaranda mimosifolia
Demir ağacı
21
Casuarinaceae
Casuarina equisetifolia
Mavi servi
11
Cupressaceae
Cupressus arizonica
Limoni servi
6
C. macrocarpa
C. sempervirens var. pyramidalis
Piramit servi
9
Kurşun kalem ardıcı
3
Juniperus virginiana
Trabzon hurması
1
Ebenaceae
Diospyros kaki
Pembe çiçekli at kes1
Hippocastanaceae
Aesculus carnea
tanesi
Beyaz çiçekli at kesta1
A. hippocastanum
Prof. Dr. Ümran SEVİLnesi
Kıbrıs akasyası
6
Leguminosae
Acacia İBAD
cyanophylla
Yönetim Kurulu Başkanı
Alev ağacı
1
Erythrina crista-galli
Yalancı akasya
2
Robinia hispida
Yalancı akasya
30
R. pseudoacacia
Top akasya
33
R.. pseudoacacia ‘Umbracaulifera’
Japon soforası
2
Sophora japonica
Sarkıcı Japon soforası
8
S. japonica ‘Pendula’
Büyük çiçekli manolya
12
Magnoliaceae
Magnolia grandiflora
Lale ağacı
1
Liriodendron tulipifera
Tesbih ağacı
4
Meliaceae
Melia azedarach
Fırça çalısı
2
Myrtaceae
Callistemon viminalis
Yalancı hurma
24
Palmae
Phoenix canariensis
Hurma
2
P. dactylifera
Telli palmiye
4
Washingtonia filifera
Palmiye
3
W. robusta
Ağlayan çam
1
Pinaceae
Pinus griffithii
Şeftali
1
Rosaceae
Prunus persica
Turunç
35
Rutaceae
Citrus aurantium
Kral ağacı
8
Scrophulariaceae
Paulownia tomentosa
Doç.
Dr.
Pelin
AVŞAR
KARABAŞ
Prof.
Dr.
Bülent
EKER
Japon kavağı
5
Sterculiaceae
Brachychiton populneum
İBAD Yönetim Kurulu
Başkan
Yardımcısı
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Toplam
301
GENEL TOPLAM
928

Egzotik

Aceraceae
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Alandaki mevcut bitkiler sayısal bakımdan değerlendirilmiş; toplam 2543 adet bitkinin yer aldığı belirlenmiştir. Bu bitkilerin 1615 adetinin ağaççık/çalı (% 63), 928 adetinin de ağaç (%37) olduğu tespit
edilmiştir. Çit bitkisi olarak kullanılması nedeniyle Ligustrum vulgare, Thuja orientalis ve T. orientalis ‘Aurea’ yoğundur. Bitkilerin % 37’si ülkemizin doğal türlerinden oluşmaktadır. Ağaçların % 68’i
doğal iken; ağaççık/çalıların sadece %19’u doğaldır. Doğal türler içerisinde Cupressus sempervirens
var. horizontalis, Pinus brutia ve Laurus nobilis ağırlıklı olarak kullanılmıştır. Ağaççık/çalılarda T.
orientalis ‘Aurea ve T. orientalis yoğun kullanılan egzotik türlerdir.

Orjin

Çizelge 2. Çalışma Alanında Bulunan Ağaççık/Çalılar ve Sayıları
Latince Adı

Apocynaceae

Nerium
oleander
Zakkum
Prof.
Dr. Ümran SEVİL
İBAD
Yönetim Kurulu Başkanı
Buxus
sempervirens
Adi şimşir

12

Jasminum fruticans

Sarı yasemin

1

Ligustrum vulgare

Kurtbağrı

150

Punica granatum

Nar

20

Prunus laurocerasus

Karayemiş

31

Pyracantha coccinea

Ateş dikeni

67

Taxus baccata

Porsuk

7

Buxaceae

Doğal

Oleaceae
Punicaceae
Rosaceae
Taxaceae
Toplam

Prof. Dr. Bülent EKER
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Türkçe Adı

Bitki Sayısı
(adet)

Familyası

23

311

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
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Acanthaceae

Justicia adhatoda

Yustisya

5

Berberidaceae

Berberis thunbergii
‘Atropurpurea’

Kırmızı yapraklı kadın
tuzluğu

7

Abelia x grandiflora

Abelya

2

Lonicera fragrantissima

Kış hanımeli

15

L. tatarica

Tatar Hanımeli

2

Viburnum tinus

Herdemyeşil kartopu

76

Euonymus japonica

Taflan

36

E. japonica ‘Variegata’

Beyaz alacalı taflan

11

E. japonica ‘Aurea’

Sarı alacalı taflan

55

Thuja plicata

Boylu mazı

54

Caprifoliaceae

Celastraceae

Egzotik

Cupressaceae

Prof. Dr. Ümran SEVİL
T. orientalis
Doğu mazısı
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Alacalı mazı
T. orientalis ‘Aurea’

385

Hamamelidaceae

Hamamelis japonica

Cadı fındığı

5

Liliaceae

Yucca flamentosa

Avize çiçeği

10

Lythraceae

Lagerstroemia indica

Oya ağacı

28

Hibiscus mutabilis

Ağaç hatmi

3

H. rosa-chinensis

Japon gülü

4

H. syriacus

Çit hatmi

60

Malvaviscus penduliflorus

Türk şapkası

10

Ligustrum japonicum

Japon kurtbağrı

74

Pittosporum tobira

Pitosporum

6

P. tobira ‘Nana’

Bodur pitosporum

98

Plumbago capensis

Mavi yasemin

3

Chaenomeles japonica

Japon ayvası

1

Cotoneaster franchetti

Muşmula

7

Philadelphus coronarius

Filbahri

43

Duranta repens

Güvercin üzümü

2

Lantana camara

Çalı mine

36

Malvaceae

Oleaceae
Pittosporaceae
Plumbaginaceae

Rosaceae

Prof. Dr. Bülent EKER
Photinia serrulata
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Spiraea vanhouttei
Saxifragaceae
Verbenaceae
Toplam
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Bitkisel Tasarıma Yönelik Veriler
Çalışma kapsamında mevcut bitkilerin bitkisel tasarımı yönlendiren estetik ve fonksiyonel özelliklere
yönelik değerlendirmeler Çizelge 3 ve Çizelge 4’te verilmiştir. Estetik nitelik değerlendirildiğinde
hem doğal hem de egzotik ağaç türlerinde yaprak rengi etkinliğinin en yüksek düzeyde olduğu görülmektedir. Doğal türler içerisinde E. angustifolia, P. cerasifera ve Tilia tomentosa; egzotik türlerde
de Magnolia grandiflora, Phoenix canariensis ve P. dactylifera renk bakımından en etkin türlerdir.
Fonksiyonel özellikler bakımından en etkin doğal tür L. nobilis olup; vurgu ve yönlendirme amaçlı;
en etkin egzotik tür olarak da M. grandiflora vurgu, gölge ve yönlendirme amaçlı kullanılmıştır.
Çizelge 3. Çalışma alanında bulunan ağaçların estetik ve fonksiyonel etkinlik düzeyleri
AĞAÇLAR

TOPLAM

Gölge

Vurgu

TOPLAM

Meyve

5

-

-

4

Celtis australis

5

-

-

4

Cupressus sempervirens var.
horizontalis

5

-

5

Elaeagnus angustifolia

10

-

1

Fraxinus excelsior

7

-

6

F. angustifolia

7

-

6

Laurus nobilis

9

-

8

Morus alba

6

-

3

M. alba ‘Pendula’

6

-

6

Olea europaea

8

-

-

2

Pinus brutia

5

-

-

6

P. nigra subsp. pallasiana

6

-

-

1

-

-

6

-

Cedrus libani

DOĞAL

Çiçek

Gövde

Yaprak

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

LATİNCE ADI

Perdeleme

FONKSİYONEL
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Yönlendirme

ESTETİK

-

-

7

Platanus orientalis

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
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5
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Prunus cerasifera
İBAD
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10

Tilia tomentosa

24

40

22

25

111

-

5

-

-

3

16

0

71

-

5

Ulmus glabra
TOPLAM

-

29

26
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Acacia cyanophylla

8

Acer negundo

9

Aesculus carnea

7

-

A. hippocastanum

7

-

Araucaria heterophylla

6

-

Brachychiton populneum

7

Callistemon viminalis

7

Casuarina equisetifolia

5

Citrus aurantium

8

Cupressus arizonica

7

-

4

-

C. sempervirens var. pyramidalis

5

-

Diospyros kaki

7

-

-

C. macrocarpa

EGZOTİK

-

2

-

8

-

-

1

-

-

1

-

5

-

2

-

2

-

7

-

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
8

Jacaranda mimosifolia

-

-

-

Prof. Dr. Ümran SEVİL 7

Erythrina crista-galli

-

-

5

-

-

3

-

5

-

-

3

-

-

2

-

-

3

-

-

5

-

3

-

5

Juniperus virginiana

5

Liriodendron tulipifera

6

Magnolia grandiflora

10

-

9

Melia azedarach

9

-

8

Paulownia tomentosa

7

-

-

3

Phoenix canariensis

11

-

-

6

P. dactylifera

11

-

-

-

3

Pinus griffithii

7

-

-

-

2

Prunus persica

8

-

-

-

1

Robinia hispida

7

-

-

3

R. pseudoacacia

7

-

-

3

-

6

-

8

-

3

-

7

-

-

2

-

-

6

2

132

-

R.. pseudoacacia ‘Umbraculifera’

-

7

Sophora japonica

7

Sophora japonica ‘Pendula’

7

Washingtonia filifera

8

Etkinlik düzeyleri

0 (yok):

44
-

79
1 (az):

61

-

-

-

8

W. robusta
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-

3

Schinus molle
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Çizelge 4. Çalışma alanında bulunan ağaççık/çalıların estetik ve fonksiyonel etkinlik düzeyleri
ÇALILAR

TOPLAM

Perdeleme

Vurgu

TOPLAM

Meyve

Çiçek

5

-

-

5

Jasminum fruticans

7

-

-

2

Ligustrum vulgare

6

-

5

-

-

2

-

-

4

-

-

3

-

9

-

Buxus sempervirens

DOĞAL

Yaprak

Gövde

LATİNCE ADI

Çit oluşturma

FONKSİYONEL
Yönlendirme

ESTETİK

Nerium oleander
Prunus laurocerasus

-

Prof. Dr. Ümran SEVİL 7

-

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
10

Punica granatum

10

Pyracantha coccinea

9

Taxus baccata

8
TOPLAM

Prof. Dr. Bülent EKER
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9

20

18

15

62

-

15

-

-

-

2

11

6

0

32

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
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Berberis thunbergii
‘Atropurpurea’

8

-

-

-

2

Chaenomeles japonica

8

-

-

-

2

Cotoneaster franchetti

8

-

-

4

Duranta repens

9

-

-

-

3

-

-

2

Euonymus japonica

-

4

-

E. japonica ‘Variegata’

-

5

-

-

4

E. japonica var. aurea

-

5

-

-

4

Hamamelis japonica

6

-

-

-

2

Hibiscus mutabilis

7

-

-

-

2

Hibiscus rosa-chinensis

7

-

-

-

2

Prof. Dr. Ümran SEVİL 7

H. syriacus

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
6

-

-

5

Lagerstroemia indica

10

-

-

6

Lantana camara

7

-

-

2

Ligustrum japonicum

6

-

-

6

Malvaviscus penduliflorus

7

-

-

6

Philadelphus coronarius

7

-

-

4

Photinia serrulata

6

-

-

2

Pittosporum tobira

10

-

-

5

-

6

-

-

3

-

-

5

-

-

3

EGZOTİK

Justicia adhatoda

8

-

P. tobira var. nana

-

-

Plumbago capensis

7

Spiraea vanhouttei

8

Thuja plicata

6

-

-

T. orientalis

-

4

-

-

6

T. orientalis ‘Aurea’

-

4

-

-

6

-

7

9

Viburnum tinus

Doç. Dr.
KARABAŞ
9 Pelin AVŞAR
3
-

Prof.
Dr.flamentosa
Bülent EKER
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Etkinlik düzeyleri
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6

-

0 (yok):

-

26

63
1 (az):

61
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2
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Alanda doğal ağaççık/çalılarda yaprak, çiçek ve meyvenin renk etkinliğine katkısı yakın değerler
göstermektedir. Gövdenin etkinliği ise yok denecek kadar azdır. Doğal türler içerisinde Punica granatum ve Prunus laurocerasus renk bakımından en etkin türler olarak belirlenmiştir. Egzotikler içerisinde ise daha çok yaprak ve çiçek renkleri etkindir. Özellikle Lagerstroemia indica ve Pittosporum
tobira renk bakımından en etkin türler olmuştur. Doğal türlerde fonksiyonel olarak daha çok vurgu
amaçlı kullanımlara yer verilmiş; bunu yönlendirme ve çit oluşturma takip etmiştir. Fonksiyonel özellikler bakımından en etkin doğal tür Pyracantha coccinea olup; vurgu, yönlendirme ve çit oluşturma
amaçlı kullanılmıştır. Fonksiyonel özellikler (çit oluşturma, vurgu ve yönlendirme) bakımından en
etkin egzotik tür Viburnum tinus’tur.
4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Çalışmanın sonucunda Hatay ili merkez ilçesi olan Antakya’nın en büyük parkı olma niteliğine saProf.takson
Dr. Ümran
SEVİL
hip Atatürk Parkı’nda toplam 87 odunsu
belirlenmiştir.
Alanın büyüklüğü dikkate alındığınİBAD
Yönetim
Kurulu
Başkanı
da parkın bitki tür çeşitliliği bakımından zengin olduğu söylenebilir. Bu nedenle park rekreasyonel
amaçların yanı sıra eğitim ve bilimsel çalışmalara kaynak sağlama bakımından önem taşımaktadır.
Araştırmada saptanan taksonların % 28’i Türkiye’nin doğal bitki örtüsünde yer almaktadır. Ağaçlarda
15 takson, ağaççık/çalılarda ise 8 takson doğaldır. Sayı bakımından değerlendirildiğinde ise alanda
mevcut 2543 adet bitkinin % 37’sini ülkemizin doğal türlerinin oluşturduğu belirlenmiştir. Ağaçların
% 68’i, ağaççık/çalıların ise %19’u doğaldır. Bu veriler alanda egzotik türlere sayıca ve tür sayısı
bakımından daha fazla yer verildiğini göstermektedir. Oysa ki Hatay ili sahip olduğu zengin bitki
örtüsü ve ekolojik koşullar nedeniyle kentsel alanlardaki bitkilendirme tasarımlarında doğal türlerin
kullanımına olanak sağlamaktadır. Bu nedenle ekonomik olması, biyoçeşitliliğe katkı sağlaması ve
adaptasyon sağlama yeteneğinin yüksek olmasından dolayı tercih edilen doğal türlerin özel sektör,
belediye ve kamu kurumlarına ait fidanlıklarda üretimine ağırlık verilmelidir.
Atatürk Parkı’nda bulunan odunsu bitkiler bitkisel tasarımı yönlendiren estetik (yaprak, gövde, çiçek
ve meyve rengi) ve fonksiyonel (vurgu, yönlendirme, gölge yapma, perdeleme ve çit oluşturma) nitelikleri yönünden ele alınmıştır. Sonuç olarak, bitkilerin sahip olduğu estetik değerlerin fonksiyonel
değerlerden daha yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Bitkiler estetik olarak en fazla yaprak rengi
etkinliği ile fonksiyonel olarak da vurgu oluşturmak amacıyla kullanılmıştır. Sonuç olarak bitkilenDoç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
dirmeİBAD
tasarımlarında
bitkilerin
estetik
ve
fonksiyonel
niteliklerinin
birlikteKurulu
düşünülmesi
tasarımın
etİBAD
Yönetim
Başkan
Yardımcısı
Yönetim Kurulu Üyesi
kinliğini arttıracaktır. Estetik açıdan ise özellikle sonbahar yaprak rengi ile etkin türlerin herdemyeşil
türlerle birlikte kullanılması toplam renk etkinliğini arttırması nedeniyle önemlidir. Tasarımlarda doğal ve egzotik türlere yer verilmesi alandaki tür çeşitliliğinin artmasına katkı sağlaması bakımından
önem taşımaktadır. Ancak, biyoçeşitlilik ve ekonomik açıdan katkı sağlaması nedeniyle doğal türlerin
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kullanımına öncelik verilmelidir. Bu kapsamda konuyla ilgili araştırma çalışmaları arttırılmalı ve kurumların konuya hassasiyet göstermesi sağlanmalıdır.
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CUMHURİYET DÖNEMİNE AİT YAPI ÖRNEKLERİ; ÇORLU ASKERİ HASTANE, KOLORDU
VE ORDUEVİ BİNALARI
Ayşe KOPUZ, Ahmet BAL
Türkiye
 	
Öz: MS 395 yılında Roma İmparatorluğunun ikiye ayrılmasından sonra Çorlu Bizans İmparatorluğunun sınırları içerisinde kalmıştır. MS 7. Yy’da Bizans İmparatorluğu topraklarını kolordu (Thema) adını verdiği askeri
bölgelere ayırarak, bir tür eyalet sisteminin temellerinin atmış ve bu kolordulardan biri de Thrakia Thema’sı
olmuştur. Böylelikle Bizans İmparatorluğu zamanından itibaren, Trakya bölgesinde askeri açıdan en önemli
kalelerden biri Çorlu olmuştur. Daha sonra Birinci Dünya savaşında, Yunanlılar Çorlu’yu işgal etmiş ve birçok tahribata yol açmışlardır. Bu yüzden 1936 yılında Kolordu Komutanı Salih Omurtak tarafından, Çorlu’da
üç askeri bina yapılmasına karar verilmiş ve aynı yıl inşaatına başlanmıştır. Bunlar Askeri Hastane, Kolordu
ve Subay Orduevi binalarıdır. Bunlardan Kolordu ve Orduevi binaları 1937 yılında, Askeri hastane ise 1940
yılında hizmete açılmıştır. Askeri Hastane projesinin Mimar Necmi Ateş tarafından hazırlandığı ve uygulamasının A. Ziya Kozanoğlu tarafından yapıldığı belirtilmekte ve diğer iki binanın da aynı mimarlar tarafından
projelendirildiği düşünülmektedir. Erken cumhuriyet döneminin modern mimarlık yaklaşım kriterlerinin farklı
boyutlarda okunduğu binalara örnek olarak Çorlu’da bulunan bu üç yapı, döneme ait bir belge niteliğindedir.
Subay orduevi, İstanbul ve Anadolu’nun birçok kentinde, askeri personelin sosyalleşebileceği, bir araya gelebileceği veya eğlenebileceği bir mekân olarak karşımıza çıkar. Sadece mimari dili değil, fonksiyonel kullanımı
ve yeni mekânsal farklılıkları oluşturmada etkili olmuştur. Hastane ve Kolordu binalarıyla benzerlikler taşıdığı
görülmektedir. Her üç yapıda, iç mekân ayrıntıları ve diğer özellikleriyle benzerlik göstermektedir. Dönem
özelliklerinin belirgin olarak bulunduğu söz konusu yapılar, tarihimize tanıklık etmesi bakımından önem göstermektedirler.
Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet Dönemi, Çorlu, Abdullah Ziya Kozanoğlu
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MİMARLIKTA MALZEME - BİÇİM İLİŞKİSİNİN ÖZ - NİTELİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Zeliha Burcu DEMİRCİ, Adnan AKSU
Türkiye
 	
Öz: Mimarlık, günümüze malzeme ve malzeme kullanımının izini sürerek gelmiştir. Mimarlık pratiğinin temeli olan malzemenin, uzun bir tarihsel süreci vardır. Bu nedenle konuyla ilgili literatürde geniş araştırmalar
bulunmaktadır. Çevremizdeki yapılı çevrenin incelenmesi ile, yapı malzemeleri hakkında pek çok soru ve
yanıt beraberinde gelmektedir. Tarihsel süreç, malzemenin biçimi var etmekte bir araç olarak kullanıldığını göstermektedir. Biçimin malzemeyi kullanarak kendini var etme durumu, malzemenin zamanla mimaride imge aracı olarak kullanılmasına yol açmıştır. Bu çalışmada malzeme ve biçim ilişkisini anlayabilmek
için, malzemenin öz ve nitelik kavramları
ele Dr.
alınacaktır.
Malzemenin
Prof.
Ümran
SEVİL potansiyeli araştırılarak, malzemenin
biçimi oluşturma etkisi üzerinde durulacaktır.
Bunu yaparken
tarihsel süreçte biçimin ve malzemenin geliİBAD Yönetim
Kurulu Başkanı
şimi incelenecektir. Öz, maddenin yapısal özelliği (atom, maddesellik, kimyasal özellik); nitelik ise, malzemeye yüklenen anlamdır. Öz ve nitelik arasındaki ilişki, malzemenin biçimde kullanılışının tarihsel sürecini
de belirler. Bu süreçte öz ve nitelik ilişkisinde değişmeler ve dönüşümler gözlemlenebilmektedir. Araştırma kapsamında mimarlığın uygulama alanında ‘Biçimi oluştururken malzemenin etkisi nedir?’ sorusu sorularak araştırma alanında bir çerçeve belirlenmiştir. Bu soruya cevap verebilmek için, malzemenin özü ve
niteliği arasındaki ilişki incelenmiştir. Amaç, malzemenin öz ve nitelik sürecinin bir bütün olarak ele alınmasını sağlamaktır. Aksi durumda ortaya çıkan sonuçlar kopyalama, giydirme ve süslemeye doğru giderek
malzemenin öz ve nitelik arasındaki bağlamsal bütünlüğü sorunlu hale gelmektedir. Bu çalışmanın amacı, malzemenin öz ve nitelik kullanımını anlayarak, mimaride malzeme ve biçim ilişkisi üzerine bir yöntem oluşturmaktır. Çalışmanın önermesi; günümüzde ve gelecekte malzemenin özünün ve niteliğinin birlikte değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan ürünlerin, özgün ve kalıcı olabileceği üzerine temellenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Mimarlıkta Malzeme, Mimarlıkta Biçim, Öz, Nitelik
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KEPEZ (ÇANAKKALE) BELDESİ SAHİL ŞERİDİNİN REKREASYONEL AMAÇLI KULLANIMININ İRDELENMESİ
Abdullah KELKİT, Alper SAĞLIK, Yavuz ALKAN
Türkiye

Öz: Kıyılar, insanlık tarihi boyunca yerleşim, savunma, tarım, ticaret vb amaçlı mekânsal kullanımlar için
cazip alanlar olmuştur. Özellikle son yıllarda bu alanlar kıyı rekreasyon etkinlikleri açısından da adeta bir
cazibe alanları haline gelmişlerdir. Çalışma; Çanakkale İli Kepez Beldesi sınırları içinde yer alan yaklaşık
5,5 km uzunluğundaki sahil şeridinde yürütülmüştür. Çalışma alanı içinde otel, çay bahçeleri, piknik alanı,
yürüyüş yolu, otopark, kafeterya, plaj, karavan parkı, aquapark, askeri tesis, konut ve tarım arazileri vb farklı mekânsal kullanımlar bulunmaktadır. Çalışma alanının sınırlandırılmasında, kıyı ve sahil şeridi ile ilgili
yasal mevzuat hükümleri göz önündeProf.
bulundurulmuştur.
Çalışmada;
Dr. Ümran
SEVİL sahil şeridi boyunca yer alan mevcut
ve potansiyel rekreasyon alanlarınınİBAD
tespitiYönetim
ile diğer mekansal
kullanımlar arasındaki ilişkilerin belirlenmesi
Kurulu Başkanı
amaçlanmıştır. Buna göre; sahil şeridinin Çanakkale Boğazı’nın kenarında yer almasının sonucu olarak sahip
olduğu üstün özelliklerine karşın, özellikle son yıllarda nüfus artışı ve beraberinde yapılaşma baskıları nedeniyle sahil şeridinde bölünmeler oluştuğu, rekreasyonel etkinlikler için yeteri miktarda alan bırakılmadığı ve
farklı amaçlı mekansal kullanımlarının oluştuğu tespit edilmiştir. Mevcut rekreasyon alanlarında ise tasarım
ve uygulama hatalarından dolayı donatı elemanı yetersizlikleri, zemin kaplama hataları, hatalı bitki seçimi ve
yetersizliği, temizlik ve bakım eksikliği bulunmaktadır. Sahil şeridinin karasal kesiminde yer alan tarım arazilerinin ise özellikle yapılaşma baskısı altında kaldığı gözlemlenmiştir. Özellikle ikincil konut amaçlı sitelerin
yapımının bu alanlarda hızla arttığı görülmektedir. Çalışmada, mevcut rekreasyon alanlarının fiziki altyapılarının tespiti, geliştirilmesi ve öneri rekreasyon alanları için de planlama ve tasarım önerileri getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çanakkale, Kepez, Kıyı, Rekreasyon, Sahil Şeridi
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ÇANAKKALE MERKEZ KEPEZ TOKİ KONUTLARI DIŞ MEKÂN KULLANIMLARININ İNCELENMESİ
Abdullah KELKİT, Alper SAĞLIK, Yavuz ALKAN
Türkiye

Öz: Ülkemizde kurulduğu günden bugüne farklı şehirlerde özellikle dar ve orta gelirli insanlara yönelik nitelikli ve kaliteli konut ve sosyal donatı projeleri geliştirmeyi ve konforlu yaşam alanları oluşturmaya yönelik
uygulamaları hedefleyen TOKİ, konut ihtiyacına yönelik önemli adımlar atmaktadır. Ülkemiz nüfusunun ve de
özellikle kentsel nüfusun hızla arttığı günümüzde nitelikli konut ihtiyacı da beraberinde artmaya başlamıştır.
Bu ihtiyacı karşılamaya yönelik planlamalar yapılırken nüfusun teknik altyapı, sosyal donatı, rekreasyon vb
mekan ihtiyaçlarının bütüncül olarak planlandığı bir toplu konut modeline ihtiyaç duyulmaktadır. Bu model,
konut ve dış mekan alan kullanımlarının
ekolojik
ve mekânsal
kurgunun iyi yapıldığı bir planlamayı ve
Prof.
Dr.odaklı
Ümran
SEVİL
bu çerçevede yapılan uygulamaları kapsamaktadır.
BuKurulu
çalışma,Başkanı
Toplu Konut İdaresi’nce (TOKİ) Çanakkale
İBAD Yönetim
Merkez Kepez Beldesi’nde 2008 yılında yapımına başlanan ve 2009 yılında tamamlanan, 48 Blok ve 960 konuttan oluşan ve içinde ticaret merkezi, sağlık ocağı, lise, ilköğretim okulu, anaokulu, cami, belediye hizmet
binası, rekreasyon alanlarının bulunduğu yaklaşık 250 da.lık bir alana yayılan toplu konut alanında yürütülmüştür. Bu kapsamda, mevcut altyapının tespitine yönelik arazi çalışmaları yapılmış, mekânsal kullanımlar
ve bunların alan içindeki dağılımları, yeterlikleri incelenmiştir. Buna göre; toplu konut alanında yeşil alan
miktarının yeterli ancak bakım ve onarımının eksik olduğu, donatı eleman eksikliği, rekreasyonel etkinlikler
için yeteri miktarda alan ayrılmadığı, bitkilendirmede yanlış bitki seçimleri ve uygulamalar yapıldığı belirlenmiştir. Mevcut otopark sayısının talepleri karşılayabilecek sayıda olduğu tespit edilmiştir. Bilgilendirme ve
yönlendirme levhaları da yetersiz bulunmuştur. Çalışmada, toplu konut alanında dış mekan alan kullanımlarının mevcut fiziki altyapısının geliştirilmesine yönelik planlama ve tasarım önerileri getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Alan Kullanımı, Çanakkale, Rekreasyon, TOKİ, Toplu Konut
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TAŞIYICI ELEMANLARDA KULLANILACAK HAFİF BETONUN DAYANIM ÖZELLİKLERİNİN
İYİLEŞTİRİLMESİ
Ahmet BAL
Türkiye

Öz: Hafif beton, birim hacim ağırlığı 800-2000 kg/ m3 arasında olan hafif agregaların, kimyasal köpüklerin
ya da kimyasal metotlarla boşluk oluşturmak suretiyle üretilen, son yıllarda kullanımı gittikçe yaygınlaşan
bir beton türüdür. Hafif betonların ısı ve ses yalıtımına getirdiği olumlu etkilerin yanında yapısal elemanlarda
kullanımında yapı zati yüklerinin azaltılması gibi avantajları da vardır. Yapısal elemanların zati yüklerinin
azaltılması, yapının üzerine gelen deprem yüklerini azalttığından taşıyıcı elemanların en kesitlerinin azalmasına ve ekonomik boyutlarla üretilmesine olanak sağlamaktadır. Mevcut çalışmalarda hafif betonların özellikle
basınç dayanımları düşüktür. Bu sebeple
bu çalışma
kapsamında
hafif betonun birim hacim ağırlıkları değişProf.
Dr. Ümran
SEVİL
tirilmeden basınç dayanımlarının arttırılması
için farklı
beton tasarımları
İBAD Yönetim
Kurulu
Başkanı geliştirilmiştir. Böylece hafif beton
numunelerinde basınç dayanımı 80 mpa’ya kadar yükseltilmiş ve elde edilen basınç dayanımı değerleri ile
yapısal taşıyıcı elemanların üretimine imkan oluşturmuştur. Çalışmada öncelikle hafif betonun birim hacim
ağırlıkları değiştirilmeden basınç dayanımlarının artışı için beton tasarımları denenmiştir. Üretilen numunelerde kullanılan kimyasal ve mineral katkı tipleri ile oranları, agrega gradasyonları ile tipleri değiştirilerek basınç
dayanımındaki artış değerlendirilmiştir. Ayrıca hafif betonların eğilme dayanımlarının iyileştirilmesi için polimer bazlı liflerle takviyesi ve bunun beton birim hacim ağırlığı ile basınç dayanımına etkisi gözlemlenmiştir.
Sonuç olarak yapısal taşıyıcı elemanlara uygulanabilir, beton birim hacim ağırlığı 1800 kg/ m3 iken basınç
dayanımının 80 mpa’ya ulaştığı bir beton tasarımı önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hafif Beton, Taşıyıcı Elemanlar, Basınç Dayanımı, Birim Hacim Ağırlığı
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MEVCUT BEŞ KATLI BETONARME BİR KONUT YAPISININ LİFLİ POLİMERLER (FRP) İLE
GÜÇLENDİRİLMESİNİN ARAŞTIRILMASI
Ahmet BAL, Ahmed Mert KILIÇ
Türkiye

Öz: Günümüzde karbon, cam,aramid esaslı lifli polimerler mevcut yapıların güçlendirilmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Kompozit bir malzeme olan lifli polimerler yüksek süneklik ve dayanım özellikleri ile
uygulama kolaylığı sayesinde mevcut betonarme yapıların deprem performanslarının arttırılmasında tercih
edilen önemli bir güçlendirme alternatifidir. Bunun yanı sıra mevcut yapılara uygulanabilirliği kolaydır. Bu
çalışmada beton basınç dayanımları, projedeki amaç basınç dayanımlarını sağlayamadığı için güçlendirme
gerektiren mevcut beş katlı bir konut yapısının hem düşey yükler (zati, hareketli yükler) hem de yatay yükler
(deprem vs.) etkisinde güvenliği araştırılmıştır.
Gerçekleştirilen
yapısal modelde yapının karot ölçümleri soProf. Dr.
Ümran SEVİL
nucunda belirlenen gerçek beton basınç
dayanımları
ileKurulu
işletme yükleri
altında yapı güvenliğini sağlayamadığı
İBAD
Yönetim
Başkanı
görülmüştür. Bu sebeple yapının düşey ve yatay yükler altında güçlendirilmesi zorunlu hale gelmiştir. Beton
basınç dayanımları yapının tamamında problemli olmadığı için ve mimari zorunluluklardan dolayı yapının
konvansiyonel güçlendirme alternatifleri (mantolama, perde ilavesi, çelik çaprazlarla güçlendirme vs.) uygulanamamaktadır. Yapının düşük dayanımlı elemanları belirlenmiş öncelikle eleman bazında FRP ile kapasiteler arttırılmış ardından yapısal modelde analizler gerçekleştirilerek yapı bütünlüğünün düşey ve yatay yükler
altında stabilitesi ve güvenliği araştırılmıştır. Çalışmada FRP’nin, kirişler ve döşemeler için eğilme ve kesme
kapasitelerinin artışı; kolonlar ve perdeler için ise kesme ve eksenel basınç kapasitelerinin artışı için uygulama yöntemleri belirlenmiştir. Farklı yapı elemanlarını barındıran yapı sisteminde FRP’nin lamine ve kumaş
alternatifleri ile uygulama esasları ayrıntılı araştırılmıştır. Ayrıca düğüm noktalarının güçlendirilmesi için FRP
uygulaması yürürlükteki yönetmeliklere göre gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak betonarme bir konut yapısında,
güvenliğin temininde FRP’nin avantaj ve dezavantajları, uygulanabilirliği, ekonomikliği çalışma kapsamında
uygulamalı olarak gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Betonarme Yapılar, FRP, Güçlendirme, Deprem
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REAKTİF PUDRA BETONUNUN KENT MOBİLYALARI TASARIMINDA KULLANIMININ
ARAŞTIRILMASI
Ahmet BAL, Selin KOCA
Türkiye

Öz: Yapı alanının en önemli malzemelerinden biri olan betonun teknolojisi her geçen gün gelişmektedir. Son
yıllarda akışkanlaştırıcı katkılar üzerinde yapılan yoğun çalışmalar bu katkıların özelliklerinin geliştirilmesine
yol açmış, böylece düşük su/çimento oranına sahip beton tasarlanmanın önü açılmıştır. Bu yüzyılda beton
teknolojisindeki devrim olarak nitelendirilebilecek gelişme, 200 mpa üzerinde basınç dayanımına sahip, ultra
performanslı liflerle güçlendirilmiş Reaktif pudra betonudur. Reaktif pudra betonu; normal betonlardan farklı
olarak hiper akışkanlaştırıcı katkı, çelik ya da polimer lifler ve silisyum oksit içeren, yüksek dayanım özelliği
gösteren çimento esaslı kompozit bir Prof.
malzemedir.
Betonun içerisinde
Dr. Ümran
SEVİL kullanılan çelik ve/veya polimer lifler
sayesinde elemanın sünekliği arttırılarak
ve çekme
dayanımı
üst noktalara çıkmaktadır. Enerji yutma
İBADeğilme
Yönetim
Kurulu
Başkanı
kapasitesi artmaktadır. Bu nedenle Reaktif pudra betonu yapısal olarak çelikle yarışabilecek seviyededir. Bu
çalışmada; Reaktif pudra betonunun tasarımını esas alan, lif takviyesi ile enerji yutma kapasitesi arttırılmış
beton ile kent içerisinde kullanabileceğimiz farklı tasarımlara sahip mobilyalar üretilmiştir. Çalışmanın amacı
beton teknolojisine dikkat çekmek ve betonun yapıların dışında da birçok alanda kullanabileceğini göstermektir. Ayrıca eğilme, çekme ve burulma etkilerine karşı dayanımı yüksek olmayan normal betonun izin vermediği tasarımların da gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Reaktif pudra beton dizaynını oluşturmak için 2 farklı
deneme yapılmıştır. Bu denemeler sonucunda ilk defa donatı takviyesi olmadan, salt betonun özelliklerinin
iyileştirilmesiyle farklı kent mobilyaları oluşturulmuştur. Üretilen elemanlar ile betonun çok yönlü bir malzeme olduğu gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Reaktif Pudra Betonu, Katkı, Dayanım, Kent, Mobilya
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YÜKSEK YAPILARDA KÜTLE BİÇİMLENİŞİNİN YAKIN ÇEVRE RÜZGÂR ETKİLERİ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ
Ahmet İlker YLINER, Hasan BEGEÇ
Türkiye

Öz: Günümüzde bilinen şekliyle yüksek yapılaşmanın başlaması Sanayi Devrimi’ne bağlı olarak 19.yüzyılda
ortaya çıkan sosyolojik, ekonomik ve teknolojik değişimlere dayanmaktadır. Başlangıçta yüksek yapılar özellikle kent içerisinde sıkışık dokuda yoğun iş alanları yaratmak amacıyla inşa edilmiş olsa da zaman içerisinde
konaklama, ticaret ve karma kullanımlar da tercih edilerek yüksek yapılarda kullanım çeşitliliği oluşmuştur.
İlk örnekleri Amerika’da görülen yüksek yapılar, günümüzde dünya genelinde inşa edilen bir yapı türüdür.
Başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir ve daha birçok kentimizde de yüksek yapılaşma süreci başlamış ve
devam etmektedir. Yüksek yapılar kentsel
kararlar
tek bir parsel içerisinde ya da birçok parselde
Prof.
Dr.doğrultusunda
Ümran SEVİL
bölgesel yoğun olarak inşa edilmektedir.
BuYönetim
nedenle yüksek
yapılar;
altyapı, trafik, iklim, görsel kalite, aydınİBAD
Kurulu
Başkanı
lanma gibi çok sayıda fiziksel çevre etkisine neden olmaktadır. Fiziksel çevre etkilerinden iklim; yapı yakın ölçeğinde ele alındığında mikro iklim olarak adlandırılmaktadır. Mikro-iklim; ısı, nem ve rüzgardan oluşan iklim
türüdür. Bu çalışma kapsamında yüksek yapıların fiziksel çevreye etkileri rüzgar bağlamında sorgulanmaktadır. Yüksek yapılarda yakın çevre rüzgar etkileri kütle biçimlenişine göre değişkenlik göstermektedir. Yapıdaki
plan ve kesit tipolojisine bağlı olarak yapısal ölçekte, yüksek yapıların konumuna bağlı olarak bölgesel ölçekte
rüzgar etkilerinin farklılaştığı gözlenmektedir. Kütle biçimleniş dili, rüzgarın yapı yakın çevresinde ve yakın
kent içerisinde nasıl hareket edeceğine, yapı ve kent kullanıcısının rüzgar konforunun nasıl değişeceğine karar
vermektedir. Bu çalışma ile birlikte tasarımcının yüksek yapı tasarım sürecinde alacağı kitle biçimlenme kararlarının rüzgar etkilerini nasıl değiştireceğine dair bir ön görü oluşturulması hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yüksek Yapı, Rüzgâr, Mikro-İklim, Kütle Biçimleri
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İKLİMSEL VERİLERE GÖRE YAPILACAK YÜKSEK YAPILARDAKİ GİYDİRME CEPHELERİN KALİTE KRİTERLERİ
Ali BARMAN, Cüneyt KURTAY
Türkiye

Öz: Kentselleşmenin arttığı, şehirlerin giderek büyüdüğü ve de büyüyen şehirlere nazaran daha hızlı artan
nüfus yoğunluğunu da gözlemlediğimiz dünyamızda yüksek yapı yapma ihtiyacı artık zorunluluk olarak değerlendirilebilmektedir. Gelişen teknoloji, büyüyen ekonomiler, artan üretim kapasiteleri ve bu değişimlerle
olgunlaşan tedarik zincirleriyle imalat kapasitesindeki büyüme, yapı ve inşaat alanları boyutlarındaki büyümeyle paralellik gösterip aynı zamanda, dayanıklılık, verimlilik, müşteri ve son kullanıcı memnuniyeti gibi
kalite kavramı altında değer kazanan başlıkların potansiyel yetersizlik olasılıklarını büyütmektedir. Boyutları
büyüyen ve özellikle boyuna büyümekte
olan yapıların
iç mekan
ve fiziksel çevre ile ilişki organizasyonunun,
Prof.
Dr. Ümran
SEVİL
yapıların özellikle de boyuna büyüme
karakteristiği
gösterdiği
İBAD
Yönetim
Kurulu gerçeğiyle,
Başkanı yapı kabuğunun maruz kaldığı etkiler, birçok değişken varlığından ötürü doğrusal bir artıştan daha fazla olarak gözlemlenebilmektedir. Bina yüksekliği arttıkça, çevresel etkilere karşı kalkan görevi görüp yapıyı korumakla görevli yapı kabuğunun bakımonarım zorluğuyla birlikte maliyeti de artacağından, maliyet etkinliği arttırma için kalite kavramı, akıllarda
oluşturduğu lüks kavramıyla olan ilişkisinin yerini zaruriyet ile kalite olgusuna bırakmaktadır. Bu çalışmada,
giydirme cephelerin tasarımında ve malzeme-bileşen seçiminde etkili olması gereken Türk Standartları Enstitü’sünün ve Avrupa standartlarının belirlediği cephe dayanım kriterleri, cephe bileşenlerinin dayanım testleri
çeşitlerinden bahsedilecek ve bu testlerin içerikleri hakkında bilgi verilip, bina yüksekliğiyle, yapının, konumu
ve çevresel faktörler etkisiyle artan dayanım riski ile kaliteli kavramının kullanılma ihtiyacının birlikte artışı
tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Yüksek Yapılar, Giydirme Cephe, Kalite
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ÇATI TASARIMININ CEPHE KARAKTERİNE ETKİSİ
Ali YILDIZ
Türkiye

Öz: Yapıların atmosfer ve güneş etkilerinden korunması amacıyla üst örtü sistemi olarak inşa edilen çatılar,
binaların dış görünüşlerine estetik yönden de etki ederek belirgin bir karakter kazandırmaktadır. Özellikle
cephe biçimlenişinin önemli bir parçası olan çatı formu, tasarım sürecinin ilk safhasında belirlenmeli ve tasarım ile birlikte geliştirilmelidir. Cephe ve çatı kavramları birbirini tamamlayan yapı elemanları olarak değerlendirilmelidir. Çatı tasarımına yapının fonksiyonu ve formu, kütle boyutları, iklim, kullanıcı gereksinimleri,
taşıyıcı sistem tipi, çatı elemanı malzemesi gibi çeşitli parametreler etki etmektedir. Buna bağlı olarak da çatı
tipi, malzemesi ve formu belirlenmektedir. Ancak çatı formunun önem kazandığı yapıların tasarımlarında,
çatı formu ve malzemesi tasarımın tümüne
etkiDr.
ederek
belirleyici
eleman olmaktadır. Çatı formu yapıların dış
Prof.
Ümran
SEVİL
görünüşlerinin yanında sokak ve şehir
siluetleri
üzerinde
de etkilidir.
Özellikle geleneksel konut dokusunun
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkanı
yoğun olduğu yerleşimlerde yapıların cephe ve çatıları yerleşim alanının karakteristik siluetini oluşturmaktadır. Modern şehir planlamasında ise farklı yüksekliklerde, çok katlı ve çarpık yapılaşma nedeniyle çatılar; kent
siluetinin yanında yapıların gökyüzü ile ilişkili yüzeyleri olarak plan düzeyinde daha fazla görünür hale gelmiştir. Farklı yüksekliklerdeki binaların kullanıcıları üzerinde diğer yapıların cepheleri kadar çatıları da görsel
açıdan etkilidir. Bazı hallerde ise kullanılan çatı kaplama malzemelerinin yansıtıcılık derecesi diğer yapıların
konfor koşullarını etkilemektedir. Bu çalışmada çatılar yapı elemanı düzeyinde ele alınarak, çatı tasarım parametreleri ve çatı-cephe ilişkisi araştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çatı, Cephe, Tasarım, Yapı Elemanı
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONUSUNDA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN
TESPİT EDİLMESİ (KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ)
Alper BULUT, Yavuz GÜLOĞLU, İlknur CESUR
Türkiye

Öz: İklim bilimciler tarafından, sera gazlarının atmosferdeki miktarının artmasının dünyada iklim değişikliğine sebep olduğu ileri sürülmektedir. Dünya yüzeyini adeta bir battaniye gibi kaplayan sera gazları, güneş ışınlarının geri yansımasını engelleyerek atmosferin sıcaklığının artmasına neden olmaktadır. CO2’nin C olarak
depolanması ve O2 olarak atmosfere salınması bitkiler tarafından fotosentez olayı ile gerçekleştirilmektedir.
Tüm ekosistemler içerisinde okyanuslar birinci sırada, ormanlar ise ikinci sırada karbon depolama görevini
yerine getirmektedirler. Karasal ekosistemler
ise ormanlar
en büyük karbon havuzlarını oluşturmakProf. içerisinde
Dr. Ümran
SEVİL
tadır. Gelecekte ülkenin idari kademelerinde
yönetici görevi
görecek
ve ülkenin enerji, çevre bunlarla bağlanİBAD Yönetim
Kurulu
Başkanı
tılı diğer politikalarına yön verecek olan, fakat genellikle biyoloji, çevre bilimler, fen bilimleri gibi konularının
üniversite eğitimi düzeyinde verilmediği “Kamu yönetimi ve Siyaset Bilimi bölümü”, İktisat bölümü” ve “İşletme Bölümü” öğrencilerinin, ülke ve dünya gündeminde oldukça önemli bir yere sahip olan İklim değişikliği
konusundaki bilgi düzeylerinin hangi seviyede olduğunun belirlenmesi önem taşımaktadır. Bu çalışmada, Kastamonu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde eğitim gören İktisat Bölümü, Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi Bölümü ve İşletme bölümü öğrencilerinin iklim değişikliği konusunda bilgi düzeylerinin ölçülmesi
amaçlanmıştır. Çalışmanın amacı doğrultusunda, seçilen 100 öğrenci ile anket çalışması gerçekleştirilmiştir.
Anket sorularının değerlendirilmesinde, frekans tabloları, yüzde yöntemi ile analizler ve Ki kare testi kullanılmıştır. Anket çalışması sonucunda, her üç bölüm öğrencilerinin bilgi düzeylerinin ölçülmesi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar ile daha önce yapılmış diğer çalışmalar mukayese edilmiştir. Çalışma sonucunda,
ankete katılan öğrencilerin bölümlerinin, cinsiyetlerinin, sınıflarının iklim değişikliği kavramına inanmaları
hususunda istatistiksel olarak etkili olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca ankete katılan her üç bölüm öğrencileri
tarafından iklim değişikliğinin en önemli sebebi olarak ormanların yok edilmesi gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İklim Değişikliği, Anket, Bilgi Düzeyi, Orman
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SARIÇAY KENARINDAKİ AÇIK YEŞİL ALANLARIN HAVA KARARINCA KULLANIM DURUMLARININ İNCELENMESİ
Alper SAĞLIK, Abdullah KELKİT, Yavuz ALKAN
Türkiye

Öz: Beton yığınları içinde sıkışıp kalan insanların, yaşam alanları ile rekreasyonel etkinliklerine olanak sağlayan açık yeşil alanların varlığı kent ve kentli açısından son derece önemlidir. Gün boyu süren iş yoğunluğu
ve stresi ile kapalı ortamlarda çalışanlar üzerinde oluşan baskının azaltılması ve kentlinin yaşam enerjisini
arttırması açısından açık yeşil alan kullanımları ve barındırdıkları etkinliklerin iyi belirlenmesi gerekmektedir. Gün içinde çalışan kesim için bu alanların kullanım çoğunlukla havanın kararmasından sonraki zaman
diliminde gerçekleşmektedir. Karanlıkta kullanıcı üzerinde oluşan güvensizliğe bağlı tedirginlik ve zamanla
atıl duruma gelme açık yeşil alanlar için
risk faktörü
oluşturmaktadır.
Prof.
Dr. Ümran
SEVİL Araştırma alanını Çanakkale kentinde
bulunun Sarıçay kenarında bulunan Cuma
ile Troya
Köprüsü
arasındaki alan oluşturmaktadır. Bu alanda
İBADPazarı
Yönetim
Kurulu
Başkanı
hava kararınca saatlere bağlı kullanım yoğunluğu ve değişimi belirlenmiş, uzman görüşü ve kullanıcılarında
da tespitleri yansıtılarak kullanım yoğunluğu ve alanın kalitesinin arttırılmasına yönelik öneriler getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çanakkale, Sarıçay, Açık Yeşil Alan, Rekreasyon
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PEYZAJ TASARIMINDA SOSYAL ETKİLEŞİM: ÇINARLI KAHVE ÖRNEĞİ
Alper SAĞLIK, Abdullah KELKİT, Yavuz ALKAN
Türkiye

Öz: Dinlenmek ve yenilenmek için kentten uzaklaşma çabası içindeki kentlinin imdadına yetişen açık yeşil
alanlardır. Açık ve yeşil alanların da en çok huzur veren ve sosyal etkileşim sağlayanı kahvelerdir. Gün boyu
yaşanan koşturma ve telaş bu mekanlarda yerini sohbet, dostluk ve dinginliğe bırakır. Sitelerin arasında korunagelmiş Çınarlı Kahve çalışma alanını oluşturmaktadır. Çalışmada her kesimden insana hizmet veren açık ve
kapalı mekana sahip bu alanın açık alanı yerinde gözlem ve etüt çalışması ile peyzaj tasarımı ve sosyalleşme
özelinde irdelenmiştir. Çoğunlukta çınar ağaçları ve kilit parke taş döşemeli alanda yeşil perdeleme ve su
öğesi dikkat çekmektedir. Kullanıcıların alanın sadeliğinden memnun oldukları gözlemlenmiştir. Özellikle yaz
aylarında kullanım artmaktadır. Geniş Prof.
yapraklıDr.
türlerin
sağladığı
gölgenin de etkisi ile yaşlı kesimin daha çok
Ümran
SEVİL
tercih ettiği belirlenmiştir. Alan her İBAD
kesimden
insanın Kurulu
kısa ve uzun
süreli bir araya geldikleri sosyal etkinliği
Yönetim
Başkanı
yüksek bir alan olarak hizmet vermeye devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Çanakkale, Çınarlı Kahve, Açık Yeşil Alan, Rekreasyon
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INTELLIGENT CITIES AND URBAN HERITAGE EXAMPLE OF MOSTAR AND SARAJEVO
Amir PASİC
Saraybosna

Abstract: Majority of historic sites, already inscribed, like Mostar, or proposed for inscription on the UNESCO World Heritage List, like Sarajevo, are varieties from larger cities that have World Heritage monuments
and sites within their urban territories. Through time and space, in different regions, the most significant
characteristic of historical urban settlements is a continuous change, and the intelligent city or a smart city
represents a new, current phase in the urban development. The intelligence of cities “resides in the increasingly
effective combination of digital telecommunication networks (the nerves), ubiquitously embedded intelligence
(the brains), sensors and tags (the sensory organs), and software (the knowledge and cognitive competence)“
Preservation of heritage is a permanentProf.
processDr.
thatÜmran
is subjectSEVİL
to the influences of socioeconomic factors, inseparable from the overall situation of
socialYönetim
outbuilding
and should
be at the center of any urban policy and
İBAD
Kurulu
Başkanı
management strategy. An integrated approach should be applied to link contemporary architecture, sustainable
urban development and landscape integrity. Mostar or Sarajevo to became the smart city has the task to create a
human urban landscape with full respect to all its historic layers healthier civil society and stronger democracy
through the use of technology that engages, serves, and connects its citizens, to support the efficient exchange
of information and services between the public and the government. To establish a smart city requires a good
government and solid economic condition.
Key Words: Intelligent Cities, Urban Heritage, Management Strategy
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KENTSEL DÖNÜŞÜM VE KENT KİMLİĞİ KAPSAMINDA EDİRNE HIDIRLIK TABYALARI
RESTORASYON PROJESİNİN PEYZAJ MİMARLIĞI AÇISINDAN İRDELENMESİ
Aslı KORKUT, Burçin EKİCİ, Yasemin Duygu BOLAT
Türkiye

Öz: Dünyadaki hızlı değişim ve gelişim fiziksel çevrede dengelerin değişmesine, sosyal ekonomik ve çevresel
sorunların artmasına, dolayısıyla kentlerde yaşayan insanların yaşam konforunun bozulmasına neden olmaktadır. Bu nedenle özellikle son yıllarda kentleşmede planlama hedefleri gelişip değişmekte, kentsel dönüşüm
projeleri önem kazanmaktadır. Önceleri tarihi kent parçalarının sürekliliğini korumaya yönelik olan bu çalışmalar, zamanla kentlerin kimliğini ve sağlığını korumaya yönelik olarak plansız yapılaşmanın bulunduğu,
bakımsız durumda bulunan alanların yenilenmesi şeklinde de anlam kazanmaktadır. Çalışmada; kentsel dönüşüm ve kent kimliği kavramları açıklanarak,
ve uygulanabilirlikleri incelenmiştir. Bu kapProf.sürdürülebilirlikleri
Dr. Ümran SEVİL
samda; Türkiye’de kentsel dönüşümün
tarihsel
gelişimi,
kentselBaşkanı
dönüşümün nedenleri ve hedefleri, uygulama
İBAD
Yönetim
Kurulu
yöntemleri, kent kimliğine etkileri, kentsel dönüşüm ve tasarım ilişkisi, kentsel dönüşümde peyzaj mimarlığı
ve ekolojik planlama kavramına ilişkin yaklaşımlar açıklanmış, Edirne Hıdırlık tabyaları restorasyon projesi
kentsel dönüşüm ve kent kimliği kapsamında peyzaj mimarlığı açısından irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kentsel Dönüşüm, Kent Kimliği, Edirne Hıdırlık Tabyaları, Restorasyon Projesi
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ÜRÜN TASARIMI DERSİ STÜDYO PROJELERİNDE TEMEL TASARIM İLKE VE ELEMANLARININ ETKİSİ
Atakan BAŞ, Dilek AKBULUT
Türkiye

Öz: Tasarım eğitimi, özellikle Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü lisans programlarında dönem başlangıcından itibaren mezuniyet sürecine kadar farklı aşamalardan oluşan, birçok temel bilginin, ileri düzey alan bilgisi
ilesentezlendiği bir birikimi ifade etmektedir. Tasarım eğitimi alacak öğrencinin, alanın temel başlıklarından
olan tasarım ilke ve elemanlarınıyeteri düzeyde kavrayıp, sürecin bir çıktısı olan uygulamalara yansıtması,
tasarımcı kimliğinin oluşmaya başlamasında önemli bir etkiye sahiptir. Bu noktada, ürün tasarımcısı olacak
adayın, eğitiminin ilk iki döneminde alacağı temel tasarım eğitimi büyük bir rol oynamaktadır. Belirli ilkeler
ve elemanlar bütününden oluşan temel Prof.
tasarım Dr.
eğitimi,
ilerleyen
süreçteki proje çalışmalarında önemli etkilere
Ümran
SEVİL
sahiptir. Bu çalışmada amaç, söz konusu
ve elemanların,
stüdyolarındaki öğrencilerinbelirlenen
İBADilke
Yönetim
Kurulu tasarım
Başkanı
projelerdeki ürünü tasarlamasında eskiz, taslak, form gibi süreçlere etkisini incelemek olup, ortaya çıkan projelerde, alınan temel tasarım eğitiminin ürüne yansımasındaki etkileri incelenmektedir. Bu kapsamda Gazi
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü öğrencilerinden oluşan bir çalışma grubu
oluşturulmuştur. Temel Tasarım stüdyo eğitimini başarılı bir şekilde tamamlayan öğrencilerle gerçekleştirilen
yarı yapılandırılmış görüşmeler ve 2. sınıf Ürün Tasarımı dersinin çıktıları üzerinden yapılan incelemeler çalışmanın yöntemini oluşturmaktadır. Elde edilecek bulgular, temel tasarım ilke ve elemanlarının, ürün tasarımı
stüdyo projelerindeki öğrenci farkındalığını artırıp artırmadığı üzerinden değerlendirilecektir. Sonuç olarak,
tasarım eğitiminin belirli kurallar ve temel ilkeler üzerinden yürütülen bir süreç olduğu göz önüne alındığında,
etkilerinin belirli aşamalarda ölçülmesi, gözlemlenmesi ve değerlendirilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
Çalışmanın sonucunu oluşturan, tasarım ilke ve elemanlarının ürün tasarımına olan etkileri, tasarımcı kimliğini
kazanmaya başlayan öğrencilerin hangi süreçte olduklarını, farkındalık seviyelerini ve çalışma özgünlüklerini
gözlemleme açısından önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Tasarım, İlke, Eleman, Ürün, Proje
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RANT VE KULLANICININ YERİNDEN EDİLMESİ: BURSA F.S.M BULVARI’NDA KENTSEL
DÖNÜŞÜM
Aydanur KILINÇ, Sevde KARA, Miray GÜR
Türkiye

Öz: Fiziksel olarak yıpranmış kent dokularının, riskli yapı ve gecekondu alanlarının yenilenmesi amacıyla
Türkiye’de özellikle son yıllarda kentsel dönüşüm yerel yönetimler, merkezi idare ve özel sektörün ilgi odağı
haline gelmiştir. Bursa’da Büyükşehir Belediyesi’nin kentsel dönüşüm uygulamalarına tanıdığı emsal artışı şehirde dönüşüm projelerinin artmasına yol açmıştır. Bursa’nın eski yerleşim yerlerindeki riskli yapıların sağlıklı
hale getirilmesi amaçlı emsal artışı, mülkiyet sıkıntısını gidermeyi hedeflemektedir. Ancak bu artış, fiziksel
yenilenmeye gereksinim duyan yerleşimlerin ağırlıkta olduğu Osmangazi ve Yıldırım ilçelerine göre, yeni
ve düzenli yerleşimlerin bulunduğu Nilüfer
özellikle
FSM ve Ataevler’de dönüşümlerin yoğunluk
Prof.ilçesinde,
Dr. Ümran
SEVİL
kazanmasını beraberinde getirmiştir.İBAD
RiskliYönetim
yapı bulunmamasına
rağmen, uygulanan işlev değişiklikleri ve
Kurulu Başkanı
arazi değerlerindeki artış nedeniyle dönüşümlerde FSM Bulvarı ön plana çıkmıştır. Çalışmada FSM’de yapılan kentsel dönüşümlerin neden ve sonuçlarının araştırılması amacıyla bulvardaki ilk kentsel dönüşüm projesi
olan Bulvar 224 incelenmiş, amaç doğrultusunda dönüşüm öncesinde ve sonrasında yerleşimdeki konut sahipleriyle görüşülmüştür. Kentsel yenileme aracılığıyla uygulanan proje kapsamında alanda hedeflenen farklı
yaşam senaryosu sonucunda tamamen konut işleviyle kullanılan binalar yıkılmış, zemin katlar ticari mekanlara, diğer katların büyük kısmı ise işyerlerine dönüştürülmüştür. Konut işlevi az sayıda halen mevcuttur (9/40).
Mevcut kimliğin ortadan kaldırılmasıyla alana yüklenen yeni kimlik ve ortaya çıkan işlev değişikliği bölgede
yeme-içme mekanlarını ve ticari faaliyetleri arttırmış olup, tüketimin desteklenmesine yöneliktir. Karma kullanımın oluşturduğu sosyal problemler mevcut kullanıcıyı yerinden etmiş, yatırım eksenli yapılaşma sonucunda
kullanıcılar kira getirisi daha yüksek olduğundan evlerini kiraya verip ekonomik olarak daha uygun bölgelere
taşınmışlardır. Yapılan dönüşümün birey-çevre etkileşimini olumsuz etkilediği, mekanı metalaştırıp kentsel
rant yarattığı, ekonomik ve sosyal kutuplaşmayı arttırdığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kentsel Dönüşüm, İşlev Değişikliği, Rant, Bursa, F.S.M
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MİMARİDEKİ HETEROTOPİK MEKÂNLARIN SİNEMA ÜZERİNDEN OKUNMASI
Ayşe Asena ARAS, Adnan AKSU
Türkiye

Öz: Michel Foucault’un heterotopya kavramının sinematografik kurgu üzerinden mimariye katkılarını incelemektedir. Foucault heterotopya kavramına ilk olarak 1966 yılında ‘Kelimeler ve Şeyler’ adlı kitabının ön
sözünde bahsetmiştir. Ardından 1967 yılında ütopya ve edebiyat üzerine yapılan ‘Of the Other Space’ adlı
bir radyo serisinin parçası olarak ve aynı sene bir grup mimara verilen konferansta heterotopya kavramını
ele almıştır. Genel anlamda ucu açık bir şekilde ‘ötekiliğin mekanı’ olarak literatürde yer edinmekle birlikte
mimarlık dışında sinema, sanat, felsefe, sosyoloji ve siyaset gibi alanlarda da üzerinde çalışılan bir kavram
olmuştur. Heterotopya kavramının sinema ve mimarlıkla olan ilişkisi değerlendirilirken yeni bir mekan tanımı
yapılabilir mi sorusuyla beraber bu kavramın
tasarıma
katkılarının
tartışılması sinema üzerinden ortaya koProf. Dr.
Ümran
SEVİL
nulması amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında
literatürdeki
heterotopya
kavramı araştırılıp tartışılarak kuramsal
İBAD Yönetim
Kurulu
Başkanı
çerçeve oluşturulmuştur. Sinemadaki heterotopik mekan oluşumları sinematografik tekniklerle incelenerek
mimari mekanla karşılaştırılmalı olarak incelenmiştir. Bu çalışmanın önemli araçlarından biri olan mekân, bizi
kapsayan, dönüştüren ve yaşayan bir olgudur. Mimarlık mekânlar üretir, tüketir, yıkar, dönüştürür veya tanımlar. Sinema da benzer şekilde mekanlar ortaya koyar. Bir araya getirdiği çeşitli görüntüleri iki boyutlu perdeye
çeşitli üç boyutlu mekanlar olarak aktarır. Sinemanın mekan kurgusu heterotopik olduğu varsayılmıştır. Sinemada heterotopik mekan oluşumu sinematografik araçlardan montaj ile sinemadaki mekân oluşumlarının
mimari mekan oluşumuna etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Mimari Mekân, Sinema Mekânı, Heterotopik Mekân, Heterotopya
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OSMANLI’DA SİVİL HASTANELER ‘KARESİ GUREBA HASTANESİ’
Ayşegül AĞAN, Ayni DENİZ KABAKOĞLU
Türkiye

Öz: Osmanlı Devleti’nde 18. yüzyılda öncelikle orduda baş gösteren reform hareketleri ile başlayan modernleşme süreci, 19. yüzyılda ivme kazanarak birçok alanda değişimin yolunu açmıştır. Tanzimat Fermanı’nın
ilanıyla birlikte hızlanan modernleşme çalışmaları sağlık teşkilatlanmasını ve dolaylı olarak da yeni hastaneler
kurulmasını beraberinde getirmiştir. Önceleri saray soylularının ve varlıklı kimselerin vakıf yolu ile kurduğu
sağlık kuruluşları ve sağlık hizmetleri de bu modernleşme sürecinden etkilenmiştir. Bu alandaki ilk gelişme,
batı modelinde kurulan yeni ordunun sağlık gereksinimlerini karşılamak amacıyla askeri hastanelerin kurulmasıdır. Ayrıca aynı yüzyılda artan savaşlar nedeniyle yaygınlaşan salgın hastalıklar, askeriyenin yanı sıra
genel halk sağlığı konusunda da yeni çalışmaların
gerektirmiştir. Bu yıllarda halka hizmet vermek
Prof. Dr.yapılmasını
Ümran SEVİL
için sivil hastaneler açılmıştır. Tanzimat
sonrası
yapılanKurulu
ve ‘Gureba
Hastanesi’ adı verilen bu hastanelerin ilki,
İBAD
Yönetim
Başkanı
dönemin başkenti olan İstanbul’da kurulmuştur. Başkentte kurulan sivil hastaneler Anadolu’da yaşayan halka
hizmet götüremediği için bazı önemli sayılan kentlerde de Gureba hastaneleri kurulmaya devam etmiştir. Büyük yerleşim yerlerini ve kentlerini birbirine bağlayan ana yollar üzerinde bulunan Balıkesir, asırlar boyu çok
sayıda uygarlığa ev sahipliği yaptığı gibi, Osmanlı döneminde de önce Hüdavendigar vilayetine bağlı sancak
merkezi, sonrasında ise karesi vilayeti olarak bu önemini korumuştur. Bu önemli yerleşim yerinde kurulan
‘Karesi Gureba Hastanesi’ tarihteki yerini almıştır. Bu çalışma Osmanlı Devleti’nin modernleşme sürecinde
sağlık alanında gerçekleştirilen reformlar bağlamında bu devletin 19. yüzyıldaki sağlık teşkilatlanması ile bu
süreçte Balıkesir’de kurulan Karesi Gurebâ Hastanesi’nin tarihsel gelişimi ile bu tarihsel süreçte gelişen/değişen mimari ve işlev farklılıkları üzerine yapılan bir araştırmadır.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Sivil Hastane, Balıkesir, Karesi Gureba Hastanesi
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BİNA YÖNLENDİRMESİNİN TERMAL KONFOR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ERZURUM
KENTİ ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ
Ayşegül AKSU, Hasan YILMAZ, Sevgi YILMAZ
Türkiye

Öz: Planlama kriterlerine uygun olmayan kentleşme modelleri insanların yaşam kalitesini büyük oranda düşürmektedir. Buna bağlı olarak kentsel iklim bilgisinin kentsel planlama uygulamalarına aktarılmasındaki ilgi
ve iklim değişikliğine uyum sağlamak için azaltma stratejilerinin geliştirilmesi son yıllarda önem kazanmıştır.
Günümüzde kentleşmenin artmasının sonuçlarından biri olan kentsel ısı adası etkisinin azaltılması ve kentsel
termal konforun artırılması için bitki örtüsünün ve uygun kentsel geometrinin kullanılması çok ümit vericidir.
Bu araştırma, kentsel geometriyi baz alarak, bina yönlendirmelerinin/ bina yerleşim konumunun yıl boyu
çevre termal konforuna etkisini belirlemek
amacıyla
yürütülmüştür.
Çalışma alanı olarak, Erzurum’da kentsel
Prof.
Dr. Ümran
SEVİL
dönüşüme giren ve eski bir mahalle olan
Dağ
mahallesiKurulu
seçilmiştir.
Analizler bu mahallede bulunan 50×80 m
İBAD
Yönetim
Başkanı
ölçülerindeki alan için yapılmıştır. Öneri olarak alanda bulunan binaların yönleri değiştirilmiştir. ENVI-met
4.3.2 modeli alanın mevcut ve öneri durumlarını analiz etmek için kullanılmıştır. Araştırma mevcut binaların
iklim verileri ile mevcut bina yönlerinin değiştirilmesi durumunda ortaya çıkacak iklim verilerinin termal konfor açısından karşılaştırılması ile yürütülmüştür. Çalışmada Temmuz ayının en sıcak günü olarak 12 Temmuz
ve Şubat ayının soğuk günü olarak 2 Şubat belirlenmiş ve bu günlerin 24 saatlik meteoroloji verileri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda bina yönünün termal konfora etki ettiği belirlenmiştir. Yaz ve kış ayları için
doğu yönünde konumlanmış binaların termal konfor açısından dış mekan koşullarına olumlu yönde etki ettiği
sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Termal Konfor, ENVI-Met, Bina Yönlendirmesi, Erzurum
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RİZE’NİN TARİHİ ÇEVRE ALGISININ TURİZM AKTİVİTELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Banu BEKCİ, Çiğdem BOGENÇ, Merve ÜÇOK
Türkiye

Öz: İnsanlar farklı zaman ve süreler içerisinde gerek ülkelerinde gerekse yurtdışında gerçekleştirdikleri turizm
faaliyetlerinden çeşitli deneyimler elde ederler. Bu deneyim çeşitliliği (tarihi çevre, doğal çevre, gastronomi,
spor, vd.) bireysel tercihler doğrultusunda ortaya çıkmaktadır. Bireysel tercihler bir noktaya odaklansa da
seçilen turizm mekânının mevcut doğası, tarihi ve kent kimliği bireysel deneyimlemeler üzerinde oldukça etkilidir. Turizmin doğrudan çevreyle ilgili olduğu düşünüldüğünde doğal ve tarihi öğeler ön plana çıkmaktadır.
Bu nedenle bölgesel kaynakların korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması son derece önemli olup turizm
sektörü kadar yerel yönetimlerinde beş yıllık kalkınma planları hazırlama gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu
doğrultuda ele alınan bu çalışmada Rize
kent merkezindeki
bölgelerin turizm değerlerinin korunması ve
Prof.
Dr. Ümrantarihi
SEVİL
geliştirilmesi ele alınmıştır. Çalışmada
RizeYönetim
halkının Kurulu
tarihi çevre
algısı sorgulanarak, uzman grupların Rize
İBAD
Başkanı
tarihi çevre yönetimine ilişkin görüş ve önerilerinin ortaya konulması hedeflenmiştir. Önerilerin geliştirilmesi
aşamasında 2017 yılında düzenlenen “Kentlilik Bilinci ve Kent Estetiği” panel katılımcılarının görüşlerinden
de yararlanılmıştır. Elde edilen sonuçlar Venedik Tüzüğü (1964), Avrupa Mimari Mirasi Tüzüğü (1975) ve
Washington Tüzük (1987)’leri doğrultusunda Rize kent merkezi tarihi çevrelerine yönelik gelişme stratejileri
geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Turizm, Tarihi Çevre Koruma, Yeniden Kullanım, Kültür, Rize
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KENTLERDEKİ YAPI TİPLERİNİN MİKRO İKLİME ETKİSİ: ERZURUM KENTİ ÖRNEĞİ
Başak ERTEM MUTLU, Sevgi YILMAZ, Hasan YILMAZ, Emral MUTLU
Türkiye

Öz: Artan kentleşme ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan ısı adalarına bağlı kentsel iklim değişiklikleri önemli
çevre sorunlarından birisidir. Gittikçe büyüyen kentlerde bu çevre sorunları kırsal alanlara göre daha çok hissedilmektedir. Kentsel alanlarda dış mekan termal konforu, kentli sağlığı açısından oldukça önemlidir. Kentlerde
mikroiklim; coğrafi konuma ve kentin bulunduğu yerdeki iklime bağlı olarak değişmektedir. Mikro ölçekli
atmosferik modeller, kentsel ısı azaltım stratejilerinin (örneğin, ağaç dikme programları veya yüksek albedo
malzemelerinin kullanımı) termal faydalarını yansıtmak için günümüzde giderek daha fazla kullanılmaktadır.
Yapılan bu çalışmada kent merkezindeki yapıların yerleşim tipolojileri dikkate alınarak, yaz ve kış ayları için
oluşturdukları termal konfor tespit edilmesi
Çalışma alanı olarak Erzurum kent merkezinde
Prof.amaçlanmaktadır.
Dr. Ümran SEVİL
bulunan Şükrüpaşa Mahallesi’ndeki İBAD
binaların
ayrık nizam,
bitişik
nizam ve avlu şeklinde olan 3 farklı tipoYönetim
Kurulu
Başkanı
lojisi esas alınmıştır. Binaların ayrık nizam alındığı analiz 80m×60m boyutunda, bitişik nizam alındığı analiz 70m×80m boyutunda, avlu olarak alınan analiz 70m×90m boyutunda alınmıştır. Analizler için Şükrüpaşa
Mahallesi’nden 24 saatlik sıcaklık ve nem verileri alınmıştır. 3 farklı şekilde konumlanmış binaların 2018 ocak
ve ağustos ayları için Envi-met 4.3.2 programında analizler yapılmıştır. Çalışma için 15 Ağustos 2018 ve 15
Ocak 2018 günleri analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda termal konfor açısından bina tipolojilerinin
yaz aylarında hangisinde daha serin, kış ayları için ise hangisinde daha sıcak sonuçlar verdiği tespit edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Mikroiklim, Yerleşim Tipolojileri, ENVİ-Met, Erzurum
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İÇ MİMARLIKTA İNOVATİF TEKSTİLLERİN KULLANIMI
Başak ÖZKENDİRCİ
Türkiye

Öz: İnsanoğlunun varlığını sürdürmesi; beslenme, korunma ve barınma ihtiyaçlarını karşılamasına bağlıdır.
Tekstil; korunma ve barınma konularında hayati öneme sahiptir ve temel ihtiyaç olarak değerlendirilir. Toplumsal hayatın gelişimiyle yaşamsal ihtiyaçları karşılamanın yanı sıra, hayatı kolaylaştıran, konfor sağlayan
tekstil ürünleri aynı zamanda estetik bir unsur olarak zevk algımızı yükselten, toplumsal statünün sergilenmesini sağlayan nesnelere dönüşmüştür. Modern mimaride yaygınlaşmaya başlayan yeni nesil uygulamalar,
mekânda tekstil kullanımını etkilemektedir. Yerden ısıtma sistemleri kullanıcıların halı gereksinimini ortadan
kaldırırken, ışığın şiddetine göre kararabilen pencere camları perdenin işlevini gereksiz hale getirmektedir.
Bununla birlikte, her alanda olduğu gibi
tekstilDr.
üretiminde
de yeni
ürünler geliştirilmekte, klasik ürünlerin yeProf.
Ümran
SEVİL
rini inovatif tekstiller, akıllı tekstiller,İBAD
biyotekstiller
ve Kurulu
nanotekstiller
almaktadır. Araştırmanın amacı; iki farklı
Yönetim
Başkanı
disiplinin etkileşimine dikkat çekmek ve mekan tekstilleri alanında gerçekleşen değişimin iç mimarlık alanına
nasıl yansıyacağına dair bir vizyon oluşturmaktır. Araştırma; farklı ülkelerde geliştirilen, işlevsellik ve estetik
açıdan iç mimaride kullanılması fark yaratacak inovatif tekstil ürünlerini kapsamaktadır. Yöntem olarak; işlevsel ve estetik olarak üstün özellikler sergileyen yeni nesil tekstil ürünlerin araştırılması ve bu ürünlerin iç
mimarlık alana sağlayacağı katkıların kuramsal olarak değerlendirilmesi benimsenmiştir. Araştırma sürecinde;
mekân tasarımında gerçekleşen gelişmelerin tekstil tasarım alanında yeni ve farklı ürünlerin geliştirilmesi
açısından itici güç sağlayan bir etki-tepki durumu oluşturduğu bulgusu elde edilmiştir. Sonuçta; iç mimarlıkta tekstil kullanımının işlevsel anlamda klasik kullanım amacının değişmekte olduğu, estetik olarak tekstil
kullanımının mekâna kazanımlarının yadsınamayacağı anlaşılmaktadır. Akıllı tekstiller, yenilikçi tekstiller,
iç mekân tasarımında nanotekstiller kullanımının kullanıcının konforuna katkıda bulunacağı anlaşılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: İnovatif Tekstiller, Akıllı Tekstiller, Mekân Tekstilleri, İç Mekan Tekstilleri
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KENTSEL MEKÂN TASARIMINDA GÜNIŞIĞI FAKTÖRÜNÜN ENERJİ KORUNUMUNA ETKİSİ
Beril SEVİN, Nilgün Çolpan ERKAN
Türkiye

Öz: Günışığı aydınlatması, elektrik ışığını azaltmak, ısınma, serinletme ve gölge etkisiyle enerji tasarrufu
sağlamak için doğal ışığın yapıya veya yapı grubuna kontrollü kabul edilmesidir. Günışığı aydınlatmasının,
fayda sağlaması kent ölçeğinden yapı ölçeğine entegre bir tasarım yaklaşımı gerektirir. Bu yaklaşım yapının
konumu, formu, yapının yapı ve sokakla ilişkisi, yapı bileşenleri, iklim, aydınlatma ve peyzaj tasarımı ile ilgili
kararları içerebilmelidir. Günışığı faktörü düşünülmeden yapılan tasarımlarda, sonradan sağlanmaya çalışılan konfor koşulları (aydınlatma, ısıtma, serinletme) için kullanılan teknoloji yüksek maliyetlidir. Bu nedenle
günışığı, kentsel mekân düzeyinde tasarımın temel faktörü olarak en başta değerlendirilmelidir. Günışığını
kentsel tasarıma daha iyi dahil edebilmemizi
sağlayan,
üst ölçekte
yapının yönelişlerini optimize etmekten,
Prof. Dr.
Ümran
SEVİL
doğru yansıma elde eden iç yüzey niteliklerini
seçmeye
kadar Başkanı
temel stratejiler bulunmaktadır. Günışığı için
İBAD Yönetim
Kurulu
üst ölçekli tasarım, kentsel planlama ile başlar. Kentsel mekânların insanları günışığıyla buluşturacak şekilde
tasarlanması gerekir. Bu strateji tasarımın gerçekleştirileceği yerin konum, topografya, yöneliş ve iklimine
göre değişir. Bir yapının yüksekliğini dikkatli bir şekilde ele alan tasarım, komşuluğundaki yapılardan kaynaklanan aşırı gölgelenmeyi önlemenin temelini oluşturur. Bu çalışmada, mekânın algılanışını düzenleyen doğal
ışıkla ilişkili kavramlara, kentsel mekânda günışığı faktöründen faydalanan bir tasarım yapabilmek için dikkat
edilmesi gereken ilkelere değinilerek; İstanbul’un Kadıköy ilçesinde belirlenen bir sokağın, dönemlerine göre
imar planlarında değişen yapılanma koşulları üzerinden günışığı faktörü ile ilişkisi yorumlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Doğal Işık, Günışığı, Kentsel Mekânda Günışığı, Enerji Sakınımı
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KAFKASYA EKOLOJİK BÖLGE DOĞA KORUMASINA KARŞI DOĞU KARADENİZ TURİZM
MASTER PLANI VE YEŞİL YOL
Beydullah SULAK
Türkiye

Öz: Doğal yaşamın varlığını sürdürebilmesi koruma ve kullanım dengesinin kurulmasıyla oluşur. Dünya üzerine pek çok korunması gereken ekolojik değeri yüksek alanlar bulunmaktadır. Bunlar tek bir ülke sınırlarında
olabileceği gibi birçok ülke sınırları içerisinde de kalabilmektedir. Küresel boyutta bu alanların korunmasına
ilişkin pek çok projeler yürütülmekte yasal bağlayıcılığı olan kararlar alınmaktadır. Ancak uluslararası nitelikte korunması gereken ekolojik değeri yüksek bu alanlar için ülkelerin bazı planlama çalışmaları çelişebilmektedir. Bu çelişkiyi ortaya koymak amacıyla çalışmada Kafkasya Ekolojik Koruma Bölgesine yönelik geliştirilen stratejiler ve hedefler ile Doğu Karadeniz
Turizm
MasterSEVİL
Planı ve bu planın bir önerisi olan “Yeşil Yol”
Prof. Dr.
Ümran
tartışılacaktır. Kafkasya Ekolojik Koruma
Bölgesi dünya
ölçeğinde
biyolojik çeşitlilik açısından en zengin
İBAD Yönetim
Kurulu
Başkanı
bölgelerden biridir. Türkiye dahil altı ülke sınırı içerisinde yer almaktadır. Koruma öncelikli bu bölge biyolojik
çeşitliliğiyle tehdit altındaki 34 sıcak bölge arasındadır. Ülkemizde Doğu Karadeniz, Çoruh Aras Havzaları
ve Fırtına Vadisi bu koruma bölgesi içerisindedir. Doğu Karadeniz Turizm Master Planı ise bölgedeki turizm
potansiyelini bölge yerleşimlerine homojen dağıtma amacıyla makro ölçekte geliştirilen bölgesel bir plandır. Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Planı (DOKAP) kapsamında turizm eylem planı olarak hazırlanmıştır.
Master planı kapsamındaki Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Ordu ve Bayburt illeri aynı zamanda
Kafkasya Ekolojik Koruma Bölgesi içerisindedir. Master planın en önemli kararı havza ve coğrafi durum dikkate alınmaksızın bölge yaylalarını ekolojik olarak birbirine bağlamayı amaçlayan “yeşil yol” projesidir. Adı
her ne kadar yeşil yol- ekolojik yol gibi olsa da aslında ekolojik bölgeye ve doğaya zarar verdiği tartışmasız bir
gerçektir. Bu kapsamda makalede Kafkasya Ekolojik Koruma Bölgesi koruma stratejileri ve yeşil yol projesi
tartışılarak değerlendirmelerde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kafkasya, Yeşil Yol, Turizm, Koruma, Ekoloji
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KIRSAL ALANLARDAKİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNİN OLASI ETKİLERİ ÜZERİNE
BİR DEĞERLENDİRME: AYDER (RİZE) YAYLASI ÖRNEĞİ
Beydullah SULAK
Türkiye

Öz: Kentsel dönüşüm, günümüzün kentsel sorunlarına çözüm üretmek amacıyla, değişime uğrayan bir bölgenin ekonomik, fiziksel, sosyal ve çevresel koşullarına kalıcı bir çözüm sağlamaya çalışan kapsamlı bir vizyon
ve eylem olarak ifade edilmektedir. Ancak son zamanlarda kentsel alanmış gibi kullanılan, kültürel ve doğal
yıkım yaşayan kırsal karakterli alanlarda da kentsel dönüşüm projeleriyle gündeme gelmeye başlamıştır. Çalışma alanı olarak belirlenen Ayder Yaylası, kentsel dönüşümü gündemde olan önemli bir kırsal alandır. Kendine
özgü doğal, kültürel ve peyzaj ögeleri olan Ayder Yaylası, bu karakteristik özelliklerin getirdiği turizm ve yapılaşmanın etkisiyle kırsal karakterindenProf.
giderekDr.
uzaklaşmaya
Ümranbaşlamıştır.
SEVİL Bu durum Ayder Yaylası’nın fiziksel,
toplumsal ve çevresel tahribine ve kimliğinin
yok olmasına
olmuştur. Kırsal alanlar kentlere kıyasla
İBAD Yönetim
Kuruluneden
Başkanı
doğal ve toplumsal yapıları itibariyle daha hassas alanlardır ve risk faktörlerine karşı dayanıklılığı daha azdır.
Kentsel alanlarda uygulanmış dönüşüm projeleri oluşturdukları sosyal, toplumsal ve mekânsal çevre sürekli
tartışma konusu olmuştur. Oysaki daha hassas olması beklenen kırsal alanlarda da bu tartışmaların yapılması,
oluşturulmaya çalışılan mekânsal yapılı çevreden önce doğal, kültürel ve sürdürülebilir çevre dengesi açısından daha önemlidir. Bu bağlamda çalışma kırsal alanlarda uygulanmak istenen kent odaklı dönüşüm projelerinin olası etkilerini tartışarak sürdürülebilir kırsal gelişmeye katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Çalışmada ayrıca
kırsal alan planlama sürecine ilişkin öneriler de geliştirilerek planlama- kırsal ilişkisi de kurgulanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kentsel Dönüşüm, Kırsal Dönüşüm, Ekoloji, Koruma, Ayder
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MOBİLYANIN PAKETLENME SERÜVENİ
Bilge YARAREL
Türkiye

Öz: Tarih boyunca devam eden bu devingenlik her çağın ve uygarlığın ihtiyaçları ve gereksinimleri doğrultusunda farklı mekan kurguları yaratmasına ve bu doğrultuda çeşitli mobilyalar üretmesine sebep olmuştur.
Böylelikle kendilerine özgü bir tasarım anlayışı geliştirerek zaman içinde mobilyanın pek çok evreden geçerek şekillenmesine ve günümüze ulaşmasına etki etmişlerdir. Geçirdiği sayısız değişiklik sonucu mobilya
bugün kültür, kimlik gibi kavramların öznelliği olmaksızın belli bir standarta oturtulmuş ve tek bir kutuya
konabilecek kadar küçülebilmiştir. Bu kutunun içerisinde dünyanın heryerine yolculuk yapabilerek özgürleşen
mobilya, farklı kültür ve coğrafyalardaki kullanıcıların mekanlarındaki yerini alabilmiştir. Büyüyen dünya ve
artan gereksinimler maliyetin düşmesi,Prof.
tasarım,
malzeme,
kalite,
üretim yöntemleri gibi etkenleri yeniden ele
Dr.
Ümran
SEVİL
alırken mobilyanın kullanıcıya ulaşması
noktasında
da Kurulu
yeni bir şekillenmeyi
İBAD
Yönetim
Başkanı gerektirmiştir. Kullanıcının ürünü
inceleyerek seçebileceği, kafasında kurgulayıp gruplayabileceği ve istediği değişiklikleri yapabileceği; son
adım olarak ise satın alarak mekanına taşıyıp kurabileceği bir sistemin oluşması, maliyeti daha da düşürerek
hızlı tüketim dünyasında kişinin alışverişe çıkıp bir kutu mobilya ile evine dönebilmesine olanak tanımıştır.
İKEA; mobilya, üretim ve tüketim kalıpları gibi konuları yeni baştan ele almanın yanısıra katalog ve reklamlarıyla daha geniş kitlelere ulaşabilmektedir. Farklı şekillerde kullanılabilen, markanın farklı modelleriyle
birleşebilen mobilya seçeneklerinin tanıtıldığı katalog ve reklamlar sayesinde sezonun mobilya modasını oluşturarak, kullanıcıyı pek çok yönden rahatlatacak fonksiyonel çözümler yaratmaktadır. Her kesimden kişinin
ulaşabileceği fiyat ve boyutlara indirgenerek kullanıcıyı özgürleştirmekte ve tasarımın herkese ulaşabilmesini
sağlamaktadır. Araştırmada üretimden kullanıcıya paket haline gelene kadar geçirdiği süreçte yeni dönem
katlanabilir, eklenip çıkarılabilir, bölünüp birleştirilebilir günümüz mobilyası, “İKEA” örneği üzerinden incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Mobilya, Tasarim, Seri Üretim, İKEA
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TARİHİ YAPILARDA KULLANILAN KALKER TAŞI ÜZERİNDE MİKROBİYOLOJİK FAALİYETLERİN İNCELENMESİ: AYASOFYA MÜZESI ÖRNEĞİ
Binnaz VURAL, Gülşen ALTUĞ, A.Cüneyt DİRİ
Türkiye

Öz: Tarihi alanlar ve bu alanlarda yapılmış olan eserlerde çeşitli faktörlerden dolayı bir bozunma süreci yaşanmaktadır. Bu süreci engellemek, yavaşlatmak ya da ilerlemesini durdurmak multidisipliner çalışmaların
sonucunda mümkün olabilmektedir. Kültür varlıklarını tehdit eden en büyük sorunlardan biri de mikrobiyolojik bozunmadır. Bu çalışma kapsamında, tarihi eserlerde kullanılan kalker taşı üzerindeki mikrobiyal faaliyetler incelenmiştir. Deneysel çalışmalarla desteklenen bu yayında, Ayasofya Müzesi’ ne ait örnekler üzerinde
yapılan çalışmalardan bir kısmı sunulmaktadır. Kalker taşı, likenler, algler, mantarlar ve bakteriler tarafından
kolayca istila edilebilen bir taştır. Mikroorganizmalar,
biyolojikSEVİL
çözünme ile kalker taşından metabolizmalarıProf. Dr. Ümran
nın ihtiyacı olan bazı elementleri eldeİBAD
edebilirler.
Bu çalışmada,
bakterilerin neden olduğu biyolojik çözünme
Yönetim
Kurulu Başkanı
ele alınmaktadır. Aynı zamanda bazı bakterilerin kalsifikasyona neden olduğu da bilimsel çalışmalarla ortaya
konulmuştur. Çalışmamızda Ayasofya Müzesi’ ne ait kalker taşı örnekleri üzerinde yapılan bakteriyolojik deneyler referansında bakteri tür çeşitliliği tespit edilmiştir. Ayasofya Müzesi’ nde asitleşmeye neden olan reaksiyon oranları bulunmuştur. Bina yüzeylerinden elde edilen bazı bakterilerin esculin (ESC) pozitif reaksiyon
vermesi, bu yüzeylerde bakterilerin siyahlaşmayı arttırıcı rol oynadıklarını göstermiştir. Tarihi yapı yüzeylerinde mikrobiyal korozyonda etkili oldukları düşünülen, asitleşmeye neden olan bakteriyel enzim aktiviteleri
yanında, yüzey koruyucu olarak tanımlanan üreaz pozitif bakterilerin olması, yapı yüzeylerinde mikrobiyal
bozunmaya yönelik risklerin yanında bakteriyel korunmaya yönelik fırsatların da bir arada olduğunu gösteren
veriler sağlamıştır.
Anahtar Kelimeler: Kalker, Biyolojik Bozunma, Ayrışma, Kalsifikasyon, Ayasofya Müzesi
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25 YEARS-LULC CHANGE AROUND DARDANELLES STRAIT
Burak AŞAR, Levent GENÇ
Turkey

Abstract: Dardanelles strait is located at 40⁰13’N-26⁰26’E by splitting Canakkale province into two peninsulas, and is one of the two straits that combines European and Asian sides of Turkey. The strait is an international waterway connecting Marmara and Aegean seas. The strait has an approximately 60 km lenght whereas
its width varies from 1.2 to 6.0 kilometers. The construction of planned bridge project, which will combine
Lapseki and Gallipoli provinces, is expected to increase the importancy of the area. On the other hand the
process may affect the environment and this situation usually leads to LULC change. The study has two main
goals including; long-term (25 years) LULC changes between 1986 and 2011, and short-term LULC changes
between 2015 and 2018. The study area
was divided
into threeSEVİL
zones (0-2500, 2500-5000 and 5000-10000 m)
Prof.
Dr. Ümran
at both sides of Dardanelles, and impacts
distance from
the strait
zone were investigated. The present paper
İBADofYönetim
Kurulu
Başkanı
focuses on the long term changes. To achieve the first goal, Landsat imageries of 27 July 1986, 25 July 2000
and July 16 2011 together with ancillary data, and supervised classification method were used to generate
LULC maps including five main classes. Results showed that LULC change is more complicated in Asian side,
and 0-2500 m zonal changes were more dynamic for each sites especially in terms of residential increment.
Subsequent to the determination of short-term changes, further study planned to be conducted to understand
what may change after the bridge and new roads are decided to be constructed.
Key Words: Dardanelles, Landsat, LULC, Supervised Classification
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YEŞİL ALTYAPI SİSTEMLERİ VE KENT SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İLİŞKİSİ;
ÇORLU İLÇESİ ÖRNEĞİ
Burçin EKİCİ, Yasemin Duygu BOLAT
Türkiye

Öz: Yeşil altyapı sistemleri günümüzde kentsel alanlarda başvurulan yeni, etkili ve başarılı sonuçlar veren
sistemler bütünü olarak önümüze çıkmaktadır. Bu sistemler ile yeşil alanların planlanmasının yanında; kent
içinde çevresel problemlere doğal çözümler üretmek, kirliliği azaltmak, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak, insanların yeşile ulaşabilirliğini arttırmak ve yaşam konforunu yükseltmek etkin bir şekilde sağlanabilmektedir. Yeşil altyapı sistemleri ile oluşturulan doğal çözümler, ekolojik, ekonomik, sosyal faydalar sağlaması nedeniyle kent sürdürülebilirliğine önemli katkılar sunmaktadır. Sürdürülebilirlik kavramı günümüzde
tüm dünya ülkelerini ilgilendiren bir konu
haline
kent planlama
Prof.
Dr.gelip
Ümran
SEVİLstratejilerinde önemli bir yer tutmakla
beraber ülkemizde henüz oluşum aşamasındadır.
Bu çalışmada
yeşil altyapı sistemleri, ilkeleri ve faydaları
İBAD Yönetim
Kurulu Başkanı
araştırılarak kent sürdürülebilirliği ile olan ilişkisi üzerinde durulmuştur. Böylece ekolojik yaklaşımların kentlerin sürdürülebilirliğine katkılarının ortaya konması amaçlanmıştır. Araştırma alanı olarak Tekirdağ’ın Çorlu
ilçesi seçilmiş ve alan, yeşil altyapı yönünden değerlendirilmiştir. Bu kapsamda Çorlu kentinde sürdürülebilir
peyzaj tasarımı ile inşaat sahası kirliliğinin önlenmesi, binalarda enerji verimliliğinin sağlanması, yenilenebilir
enerji kaynaklarının kullanılması, ışık kirliliğinin azaltılması, ısı adası etkisine yönelik önlemlerin alınması
(yeşil çatı örnekleri), binalarda su verimliliğin sağlanması ve yağmur suyunun değerlendirilmesinin sağlanabileceği ortaya konmuştur. Çalışma sonucunda, ilçede kent planları hazırlanırken araştırma bulgularından
faydalanılarak uygulama kararlarının alınması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yeşil Altyapı, Sürdürülebilirlik, Kentsel Alanlar, Çorlu, Tekirdağ
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MİMARİ TASARIMDA MODÜLER HÜCRE YAPIM SİSTEMİNİN KULLANIMI
Burcu Buram ÇOLAK, Zeynep Yeşim İLERİSOY
Türkiye

Öz: Endüstri Devriminin getirmiş olduğu makineleşme, standartlaşma ve seri üretim gibi kavramlar geleneksel yapım tekniklerini yetersiz kılmış, bu sebeple yapı üretiminde yeni arayışlar içine girilmiştir. Hızla değişen
ve gelişen teknoloji sayesinde yapı sektöründe malzeme çeşitliliği artmış ve dolaylı olarak yeni yapım teknikleri ortaya çıkmıştır. Endüstrileşmiş üretimin yapı sektöründe en aktif kullanıldığı alan prefabrikasyon olup;
bir yapıyı oluşturan belli başlı parçaların, yapı elemanlarının bir bölümünün veya tümünün daha önce fabrika
veya atölyelerde işlenerek, yapı alanı dışında belirli bir bitmişlik derecesinde üretilen ve sadece montaj aşamasında şantiye alanına getirilen bir yapım tekniği olarak tanımlanabilir. Alt sınıflandırmasında ise; modüler
hücre sistemler, endüstrileşmiş yapı tasarımında
çok uygulanan
Prof. Dr.en
Ümran
SEVİLsistemler olarak karşımıza çıkmaktadır.
Modüler Hücre sistemler statik açıdan;
taşıyıcı
hücrelerKurulu
ve kendini
taşıyan hücreler olarak, bitmişlik ve mekan
İBAD
Yönetim
Başkanı
özellikleri açısından; kapalı kutu hücreler ve açık hücreler (kaba yapı) olarak, montaj şekilllerine göre; üst üste
yığma hücreler ve iskelet sisteme monte hücreler olarak sınıflandırılırlar. Kullanıldığı mimari proje ve mekan
özelliklerine göre çeşitlilik gösteren bu sistemin rasyonel şeklide uygulanması için sistemin tanınması; avantaj
ve dezavantajlarının neler olduğunun tasarımcılar tarafından bilinmesi ve uygulanmış olan örneklerinin incelenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde bu teknolojinin potensiyelinden gerektiği gibi yararlanılmaz. Çalışma
kapsamında bu sistem öncelikle statik açıdan,mekan özellikleri açısından ve montaj şekilllerine göre ayrı ayrı
ele alınmış, sağladığı imkanlar ve sınırlılıklarıdan bahsedilmiş ve sonrasında sisteme ait örnekler incelenmiştir.
Sonuç olarak bu çalışma; esnek tasarıma ve hızlı üretime imkan veren bu sistemin çok tercih edilen bir sistem
haline geleceği hakkında önemli bilgiler vermektedir.
Anahtar Kelimeler: Yapım Sistemleri, Prefabrikasyon, Modüler Hücre Sistemler
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BAKTERİYEL BİYOKALSİFİKASYONUN MİMARİ TASARIMDA KULLANIMI
Burcu Filiz DEMİRCİ, Didem AKYOL ALTUN
Türkiye

Öz: 21.yüzyılın teknolojik ve bilimsel gelişmelerinin içinde disiplinlerarası çalışmalar, oldukça ve giderek
daha fazla önem kazanmaktadır. Özellikle biyoloji, biyomühendislik ve biyoteknoloji alanları ile tasarım ve
mimarlık disiplinlerinin ortaklığında, canlı organizmaların kullanıldığı çeşitli örnekler bulunmaktadır. Bu örneklerin temelde “doğadan esinlenme” fikrini barındırdığı ve eski dönemlerden beri bilinen biyomimetik yaklaşımın yeni bir türü olduğu düşünülebilir. Sürdürülebilir ve düşük karbon salımı içeren süreçlerin giderek
önem kazandığı günümüzde, tamamen doğal ve biyolojik bir süreç olan bakteriyel biokalsifikasyon, mimari
tasarım alanı için de kullanılabilir bir potansiyel içermektedir. Bakteriyel biyokalsifikasyon basitçe, özel bir
tür bakterinin, gerekli ortam koşulları ve
besinDr.
sağlandığında,
kumu sertleştirerek taşa benzeyen yapılar üretProf.
Ümran SEVİL
mesine dayalı bir süreçtir. Bu yolla farklı
ve ölçekte
mimari/yapısal/endüstriyel
tasarımlar/malzemeler
İBADnitelik
Yönetim
Kurulu
Başkanı
üretmek mümkündür. Bu yolla tamamen doğal bir malzeme olan “kum”un, yine tamamen doğal süreçlerle
ve yararlı bakteriler tarafından, toksik olmayan, insan sağlığına zararsız, ekolojik ürünlere dönüşümü amaçlanmaktadır. Dünya genelinde ve Türkiye’de az sayıda ancak heyecan verici çalışmalar bulunan bu konu,
geleneksel, alışılagelmiş yapım yöntemlerine ve tasarım süreçlerine karşın alternatif ve yenilikçi bir yaklaşıma
işaret etmektedir. Bu doğrultuda çalışmanın temel amacı, biyoloji ve mimarlık ortaklığında yeni gelişen bir
alan olan bakteriyel biyokalsifikasyon sürecini irdelemek; bu sayede doğa ve mimarlık arakesitinde interdisipliner çalışmanın katkılarına dikkat çekmektir.Bu doğrultuda çalışmanın temel amacı, biyoloji ve mimarlık
ortaklığında yeni gelişen bir alan olan bakteriyel biyokalsifikasyon sürecini irdelemek; ilgili örnekleri ortaya
koymak ve bu sayede doğa ve mimarlık arakesitinde interdisipliner çalışmanın katkılarına dikkat çekmektir.
Anahtar Kelimeler: Biyomimetik Tasarım, Biyokalsifikasyon, Kalsiyum Karbonat (CaCO3) Çöktürülmesi
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ÇANAKKALE İL AYVACIK İLÇESİ ÖZELİNDE EKOTURİZM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Büşra KEHAN, Okan YILMAZ
Türkiye

Öz: Ekoturizm; doğaya saygılı bir biçimde yerel halkın ekonomisine katkı sağlayan bir turizm çeşididir. Mevcut tarihi doku göz önünde bulundurularak oluşturulacak bir ekoturizm yerel halkın refahını sağlayacak ve
ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. Ülkemiz; fauna-flora çeşitliliği, su varlığı bakımından oldukça zengin
olduğundan dolayı çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Bu sebeple gastronomiden sosyokültürel faaliyetlere kadar farklı toplumların yaşayışlarına, doğayla etkileşimlerine şahit olmuştur. Çanakkale ili; endemik
bitki türlerini barındıran geniş biyolojik çeşitliliğe sahip, önemli tarımsal üretimlerin gerçekleştirildiği bir
şehirdir(Çanakkale domatesi, kapya biberi,
Uygun
ekolojisiyle hayvancılık faaliyetleri verimli
Prof.hayvancılık).
Dr. Ümran
SEVİL
biçimde sürdürülebildiğinden süt ve süt
ürünlerinde
gelişmiş
gıda
işleyişine sahiptir(Ezine Peyniri). Ülkemizde
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkanı
genelinde koruma altında olan zeytin ağacını florasında barındırdığından bitkisel yağ ve çeşitli kozmetik ürünleri üretimini de yerel ve kurumsal olarak bünyesine katmıştır. Bunların yanında Çanakkale; ülkemiz ve dünya
için önemli bir tarihi konumda yer aldığından dolayı tarih öncesi çağlardaki toplumların kültür ürünleri, antik
medeniyetlerin şehirleşmeleri gibi olguları barındırmaktadır. Çanakkale; çeşitli milletlerin kültürel yansımalarıyla oluşmuş tarihi kalıntılar (yerleşim yerleri, ibadethaneler, amfi tiyatrolar vs.) barındırması, geniş yelpazeli
tarımsal ürün varlığı ve floradaki çeşitliliği, kolay sulanabilir tarımsal arazi varlığı, coğrafi konumu sayesinde
su ürünleri çeşitliliği, hayvancılık faaliyetlerinin aktif gerçekleştirilebilmesi, rakımının düşüklüğü sebebiyle
ulaşımın(deniz, kara vs.) kolay olması gibi sebeplerle ekoturizm açısından yüksek potansiyele sahiptir. Bu
çalışma kapsamında Çanakkale Ayvacık özelinde ekoturizm potansiyeli belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla
bölgedeki yerel halk ve yetkililerle görüşmeler yapılmıştır. Aynı zamanda arazi çalışmaları ve envanter analiz
çalışmaları yapılarak ekoturizm potansiyeli belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan tüm bu çalışmalar sonucunda
önemli bir ekoturizm potansiyeli belirlenerek bu potansiyelin geliştirilmesine yönelik öneriler getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ekoturizm, Ekoturizm Potansiyeli, Ayvacık
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KENTSEL REKREASYON KAPSAMINDA ÇOCUK OYUN ALANLARINDA GÜVENLİK: ISPARTA AYAZMANA MESİRELİĞİ ÖRNEĞİ
Büşra ONAY, Candan KUŞ ŞAHİN
Türkiye

Öz: Son yıllarda kentleşmenin hızla artması, kent insanının rekreasyonel taleplerini de önemli ölçüde artırmaktadır. Kent içerisinde yer alan bu rekreasyon alanları, kentin yoğun baskısından bunalan insanların biraz
olsun rahatlaması için imkanlar sunmaktadır. Bu alanlar insanların hoşça vakit geçirmelerinin, rahatlamalarının yanında eğitimsel, psikolojik, sosyal ve fiziksel açılardan insanlara önemli faydalar sağlamaktadır.
Rekreasyon alanları içerisinde yer alan çocuk oyun alanları; çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimini
tamamladığı, çocuğun büyüme, keşfetme ve öğrenme sürecinde önemli bir yere sahip olan alanlardır. Çocuk
oyun alanları planlanırken; çocuklarınProf.
yaş grupları,
kullanım SEVİL
amaçları, zihinsel ve bedensel aktivite durumDr. Ümran
larının yanında; çocukların gelişimi için
günYönetim
içinde yapılan
aktivitelere,
İBAD
Kurulu
Başkanıçevre koşullarına ve yaşam şartlarına
da dikkat edilmelidir. Bu çalışmada, Isparta kent merkezinde yer alan Ayazmana Mesireliği ve Gökçay Mesireliği örneğinde çocuk oyun alanları güvenlik açısından incelenecektir. Bu amaç doğrultusunda, konu ile ilgili
literatür çalışması yapılacak, tasarım kriterleri irdelenecek ve çalışma alanındaki çocuk oyun alanları; NPPS
(National Program for Playgrounds Safety) kuruluşu tarafından hazırlanan çocuk oyun alanları tasarlanırken
göz önünde bulundurulması gereken kriterler dikkate alınarak hazırlanmış olan form üzerinden değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucunda da öneriler sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Rekreasyon, Güvenlik, Çocuk Oyun Alanları, NPPS
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KENT KİMLİĞİ ÖGESİ OLARAK AVLULU KONUTLARIN PEYZAJ MİMARLIĞI AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ: BARTIN ÖRNEĞİ
Canan CENGİZ, Kübra ÖZTÜRK, Ömer Alper ZOR
Türkiye

Öz: Avlu olarak adlandırılan, etrafı çevrili ve belli amaçlar doğrultusunda geliştirilen bu mekânlar, birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış Anadolu’nun önemli bir karakteristiği haline gelmiştir. Avlular, korunaklılık, mahremiyet ve iklimsel koşullarda rahatlık gibi faktörlerin istenilen düzeyde olduğu, bulunduğu yörenin kültürel,
sosyal, ekonomik ve psikolojik değerler etkisi ile oluşan yaşamsal mekânlardır. Avlulu konutların geleneksel
Türk mimarisinde sıkça görülmesinde, dışa kapalı, içe dönük aile yaşantısı oluşturma isteği büyük rol oynamıştır. Binayı çevreleyen yüksek duvarlar, yakın çevre ile bağlantıyı keserek kullanıcılar için farklı mekânlar
oluşturmaktadır. Sosyo-kültürel yapı, Prof.
iklim veDr.
topoğrafya
gibiSEVİL
unsurlar da avlu biçimlenmesine ve çeşitlilikÜmran
lerine katkı sağlamıştır. ToplumlarınİBAD
kültürYönetim
ve medeniyet
anlayışındaki
Kurulu
Başkanıdeğişmeler ile birlikte bahçelerde de
buna paralel olarak bir dönüşüm meydana gelmektedir. Bu nedenle geleneksel avlu bahçesi kullanımından
uzaklaşılarak, yerini modern bahçe anlayışına bırakmıştır. Ayrıca sıcak ve kuru iklim bölgelerinde gerek mikro
klimayı düzenlemesi ve gerekse kent ölçeğinde iklimi dengeleyici özelliği ile binaların ve bütünleyicisi olan
avluların temel karakteristik özelliklerine uygun biçimde ve formda uygulanması kullanım açısından önemli
bir özellik taşımaktadır. Bu çalışmada; kullanım özelliklerine göre çeşitlilik gösteren avlu, kent kimlik ögesi
olarak konut ölçeğinde çalışılmış, ev yaşamındaki yeri ve kentsel peyzaja katkıları üzerinde durulmuştur. Araştırma alanı olarak, Batı Karadeniz Bölgesi’nde yer alan tarihi kent kimliğine sahip olan Bartın Kenti’nde 2 adet
geleneksel avlulu konut seçilmiştir. Seçilen konutlar örneğinde avlu tipolojisi, kullanım amaçları, kullanılan
yapısal ve bitkisel peyzaj öğeleri, avlu-konut ilişkisi, avlu-sokak ilişkisi ile avlu duvarının özellikleri Peyzaj
Mimarlığı açısından incelenerek, Bartın’da geleneksel avlu kullanımının sürdürülebilirliğine yönelik öneri ve
değerlendirmeler yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Avlu, Avlu tipolojisi, Türk evi, Bartın, Kent Kimliği
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EVALUATION OF PARKS IN BARTIN CITY IN TERMS OF ECOLOGICAL INDICATORS
Canan CENGİZ, Pelin KEÇECİOĞLU DAĞLI, Aybüke Özge BOZ
Turkey

Abstract: Urban parks as a significant component of urban green area system are urban prestige areas that
support social life while increasing urban landscape quality, ensuring the ecological, aesthetic and educational
sustainability of the city that are accessible and provide means of recreation to citizens in addition to positive
impact on urban climate. Whereas ecological parks are evaluated by ecological approaches with regard to
landscape planning, design and management contrary to traditional urban park understanding. Establishing
sustainable design setups as a sub-system within the whole urban ecosystem are among the main objectives of
ecological parks within the scope of ecological approach. In this scope, Bartın City selected as the study area
that is located at the Western Black Sea
Region
Turkey. ASEVİL
total of four parks were selected inside Bartın
Prof.
Dr.ofÜmran
City that display different characteristics
their ecological
and have unique local identities. In the
İBADwith
Yönetim
Kurulu values
Başkanı
study, the ecological, aesthetic, educational and recreational contributions to Bartın City of the study area was
discussed with regard to the (i) determination of the ecological, aesthetic, educational and recreational functions, (ii) evaluation of the current status in accordance with expert opinions with regard to ecological indicators,
(iii) putting forth the ecological park potentials of the parks, (iv) potential of being an ecological park for the
four selected parks. The study carried out is important for determining the potential of the parks selected inside
Bartın City with regard to sustainable ecological park design.
Key Words: Ecological Parks, Sustainable Landscape Design, Ecological Indicators, Expert Opinion, Bartın
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TIME, SPACE AND SUSTAINABILITY RELATIONSHIP: URBAN MEMORY PLACES
Canan CENGİZ, Pelin KEÇECİOĞLU DAĞLI, Aybüke Özge BOZ
Turkey

Abstract: Urban way of life, social structure and the environment generated by the social structure are important in the formation of places with special characteristics with regard to urban and social sustainability. Urban
public places are important identity forming spaces for cities since they are significant reference points that
form bonds between the past and the present. Due to the socio-cultural, political and economic changes that
took place in recent years, cities undergo a rapid transformation and get more homogeneous with the passing of
time, while places lose their identity formed by the natural and cultural structure thereby losing their memory.
Places of memory that have left their mark on the experiences of individuals are defined as complementary to
the social sense of belonging, the city,Prof.
the urbanity
consciousness
and urban culture. Urban public places are
Dr. Ümran
SEVİL
those that especially have witnessed İBAD
historical
events where
collective
urban memory is more intense. CollecYönetim
Kurulu
Başkanı
tive memory continues to exist as the physical holds onto the symbolic thereby reaching a form of permanence
even if the places change over time. This permanence may be provided in many elements that are both spatial
and present in the place from the scale of structure to that of region. The objective of the study is to emphasize
the components of urban space, the spatial elements that generate urban identity and their meanings in urban
memory. In conclusion, the guiding impact of urban memory places in urban design guides and future urban
landscape designs have been put forth.
Key Words: Time-Space-Sustainability, Urban Memory Places, Collective Memory, Urban Memory, Urban
Identity
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HUZUREVLERİ ÇEVRE DÜZENLEMELERİNİN İRDELENMESİ:
EĞİRDİR HUZUREVİ ÖRNEĞİ
Candan KUŞ ŞAHİN, Büşra ONAY, Mehmet TOPAY
Türkiye

Öz: Yaşlılık, engellenmesi mümkün olmayan biyolojik, kronolojik ve sosyal yönleri olan bir süreç olup bireysel farklılıkları da içermektedir. Yaşam sürecinin bir parçası olarak görülen yaşlanma, insanlarda zamana bağlı
değişimleri içine almaktadır. Yaşlılığın en önemli sorunu; başkalarıyla, çevreyle, yakınlarla, toplumla kurulup
sürdürülen iletişimin kaybolmasıdır. Bu bağlamda, sosyal ve ekonomik yönden yoksunluk içinde olup korumaya, bakıma, yardıma muhtaç yaşlılara devletin denetim ve gözetiminde, halkın gönüllü katkı ve katılımı da
sağlanarak hizmet sunma amacıyla huzurevleri kurulmaya başlanmıştır. Gerek yurt dışında gerekse ülkemizde
yaşlı nüfus sayısı giderek artmaktadır. Prof.
Toplumda
ayrımcılığa
tabii tutulan yaşlılara koruyucu, önleyici
Dr.negatif
Ümran
SEVİL
ve destekleyici nitelikli sosyal hizmetler
verilmelidir.
doğrultuda
da huzurevlerine duyulan ihtiyaç kaçınılİBAD
YönetimBu
Kurulu
Başkanı
mazdır. Bunun yanı sıra huzurevinde yaşayanların sosyalleşebilmeleri ve bireysel yeteneklerini kullanmalarına
olanak sağlayacak sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi ve yaşlıların katılımlarının desteklenmesi de
bir gereksinimdir. Yaşlıların birlikte zaman geçirebilecekleri yerlerin sayısının arttırılması ve çevre düzenlemelerinin yapılması oldukça önemlidir. Bu çalışmada; yaşlılar açısından oldukça önemli olan huzurevlerinin
çevre düzenlemeleri irdelenecektir. Çalışma kapsamında; Eğirdir Huzurevi çevresi, tasarım kriterleri açısından
irdelenecek ve çeşitli öneriler getirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Çevre Düzenleme, Isparta, Eğirdir, Huzurevi, Yaşlı
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ALTINOLUK VE AKÇAY (BALIKESİR) KENTSEL KIYI KULLANIMININ PEYZAJ MİMARLIĞI
AÇISINDAN İNCELENMESİ
Cansu ERİTİR, Abdullah KELKİT
Türkiye

Öz: Kıyılar tarih boyunca uygarlıkların merkezlerini oluşturmuşlardır. Kara parçası ile deniz, göl ve akarsular
arasında tampon bölge niteliği taşırlar. Kıyı bölgeleri sahip oldukları zengin doğal kaynakları ile hassas ekosistemlerdir. Sahip olduğu bu özellikler günümüzde kıyıların değerini arttırmıştır fakat kıyı kanununun etkili
bir biçimde uygulanmadığı görülmektedir, bu durum kıyıların tahrip olmasına neden olmaktadır. Çoğunlukla ticaret, turizm, yerleşim ve rekreasyonel aktiviteler gibi amaçlarla bu bölgeler kullanılmaktadır. Özellikle
günümüzde turizm ve ikincil konutlar kıyı kullanımlarının önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Kentleşme ve
bunun getirdiği stresten kurtulmak, insanların
kıyıları
tercih etmesinde
Prof. Dr.
Ümran
SEVİL etken olmuştur. Bu çalışma, Balıkesir
İli Edremit ilçesine bağlı Altınoluk İBAD
ve Akçay
kıyı kullanımlarının
peyzaj mimarlığı açısından incelenmesini
Yönetim
Kurulu Başkanı
amaç edinmiştir. Altınoluk, Kazdağı’nın eteklerinde olması ve bir kıyı yerleşimi olması sebebiyle oksijen bakımından zenginliği ile ülkemizde önemli bir bölge durumundadır. Yaz turizmi için de son yıllarda sıkça tercih
edilmektedir. Akçay ise mavi bayraklı plajları ve ev sahipliği yaptığı festivallerle ülkemiz için önemli turizm
beldelerinden bir diğeridir. Her iki belde için de kıyılar yoğun kullanım alanlarının yerleşim ve turizm olduğunu söylemek mümkündür. Çalışmanın konusunu oluşturan kıyı alan kullanımlarının incelenmesinde izlenen
yöntem; literatür toplama, yerinde gözlem, elde edilen verilerin analizi, sorunların tespiti, değerlendirme ve
öneriler oluşturulması aşamalarından meydana gelmiştir. Çalışma kapsamında, her iki belde kıyısında yer alan
mevcut kullanımlar saptanmış ve mekânsal kullanımlardaki hatalı kullanımlar belirlenmiştir. Araştırma konusu olan kıyı kullanımlarının incelenmesi yönünde pek çok çalışma bulunmasına rağmen Altınoluk ve Akçay
kıyılarının kullanımlarına yönelik peyzaj mimarlığı kapsamında bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle
çalışmanın bu konudaki diğer çalışmalara da katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Altınoluk, Akçay, Kıyı, Mekânsal Kullanım, Turizm
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BİYO-DİJİTAL TASARIM VE FORM İLİŞKİSİ
Cengiz TAVŞAN, Ayşegül ÇELENK
Türkiye

Öz: Giriş: Günümüz dünyası hızlı bir değişim geçirmekte ve sanal bilgi ve gelişimlerden etkilenmektedir.
Ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik alanların değişimi mimarlık disiplinini de etkilemektedir. Tarih boyunca sorunlara çözüm bulan mimarlık, değişen toplumsal yapının ihtiyacını da karşılama amacındadır. Bu
değişimlerle mimarlık, diğer disiplinlerin de mimarlıkla daha çok ilişkilendirilip geliştirilmesine olanak sağlamıştır. Özellikle bilim ve teknolojinin hızla gelişimi, mimari tasarım sürecinin etkilendiğini görürüz. Gelecek
mimarisinin düşünsel alt yapısının gerçekleşmesine olanak sağlayan bu gelişim, sorunlara çözüm arama yardımıyla form anlayışına da yenilik katmıştır. Disiplinler arası ilişkiler kurulması, özellikle mimarlıkta doğal
sistemlerin önemini arttırmıştır. Teknoloji
gibi disiplinler
doğalSEVİL
sistemlerin daha iyi algılanabilmesi ve kullanıProf.
Dr. Ümran
labilmesine olanak sağlayarak tasarımcı
ve araştırmacıları
yeni kavram
ve çözümlere yöneltmiştir. Bu gelişim
İBAD
Yönetim Kurulu
Başkanı
doğrultusunda; farklı tasarım yaklaşımları, yeni mekansal düzenlemeler ve tartışmalara imkan yaratmıştır.
Gelecek mimarisindeki düşünsel üretimi içeren mimari tasarımların; doğa bilimleri ve teknoloji gibi disipliner
ilişkilerin mimarlıkla bütünleşmesi “biyo-dijital tasarım” kavramını ortaya çıkarmıştır. Biyo-dijital tasarım;
geleceğe yönelik yapılacak olan çalışmalarda problemlerin giderilmesi ve sürdürülebilir yaşamın sağlanabilmesi için mimari çözümleri dijital ortamda maksimum verim elde edecek şekilde alternatif tasarımlar oluşturulmaktadır. Bu bağlamda çevreye zarar vermeden, esnek çözümlerin oluşturulabilmesi için biyo-dijital tasarım önemli bir yer tutmaktadır. Aynı zamanda malzeme, yapım teknikleri ve analiz yöntemlerinin çeşitlenmesi
ile de mimari çözümlemelere zenginlik katmaktadır. Biyo-dijital tasarım, bu sebeple gerekli ve geliştirilebilir
bir tasarım çeşidi olmaktadır. Bu çalışmada, mimari yaklaşımları incelemek için tasarlanmış mimari projelerin
form oluşumu ve çözümlenmeleri yapılarak; hangi biyolojik özellik ve dijital görselleştirme ve analiz araçları
kullanıldığı irdelenip, mimari tasarım süreci içerisindeki ilişkileri araştırılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Biyo-Dijital Tasarım, Gelecek Mimarisi, Form
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GELECEĞİN MİMARİSİ ALTERNATİF YAŞAM MEKÂNLARI
Cengiz TAVŞAN, Ayşegül ÇELENK
Türkiye

Öz: Giriş: Mimarlık gelişen teknoloji ile beraber bilim, matematik, mühendislik gibi alanlarda birçok gelişim
sağlamıştır. Dünyaya ve insanların yaşam şekline etki eden mimarlık, geleceğe de ışık tutmaktadır. Günümüz
ve gelecek mimarlığı ise; teknolojiyi, doğayı ve insanı ele alarak daha iyi yaşam koşulları oluşturmak ve geliştirmek için çalışılmaktadır. Artan popülasyon, kirlilik ve diğer negatif değerler; alternatif yaşam alanları
gereksinimini doğurmuştur. Alternatif yaşam alanları; gelişen teknoloji ile beraber birçok soruna cevap bulabilmektedir. Mimarlar ve diğer bilim insanları yaşam alanlarının iyileştirilmesi, çeşitlendirilmesi ve olası doğal
felaketlerde alternatif çözümlerin bulunabilmesi amacıyla interdisipliner çalışmalar yapmaktadır. Yapılacak
olan her mimari yapının, doğayı koruma
amacı
ve sürdürülebilir
yaşamı desteklemesi için her veri
Prof.
Dr.olması
Ümran
SEVİL
değerlendirilmektedir. Teknolojik gelişme
analizi, Başkanı
alternatif çözümleri, doğal verilerin kullanımı
İBAD mimarlıkta;
Yönetim Kurulu
ve koruma özelliklerini de arttırarak bu sorunlara çözüm olmaktadır. Bu araştırma ise; yaşam boyunca oluşan
negatif etki ve koşulların, alternatif yaşam alanları aramaya yöneltmesini ve tasarımcıların bu konu üzerindeki
çalışmalarının önemini anlatmaktadır. Bu bağlamda, yapılan çalışmaların gelişimini arttırmak amacıyla en
temel başlangıç olan eğitim göz önüne alınmıştır. Tasarımcıların bu konudaki çalışmalarına yardımcı olmak
amacıyla mimarlık eğitiminde bu verilerin nasıl kullanılacağı, nasıl analizi edileceği ve mimari proje tasarım
sürecine nasıl etki edeceğine yönelik yeni bir bakış açısı kazandırılmıştır. Çalışma sonunda tasarımcıya hangi
yöntem ve tekniklere dikkat edilmesi gerektiğine dair bir yol haritası olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Alternatif Mekanlar, Sualtı Yaşam, Mimari Eğitim
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İNSAN - MEKÂN ETKİLEŞİMİ BAĞLAMINDA BURSA ORHANGAZİ MEYDANI MORFOLOJİK DEĞİŞİMİNİN MEKAN DİZİMSEL ANALİZLERİ
Ceyda İLHAN, Özgür EDİZ
Türkiye

Öz: İnsan-mekân ilişkileri; çevre psikolojisi, sosyoloji, kent planlama, mimarlık gibi disiplinlerarası bir araştırma konusu olmakla birlikte, yapılan çalışmalarda insan davranışları genel olarak; çevrenin fiziksel özellikleri ve çevresel algının hareket üzerindeki etkileriyle ilişkilendirilmektedir. Bu bağlamda Bill Hillier ve
ekibi tarafından University College London bünyesinde geliştirilen, ‘Mekanın Sosyal Mantığı’ (Hillier ve
Hanson,1984) kitabıyla açıklanan mekan dizim analizleri; fiziksel mekan konfigürasyonlarını sosyal yaşamla
ilişkilendirirken, algılanan mekanı tanımlamak için ‘görünürlük’ kavramını kullanmaktadır. Kentsel mekan
içinde meydanlar, tarih boyunca kentlilerin
çokDr.
çeşitli
aktivitelerine
imkan tanıyan önemli kamusal boşluklar
Prof.
Ümran
SEVİL
olmuşlardır. Bu ‘boşluklar’ çevresinde
ve içinde
bulundurduğu
ve yapılı çevreyle kullanıcıların belleğinİBAD
Yönetim
Kuruludoğal
Başkanı
de yer etmiş, kent için birer kimlik ögesi haline gelmişlerdir. Akan zaman-insan-mekan döngüsüne uyum sağlamaya çalışan, Alexander’ın(1977) ‘yaşayan organizmalar’ olarak tanımladığı kentsel dokuda meydanların
da morfolojisi ve kullanım şekilleri değişip dönüşmektedir. Çalışmanın amacı, Bursa tarihi kent merkezinde
bulunan Orhangazi Meydanı alanı ve yakın çevresinin geçmişten günümüze geçirdiği morfolojik değişimi,
insan-mekan etkileşimi bağlamında inceleyerek, mekansal organizasyondaki değişimin kentsel yaşam üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini sayısal olarak irdelemektir. Çalışma kapsamında alanın CAD ortamında
aynı ölçeğe getirilerek yeniden çizilen 1862, 1939, 1985 ve 2018 yıllarına ait harita, çizim ve hava fotoğrafları
kullanılmıştır. Çalışmanın ilk kısmında dört yılın görünürlük ve eksenel aks haritaları üzerinden bütünleşme
ve okunabilirlik değerleri ölçülürken; ikinci bölümde günümüz meydanındaki kullanım durumunu araştırmak
üzere; meydanın farklı noktalarından eşgörüş alanları oluşturulmuş, yaya hareketini simule eden ajan analizi,
gözleme dayalı aktivite haritası, kişi sayımı ve fotoğraflama yapılmıştır. Mekan dizimsel analizlerde Turner’ın
geliştirdiği Depthmap yazılımından faydalanılmıştır. Çalışma sonucunda, mekansal kullanım ile görünürlük
arasında pozitif bir korelasyon olduğu gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İnsan-Mekan İlişkileri, Morfolojik Değişim, Mekan Dizim, Bursa, Orhangazi Meydanı
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ZAMANIN GİZLİ TANIKLARI, SAAT KULELERİ; ÇANAKKALE SAAT KULESİ
Ceyhan TAZEFİDAN
Türkiye

Öz: Giriş: Saat kulesi yapma geleneği Batı toplumlarında ilk olarak kilise ve saray kulelerinde görülmektedir.
Avrupa’da 13. yüzyıldan itibaren başlayan bu yapılara dair ilk örnekler İngiltere ve İtalya’da bulunmaktadır.
Osmanlı topraklarında ise 16. yüzyılın sonlarına doğru başladığı kabul edilmektedir. 18. yy ile başlayan Osmanlı Mimarlığındaki batılılaşma hareketi, 19. yüzyılın sonlarına gelindiğinde zirveye ulaşmıştır. Bu süreçte
Osmanlı’da var olan Klasik Mimarlık ise, II. Abdülhamid Döneminde (1876-1909), merkezi devlet anlayışını
tüm imparatorluk adına temsil etme misyonu ile ayrı bir önem kazanmıştır. Kentlerin imgesi haline gelen saat
kuleleri, aynı zamanda devlet sınırlarının ulaştığı yerlerde hem yaşayan halkın hem de bu bölge toprakları
üzerindeki gücünü gösterme özelliği de
kazanmıştır.
Şehirlerin
sembolü olan bu yapılar en yüksek tepelere
Prof.
Dr. Ümran
SEVİL
ya da her yerden herkesin görebileceği
meydanlara
Tarihin her döneminde, bulunduğu coğrafya
İBAD
Yönetimyapılmıştır.
Kurulu Başkanı
sebebiyle Çanakkale, stratejik anlamda önemli bir yere sahip olmuştur. Geçmişten günümüze gelinceye kadar
pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış olması nedeniyle sahip olduğu zengin kültür mirasını ve tarihi yapı
örneklerini bugün de görmekteyiz. Amaç: Çalışmada saat kuleleri hakkında bilgiler vermek ve bu doğrultuda
tarihe tanıklık etmiş olan Çanakkale Saat Kulesi’nin mimari ve yapısal özellikleri üzerine bir inceleme yapmak
amaçlanmaktadır. Kapsam: Bu çalışma kapsamında geleneksel, doğal ve kültürel miras değeri bakımından,
tarihi ve anıtsal bir obje özelliğine sahip olan, ayrıca bulunduğu konumu itibariyle de çevresindeki yapılar
arasında bir meydan özelliği taşıyan Çanakkale Saat Kulesi’nin yapımı, kullanımı, mimari ve yapı bakımından
özellikleri incelenecektir. Sınırlılıklar: Tarihi alanların korunması, gelecek nesillere aktarılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması ile ilgili sınırlılıklar bu çalışmada da geçerlidir. Yöntem: Araştırmada yerinde gözlem
çalışmaları yapılarak, yapıya dair veriler incelenmiş ve gerekli bilgiler kültür envanteri, yapılmış tez çalışmalarından araştırılmış ve hazırlanmıştır. Bu anlamda en doğru şekliyle aktarılmaya çalışılmıştır. Bulgular: Söz
konusu olan yapının tescil edilmesinde, mimari özelliklerinin yanı sıra tarihsel anlamda sahip olduğu değerleriyle ön plana çıkmaktadır. Çanakkale Saat Kulesi, 1313/M. 1897-1898 tarihinde, II. Abdülhamit döneminde,
Cemil Paşa tarafından yaptırılmıştır(Acun, 1994). Saat kulesini bu şehre hediye eden kişinin Vitalis isminde
bir İtalyan tüccar olduğu bilinmektedir. Saat kulesinin kitabesini yazan Recep Yaseri Efendi’dir. Yapı kare
planlı olup, aşağıdan yukarıya doğru incelen bir görünüme sahiptir. Yapının gövdesi dikdörtgen şeklindeki
silmeler ile beş kısma bölünmüştür. En üst kısımdaki çanın asıldığı bölümde, gövdesi çokgen kubbeli bir köşk
bulunur. Onun hemen altında, dört bir tarafta yuvarlak kadranlı saat yer alır. İkinci ve üçüncü katında sivri keDoç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
merli aydınlık pencereleri vardır. İkinci katta balkon bulunmaktadır. Yapının en altında ise güney cephesinde
İBAD
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
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bir kapısı, kuzeyde ise bir çeşme nişi görülmektedir. En üst kısımda bulunan çan kulesi 1912 yılında meydana
gelen depremde yıkılmış daha sonra yeniden yapılmıştır. T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Rölöve ve
Anıtlar Müdürlüğü tarafından 1995 yılında restore ettirilmiştir. Bugün ise yapının bir tarafında iskele meydanı,
diğer bir tarafında ise çarşı yer almaktadır. Çevresinde farklı türlerde mekânlar bulunmaktadır. Saat kulesinin
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bulunduğu sokakların tarihi dokusu bugün de korunmaktadır. Sonuç: Çanakkale kentinin sahip olduğu tarihi,
mimari ve kültürel değerlerin herkes tarafından bilinmesi gerektiği bir kez daha vurgulanmaya çalışılmıştır.
Bunu yaparken de, kent olarak bütüncül bakmanın yanı sıra kent içerisinde kent ile özdeşleşen yapıların da ön
plana çıkarılması amaçlanmıştır. Yapıldığı günden bugüne zamana tanıklık etmiş bir yapı olan Çanakkale Saat
Kulesi, tarihi, mimari ve yapısal özellikleri bakımından incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çanakkale, Saat Kulesi, Kültür, Zaman
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TRABZON KAHRAMANMARAŞ CADDESİ ÖRNEĞININ MEKÂNSAL KARAKTER PARAMETRELERI DOĞRULTUSUNDA İRDELENMESI
Çiğdem BOGENÇ, Banu BEKCİ, Fatih BEKİRYAZICI
Türkiye

Öz: İnsan doğası gereği çevresiyle bütünleşme ve toplumsallaşma eğilimi göstermektedir. Kentsel mekânlar
da bu eğilimin hayat bulduğu alanlar olarak yüzyıllar boyunca şekillenmiştir. Bu mekânlar da kurulan güzel
ilişkiler bireylerin kendilerini güvende ve huzurlu hissetmelerini sağlarken insanın toplumlaşma bilincinin
de gelişmesini sağlayarak içinde bulunulan çevreyi önemseme, sosyo-kültürel ve tarihsel sahiplenme, aidiyet
gibi duyguların oluşumunu da beraberinde getirmektedir. Kent içerisindeki rahat ve güvenli caddeler, sosyal
etkileşim sağlayan meydanlar, temiz hava ve güneş ışığı için fırsat yaratan parklar kamu refahı sağlamaktadır.
Bununla birlikle toplumun bireyleriniProf.
birleştirici
bütünleştirici
sosyal duygularının gelişmesine de katkı
Dr. ve
Ümran
SEVİL
sunmaktadır (Carr, Francis, Rivlin veİBAD
Stone’a
(1992). Toplumdaki
bireylerin kendilerini gerçekleştirebileceği,
Yönetim
Kurulu Başkanı
farklı algısal özelliklerini harekete geçireceği, her türden algısal, sosyal, fiziksel ihtiyaçlarını karşılayacağı
kentsel mekana ihtiyaçları vardır. Kentsel mekanın önemli bir parçası olan caddeler kent içerisinde önemli
bir yaşam alanı da oluşturmaktadır. Bu çalışma kapsamında Trabzon Kahramanmaraş Caddesi Enviro Solutions (2001)’ın önerdiği mekânsal karakter parametreleri doğrultusunda irdelenmiş kullanıcıların mekânsal
algısı Jack Nasar (1998) “beğenilen” çevrelerin değerlendirilmesine yönelik önerdiği modelden faydalanılarak kullanıcıların çevreyi nasıl algıladıkları sorgulanmıştır. Anket çalışması kapsamında deneklerin büyük
çoğunluğu Trabzon Kahramanmaraş Caddesini kullanmaktan mutluluk duyduğunu ifade etmiş, bina ve sokakların bakımsızlığını (r=,277***), yaya ulaşımındaki zorluğu (r=,222***), yeme-içme mekanlarının ihtiyacı karşılamamasını (r=,196*) ve ulaşımda zorluk yaşamasını (r=-,177*) problem olarak görmemiştir. Elde
edilen bulgular kapsamında, kent kullanıcılarının ekonomik, fiziksel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayan kentsel
mekânların olumsuz yönleri olsa dahi bireyler özel ya da günlük yaşantılarında mutlu ise mekanın olumsuz ve
eksik yönlerini önemsemedikleri ve memnuniyet duygusu içerisinde oldukları görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Kent, Kamusal Mekân, Mekânsal Karakter Parametreleri, Trabzon Kahramanmaraş Caddesi
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ÇOCUK DUYARLI KENTSEL MEKÂN VE TASARIM
Defne DURSUN, Cansu GÜLLER
Türkiye

Öz: Giriş: Çocukların gelişiminde ve sosyalleşmesinde, içerisinde yaşanan ve etkileşim içinde olunan konut
çevresi, mahalle, okul, park ve oyun alanları gibi kentsel mekânların büyük bir etkisi bulunmaktadır. Çocuk ve
kent kavramlarını temel alan çalışmaların öne çıkan konuları çocuk dostu kent girişimleri, çocukların mekân
kullanımları ve çocuğun okul ve ev arasındaki ulaşımı öne çıkmaktadır. Amaç: Bu çalışmada birer kentsel
paydaş olan çocukların kentsel mekân kullanımları analiz edilmiştir. Bu değerlendirme kentsel mekânların
çocuklar için daha yaşanılır tasarlanması için dünyada yapılmış çalışmalar ve uygulamalar bağlamında gerçekleştirilmiştir. Kapsam: Bu amaçla, Erzurum’da seçilen alanlar (Dadaşkent ve Yıldızkent gibi yeni yerleşim
alanlarına ek olarak eski bir yerleşim alanı
olanDr.
Yunus
Emre mahallesi)
Prof.
Ümran
SEVİL çocukların kentsel mekân kullanımları
açısından değerlendirilmiştir. Sınırlılıklar:
tür çalışmalar
kapsamında
İBADBu
Yönetim
Kurulu
Başkanıöncelikle çocuklarla yapılan görüşme
ve çalıştaylar esas alınmaktadır ancak burada çocukları bir araya getirme olanaksızlığı nedeniyle gözleme ve
plan analizlerine dayalı bir süreç izlenmiştir. Yöntem: Öncelikle kentsel mekân analizleri yapılarak çocukların
aktif olarak kullandığı alanlar tespit edilmiştir. Sonrasında, bu alanların çocuklar tarafından yaz döneminde
kullanım biçim ve yoğunlukları gözlemsel olarak incelenmiştir. Bulgular: Mevcut oyun alanlarının çocuk gelişimine sınırlı katkı yaptığı üç alanda da çocukların bu alanlara erişimi problemlidir. Kentin eski yerleşimlerinde çocuk oyun alanları oldukça kısıtlı iken, yeni gelişen bölgelerde yerel yönetimlerin oyun alanı yapımında
daha duyarlı olduğu belirlenmiştir. Çocukların ciddi güvenlik tehditleri barındıran sokaklarda vakit geçirmek
zorunda kaldığı görülmüştür. Sonuç: Büyük bir fırsat olarak değerlendirebileceğimiz kentsel dönüşüm projelerinde çocuk dostu mekân tasarımları öne çıkarılmalıdır. Böylece çocuklar üzerinde olumsuz etkiler bırakan
kentsel çözümler tekrar edilmemiş olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kentsel Mekân, Çocuk, Kentsel Tasarım, Erzurum
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HAYAO MİYAZAKİ ANİMELERİNDE MİMARLIK
Didem KARAMAN, Zafer SAĞDIÇ
Türkiye

Öz: Animeler fantastik mimari kurgularıyla çözümlenmeye değer sanal mimarlık alanlarıdır. Özellikle Japon
anime ustası Hayao Miyazaki’nin animelerinde kurduğu mimari dünyanın sınırları yoktur. Miyazaki hikâye
anlatımında mimari temsilleri oldukça etkin bir biçimde kullanır. Yönetmen animelerinde modern ve kapitalist düzene geçişte yaşanan sancılı süreçleri, savaş temasını, yıkım ve kaosların ardından değişen ve yeniden
üretilen kent yapısını işler. Savaşın mimari yapılar ve şehirler üzerindeki etkilerini ve savaş sonrası süreci
aktarmayı amaçlar. Bunu da çoğu zaman, tasarladığı gerçeküstü bir yapı özelinde sunar. Ana karakterlerin yanında bu fantastik yapıların öyküsünü de izleriz. Bu öykü, savaşın etkileriyle biçimsel olarak dönüşen yapının
öyküsüdür. Yönetmen, çoğunlukla filmin
ilk yarısında
izleyiciye
yapıyı tanıtmayı amaçlar. Yapıya ait mimari
Prof.
Dr. Ümran
SEVİL
özelliklerin hem fiziksel hem de zihinsel
olarak
algılanmasını
bulan Miyazaki, mimari temsilleri cesurİBAD
Yönetim
Kuruluönemli
Başkanı
ca kullanır. Yönetmen metafizik olay ve mekânları, geleneksel şehir dokusu içerisinde, normal hayat akışında
izleyiciye aktarır. Onun animelerinde zıt kavramlar bir aradadır. Soyut ve somut olarak izlerini gördüğümüz
bu dualite, mekân ve yapı tasarımlarında da kendisini gösterir. Zamana ve mekâna dair kuramsal tanımlamaları
Hayao Miyazaki animelerinde bulmak, anime-mimarlık arasındaki etkileşimi anlamak yolunda atılan ilk adımlardandır. Özellikle de Hayao Miyazaki animeleri bu bağlamda sanal laboratuvarlar gibidir. Miyazaki animelerinde ütopik veya distopik mekanların nasıl sunulduğunu anlamak, zaman ve mekanla kurulan ilişkinin mimari
aracılığıyla aktarımını ortaya çıkarmak oldukça önemlidir. Seçilen animelerdeki mimari temsil metaforlarının
analizi, mimarlık-anime arasındaki ilişkiyi anlamak açısından kıymetlidir. Anime-mimarlık arasındaki etkileşime yönelik çalışmaların sayısı oldukça azdır. Bu çalışma, Miyazaki’nin animelerinde zaman-mekân kavramlarını, mimari temsiller ile nasıl aktardığına dair cevapları aramayı amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Mimarlık, Hayao Miyazaki, Anime, Mekân
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‘TOPOLOJİK MEKÂN’ KAVRAYIŞININ ÇOCUĞUN MEKAN ALGISINDAKİ YERİ
Dilara BERK, Senem KAYMAZ KOCA
Türkiye

Öz: Çocuklarda mekân algısının, bireyin bilişsel gelişiminin tamamlanmadığı erken evrelerde başlıyor olması sebebiyle, keşfedilemeyen çok sayıda disiplinlerarası potansiyeli içinde barındıran ve artan bir ilgiyle
anlaşılmayı bekleyen bir konu olduğu söylenebilir. Bu anlamda, İsviçreli psikologlar Jean Piaget ve Barbel
Inhelder’in birlikte yazmış olduğu “The Child’s Conception of Space (Çocuğun Mekân Algısı)” adlı kitap,
çocukların mekân algısında bilişsel süreçleri konu alan çalışmaların önde gelenlerinden biri olması sebebiyle
önemlidir. Piaget ve Inhelder’a göre, çocukta mekân algısı, mantıksal bir gelişim izlemektedir ve ilk olarak
‘Topolojik’, daha sonra ‘Projektif’, en sonunda ise ‘Metrik’ bir kavrayışa bürünür. Başka bir ifadeyle, çocuğun
‘Topolojik Mekân’ anlayışı, 2 yaşındaProf.
başlar Dr.
ve 7 Ümran
yaşına kadar
gelişmeye devam eder. Çocuğun ilk mekân
SEVİL
algısının oluşmaya başladığı dönemİBAD
olarakYönetim
bilinen 2 Kurulu
ile 7 yaşBaşkanı
aralığı, Piaget’in bilişsel gelişim dönemleri
sınıflandırması içerisinde ‘İşlem Öncesi Dönem’ olarak tanımlanmaktadır. ‘Topolojik Mekân’, perspektif kavramının kazanılmasıyla ‘Projektif Mekan’ kavrayışına, sonrasında ise oran, uzaklık ve büyüklük kavramlarının
dâhil oluşuyla ‘Metrik Mekan’a dönüşür. Bu bağlamda, ‘Projektif’ ve ‘Metrik Mekân’ın, ‘Topolojik Mekân’
anlayışının üzerine kurulu olduğu ve çocuğun mekân kavrayışının temelini oluşturduğu kabul edilebilir. Çocuğun mekân kavrayışındaki bu dönüşümü, Piaget ve Inhelder’in kabulleri üzerinden yeniden yoruma açmayı
deneyen bu çalışma, sonuçlar bağlamında çocuk-mekân ikiliği üzerine keşfedilmemiş/arada kalmış yeni kavram kümelerine ulaşmayı hedefler.
Anahtar Kelimeler: Çocuk, Mekân, Topolojik Mekân, Projektif Mekan, Metrik Mekan, Algı
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KENTSEL MEKÂNDA ESTETİK DENEYİMİ ÖLÇMEK: SOKAK PARÇALARININ ENTROPİ
DEĞERLERİNİN ÖLÇÜMÜ
Ebru ÇUBUKÇU, Tuba Nur OLĞUN
Türkiye

Öz: Giriş: Güzel sadece bakanın gözünde midir? Herkesin güzellik anlayışı farklı mıdır? Güzel nesnelerin,
mekânların, canlıların ortak bir özelliği var mıdır, varsa nelerdir? İlkçağlardan beri ünlü düşünürlerin üstünde
bolca tartışma yürüttükleri ama çağımızda hala çözülememiş sorulardır bunlar. Uygarlık tarihi kadar eski olan
estetik kavramı birçok disiplinde farklı açılardan ele alınmıştır. Estetiğin ölçülebilir bir kavram olup olmadığı
hala sorgulansa da, kabul edilmelidir ki Birkoff ve Eysenck gibi yazarların 1930’lu 1940’lı yıllarda önerdikleri
estetik kavramına matematiksel bakış açısı ya da estetik ölçütler (ya da formüller), günümüzde eleştirildiğinden daha çok geliştirilmeye çalışılmaktadır.
sanatla ilişkili
olduğu kadar bilimle de ilişkilidir. Estetik
Prof.Tasarım
Dr. Ümran
SEVİL
kavramı ölçülemediği sürece, tasarlanan
öğeYönetim
her ne olursa
olsunBaşkanı
(mobilya, oda ya da sokak), tasarımcının yaİBAD
Kurulu
rattığı öğe ya da mekânın estetik değeri yaratıcısının zevkini yansıtacak, kullanıcı ve genel çoğunluğunun görüşünü göz ardı edecektir. Özellikle, mekân tasarımında kamunun kullanacağı alanların tasarımının toplumun
beklentisini karşılaması, yaratıcısının mesleki tatmini sağlamaktan çok daha önemlidir. Dolayısıyla, estetiğin
nasıl ölçülebileceğine yönelik nesnel ölçütlerin belirlenmesi, tasarımcıların toplumun zevklerine hitap eden
mekânlar yaratmalarında izleyebilecekleri bir rehbere sahip olmalarını sağlayacaktır. Amaç: Mekânsal estetiğinin ölçümü genellikle öznel yöntemlere temellenmiş nadiren nesnel yöntemler geliştirilmiştir. Mekânın estetik değerinin belirlenmesinde kullanılan nesnel yöntemlerden biri “entropi” yöntemidir. Entropi yöntemi ile
herhangi bir yapının cephesindeki değişim, yapı gruplarının siluetindeki farklılık ya da sokak boyunca izlenen
değişimin ölçüldüğü örnek çalışmalar mevcuttur. Söz konusu çalışmaların tamamı entropi hesaplarına dayansa
da hesaba temel alınan parametreler ya da izlenen yöntemsel süreç farklılaşmaktadır. Ancak, bu farklılıkların
sonuçlar üzerindeki etkisi henüz sorgulanmamıştır. Bu araştırma kapsamında temel hedef bir sokak parçasının
entropi değerinin farklı yöntemlerle ölçülmesinin sonuçları nasıl etkilediğinin incelenmesidir. Kapsam: Çalışma kapsamında İstanbul Ayazma bölgesinde rastlantısal olarak seçilmiş üç sokak parçasının estetik değeri
entropi yöntemi ile hesaplanmış ancak hesaplarda farklı yöntemler izlenmiştir. Sınırlılıklar: Araştırma sadece
bir örnek alan ve üç örnek sokak parçası üzerinde gerçekleştirilmiştir. Yöntem: Entropi yöntemi ile ölçümde
farklı yöntemler denenmiştir. Yöntemsel farklılıklardan biri gözlemlerin dayanağı ile ilişkilidir ve üç şekilde
değişmektedir; 1) geçmiş tarihli hava fotoğrafı (1982 yılı), (2) güncel tarihli hava fotoğrafı (2016 yılı), (3) üç
boyutlu fotoğraf temelli sanal gezinti (2018 yılı). Diğer yöntemsel farklılık ise değişimlerde esas alınan birimle
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
ilişkilidir ve iki şekilde değişmiştir; (1) sıklık ve (2) mesafe. Her üç yöntemde de sokak üzerindeki değişimler
İBAD
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
8 başlıkta incelenmiştir: (1) giriş, (2) bir yanı açık bir yanı kapalı alan, (3) bir yanı kapalı diğer yanı yola açılan alan, (4) her iki tarafı açık alan, (5) dar kısa koridor etkisinin olduğu alan, (6) geniş kısa koridor etkisinin
olduğu alan, (7) dar uzun koridor etkisinin olduğu alan, (8) geniş uzun koridor etkisinin olduğu alan. Bulgular:
1982 ve 2016 yılına ait hava fotoğrafları üzerinden yapılan değerlendirmeler karşılaştırıldığında net bir bulgu
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elde edilememiştir, Entropi değeri bir örnek sokakta 1982 tarihli hava fotoğrafında daha yüksek, diğer bir örnek sokakta bunun tersi bir sonuç ve üçüncü örnek sokakta her iki hava fotoğrafında da benzer sonuçlar elde
edilmiştir. Üç boyutlu sanal gezinti ve hava fotoğrafından elde edilen entropi değerleri karşılaştırıldığında da
benzer şekilde tek yönlü bir ilişki elde edilememiştir. Ancak, ölçüm birimi olarak mesafeler temel alındığında
elde edilen entropi değeri, ölçüm birimi olarak sıklık değeri esas alındığı durumdan daha yüksek hesaplanmıştır. Sonuç: Entropi değerinin hesaplanmasındaki farklılıkların sonuçları etkilediği görülmektedir. Her ne kadar
entropi yöntemi estetiğin nesnel bir ölçüm yöntemi olması sebebiyle, tasarımcıların toplumun zevklerine hitap
eden mekanlar yaratmalarında izleyebilecekleri bir rehbere sahip olmalarının önünü açma potansiyeli taşısa
da, bu konuda yapılacak araştırmalar ile entropi yönteminin temel alacağı hesapların dayanaklarının belirlenmesi önemlidir. Bu çalışma böylesi çalışmaların önünü açmak açısından önemlidir. Bir başka ifade ile, entropi
yönteminin tasarımcılar için eşsiz bir araç olma potansiyeline sahiptir ancak yöntemin nasıl uygulanacağı
hususunda yeni araştırmalara ihtiyaç bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Entropi, Mekânsal Estetik, Çevre Psikolojisi, Sokak
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KENTSEL BOŞLUK İHTİYACININ İŞGAL MEKÂNLARI OLUŞUMUNA VE TAKTİKSEL KENTLEŞMEYE ETKİSİ
Ece GÜLEÇ
Türkiye

Öz: Üretimde endüstrileşme, şehirlerin karakterlerinin değişimine yol açmış, fabrikalar ve sanayi kuruluşlarının şehirlere hâkim olmasıyla birlikte, büyükşehirlere yönelik artan göçle orantılı olarak, yapılaşmanın önü alınamaz hale gelmiş, şehirlerdeki çoğu alan binalarla dolmuştur. Kentlerde dikey ve yatay yapılaşma yoğunluğu
şehirlerin nefes almasını sağlayacak açık ve yeşil alanlarını işgal etmeye başlamıştır. Bununla birlikte kentsel
boşluk kavramının şehir yaşamı için önemli bir ihtiyaç haline geldiği görülmektedir. Bu ihtiyaç aslında kent
hakkıyla var olan, her bireyin kentin her alanını kullanabilme hakkını kısıtlamış, bu nedenden dolayı kentli, bu
yetersiz alanlar içinde kendi yerini bulmaya,
mekânını üretmeye
Prof.kendi
Dr. Ümran
SEVİL başlamıştır. Legal ya da illegal şekilde
oluşan bu mekânlar işgal mekanları İBAD
olarak tanımlanmakta
ve kentsel
taktikleşmenin de bir yolu olarak görülYönetim Kurulu
Başkanı
mektedir. İzmir’de bulunan Bornova ilçesi de konumu ve karakterinden ötürü bahsedilen bu problemlerin net
olarak görüldüğü yerleşimlerden biridir. Bornova Bölgesi üzerinde yapılan araştırmalar doğrultusunda, kent
yoğunluğunun kısa bir süre içinde yoğun artış gösterdiği görülmüş bundan ötürü kentliye kenti kullanacak yer
kalmadığı belirlenmiştir. Bu çalışmanın amacı, kentsel boşluğa ve yeşil alana ihtiyaç duyan kentlinin, kent
üzerinde işgal ettiği mekanların oluşum şekillerini analiz ederek, bu soruna karşı edindikleri kentsel taktikleri
belirlemek ve kent hakkında alınan kararlarda etkin olan mercilerin bu taktiklerin farkında olarak müdahaleleri
gerçekleştirmesini sağlamaktır.
Anahtar Kelimeler: Taktiksel Kentleşme, İşgal Mekanları, Kentsel Boşluk, Esnek Mekan
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EKOLOJİK KENTSEL TASARIM YÖNTEMLERİ KENTSEL TARIM, DİKEY TARIM VE PERMAKÜLTÜR YÖNTEMLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ece GÜLEÇ, Rengin ZENGEL, İlknur DOĞRUSOY
Türkiye

Öz: Tarımın kente entegre edilme hedefi geçmiş yıllardan günümüze farklı karakterlere bürünüp gerçekleştirilmektedir. Bu çalışma kapsamında kentsel tarım uygulamalarının, dikey tarım yöntemlerinin ve permakültür
tasarım biliminin, tarımın tarihten bugüne kentler içinde gelişen teknoloji ve siyasal olaylara bağlı olarak nasıl
şekil değiştirdiği incelenmiştir. Çalışmanın amacı, tarih boyunca uygulamalarda farklılık gösteren fakat ana
fikir olarak aynı amaca yönelik kentteki tarımsal aktivitelerin, sürdürülebilirliğin ekolojik, ekonomik ve sosyal
aşaması açısından değerlendirilmesi ve kentsel sorunlara sürdürülebilirlik çevresinde çözüm bulup bulamayacağını ortaya çıkarmaktır. Çalışma Dokuz
AR 5116 kodlu ders kapsamında geliştirilmiş
Prof.Eylül
Dr. Üniversitesi
Ümran SEVİL
ve kentsel tarım, permakültür ve dikey
tarımYönetim
konuları dahilinde
Türkiye’den ve dünyadan toplamda 24 örnek
İBAD
Kurulu Başkanı
incelenmiştir Genel olarak incelendiğinde, geçmişte keşfedilmiş sürdürülebilir kentsel tarım yöntemlerinin,
teknolojinin gelişmesiyle ve güncel söylemlerin üretilmesiyle farklı konular gibi gösterildiği ortaya çıkmaktadır. Bu yöntemlerin uygulama biçimlerinden ve etrafında yarattığı popüler etkiden görülmektedir ki, sürdürülebilirliğin kentsel açıdan gerçekleştirilmesini sağlayan bu uygulamalar, doğal kaynakların korunmasını
ve sağlıklı yaşam koşullarının oluşturulmasını sağlamak yerine, yeni pazar aracı haline gelmiş, reklam ve
popülerlik bu aşamada asıl amaçtan daha ön plana geçmeye başlamıştır. Sürdürülebilir olarak önerilen, güncel
kentsel tarım yöntemleri ve permakültür uygulamaları, fikir olarak sürdürülebilirliği sağlama amacı ve bazı
başarılı örnekleri barındırsa dahi uygulama yöntemleri asıl amacını gerçekleştiremediğini ve çokça dezavantajı bulunan tartışılır uygulamalar haline geldiğini göstermektedir. Bu çalışma kapsamında, bu uygulamaları
hayata geçirmek için dikkat edilmesi gereken durum, sürdürülebilirlik adı altında farklı görüntülerle karşımıza
çıkan uygulamaların asıl amacının ve veriminin araştırmalarının derinlemesine yapıldıktan sonra uygulamaya
geçirilmesi, dezavantajları en az olan ve gerçek anlamda çevresel kaynakların yok olmasını engelleyebilecek
nitelikte kurguların oluşturulmasını sağlamaktır.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Kentsel Tarım, Dikey Tarım, Permakültür
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ATATÜRK PARKI’NDA (ANTAKYA/HATAY) BULUNAN ODUNSU BİTKİLERİN BİTKİSEL
TASARIMI YÖNLENDİREN BAZI KRİTERLER BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Elif BOZDOĞAN SERT, Sema GÜLER, Özgür KAHRAMAN
Türkiye

Öz: Sürdürülebilir ve sağlıklı kentlerin yaratılmasında estetik, fonksiyonel, sosyal ve çevresel katkıları ile
vazgeçilmez bir unsur olan bitkiler, geçmişle bağ kurması, iletişim aracı olması, aidiyet uygusu sağlaması
nedeniyle önem kazanmaktadır. Bitkiler, estetik nitelikleri ile insanlar üzerinde olumlu etki yaparak psikolojik açıdan yarar sağlamakta; fonksiyonel nitelikleri ile kentsel yaşam kalitesini arttırmaktadır. Bu çalışma ile
Hatay kenti merkez ilçesi Antakya’nın en eski ve en büyük parkı olma niteliğine sahip Atatürk Parkı’nda bulunan odunsu bitkilerin bitkisel tasarımı yönlendiren bazı kriterler bakımından değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Çalışma, 2015 yılında Nisan-Mayıs ayları
arasında
3 aşamalı olarak
yürütülmüştür. Birinci aşamada araştırma
Prof.
Dr. Ümran
SEVİL
alanında bulunan odunsu taksonlar İBAD
tespit edilmiş
ve Kurulu
sayısal olarak
belirlenmiştir. İkinci aşamada bitkilerin
Yönetim
Başkanı
estetik (yaprak, gövde, çiçek ve meyve rengi) ve fonksiyonel (vurgu, yönlendirme, gölge yapma, perdeleme
ve çit oluşturma) kullanım özellikleri belirlenmiş ve her bir özellik kendi içerisinde puanlandırılmıştır. Bu
puanlama yok (0), az (1), orta (2) ve yüksek (3) şeklinde yapılmıştır. Üçüncü aşamada elde edilen veriler bir
araya getirilmiş; toplam puanlar üzerinden matris oluşturularak değerlendirme yapılmıştır. Çalışma ile Atatürk Parkı’nda 41 familyaya ait 87 takson belirlenmiş olup; bunların % 30’unu doğal, % 70’ini egzotik türler
oluşturmaktadır. Ağaç ve çalıların estetik değeri fonksiyonel değerinden daha yüksek düzeyde bulunmuştur.
Bitkiler estetik olarak en fazla yaprak rengi etkinliği ile fonksiyonel olarak da vurgu oluşturmak amacıyla kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, bitkilerin estetik ve fonksiyonel niteliklerinin birlikte kullanımının tasarımın
etkinliğini arttıracağı; kentsel yeşil alanların önemli bir parçası olan parklarda, pek çok açıdan katkı sağlaması
nedeniyle doğal türlerin oransal olarak arttırılmasına önem verilmesinin önemi vurgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Bitkisel Tasarım, Estetik Nitelik, Fonksiyonel Nitelik, Doğal Tür, Antakya
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KAMUSAL ALANDA ARADA KALMA VE ARADA KALAN KAMUSAL ALAN
Elif ÇELİK, Senem KAYMAZ KOCA
Türkiye

Öz: Günümüz insanının kendini ‘yer’e ait hissedememe halinin doğurmuş olduğu aidiyet sorununa eğilmek
isteyen bu çalışma, bireylerin arada kalmışlığına ek olarak kamusal alanların da arada kalmış olma durumuna
dikkat çekmektedir. Başka bir ifadeyle, kent içerisinde kamusal alan olarak tasarlanan mekanların kurgusal
nedenlerle ‘yer’e ait olamama -ve arada kalma- haline değinmesinin yanı sıra, bu mekanlarda var olmaya çalışan insanların da mekanın arada kalmış olma halinden etkilendiğini savunmaktadır. Birey, mekanın fiziksel,
sosyolojik, ekonomik, politik ve daha bir çok probleminden kaynaklı “arada kalmış” hissedebilir ve mekanı
terk etse dahi bu durumdan sıyrılamayabilir. Arada kalma durumu, birey için bir eşikte ya da bir şeyler üretmenin -pozitif- sınırında olma durumunu Prof.
doğurabilir
fakat
aidiyet duyulmayan mekan, kişilerin bireysel
Dr.elbette;
Ümran
SEVİL
bunalıma -negatif yönde- sürüklenmelerine
sebep olabilir.
Benzer
şekilde mekanın kent içinde arada kalmış
İBAD de
Yönetim
Kurulu
Başkanı
olma hali de, bir tür mekansal bunalıma sebebiyet verebilir. Bu durumu, iki yüzlü olarak, hem mekan hem de
birey açısından aidiyet duygusu temeline dayandırarak irdeleyen bu çalışma kapsamında, disiplinler arası literatür taraması yapılmış ve elde edilen bilgi bir araya getirilerek yeniden yorumlanmıştır. Sonuçlar bağlamında
ise, bir sorun olarak ele alınan ‘arada kalma hali’nin üstesinden gelebilmek için bir çözüm ileri sürmek gerekliği ortaya çıkmıştır. Bu çalışma dahilinde, durumun mekanın ve bireyin yeniden inşası ile olumlanabileceği
vurgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kamusal Alan, Aidiyet Duygusu, Arada Kalma, İnşa
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TÜRKİYE’DEKİ CAMİ MİMARİSİNDE TAKLİT SORUNSALI
Elif SAĞIR, Gül Deniz DOKGÖZ
Türkiye

Öz: Türkiye’deki kamu yapı stoğu incelendiğinde, en fazla inşa edilen yapı tipolojilerinden bir tanesinin cami
yapıları olduğu görülmektedir. Bu üretim pratiği içerisinde göze çarpan en önemli nokta ise cami mimarisinde
yenilikçi söylem ve fikirlerin bu yapıların mimarisine yansımamış olmasıdır. Buna koşut olarak da Türkiye’de
üretilen cami mimarisi, kendini sürekli tarihselci bir üslupla tekrar ve taklit eden, “tasarımcı” nüansı barındırmayan niteliksiz yapı yığınlarına dönüşmektedir. Cami mimarisinde taklide neden olan ve tasarım anlamında
mevcut kurgunun dışına çıkılmasını zorlaştıran taklit öğeleri incelendiğinde mekansal ve biçimsel öğelerin
ağırlıkta olduğu görülmektedir. Cami denildiğinde genellikle göz önünde canlanan imge; yapının örtüsünü
kaplayan bir kubbe, minare ve alabildiğine
hacimdeSEVİL
ibadet edenlerden oluşmaktadır. İnananlar ya
Prof.geniş
Dr. bir
Ümran
da inanmayanlar İslam dininin ibadethanesini
bu kurguda
canlandırmaktadır.
Kutsal kitaba göre herhangi bir
İBAD Yönetim
Kurulu
Başkanı
sınırlama veya koşul olmadığı halde ibadethanenin bu şekilde algılanması şüphesiz ki, yıllardır süre gelen
mimari üsluptan kaynaklanmaktadır. Bu üslubun insanların hafızalarında yer etmesindeki en önemli etkenler;
Osmanlı döneminde yapılmış olan, bir imparatorluğun ifadesini ortaya koyan dini yapılar ve dünyada adını
duyurmuş Mimar Sinan’ın cami mimarisine olan katkılarından oluşmaktadır. Günümüzdeki mevcut tipolojiyi
ortaya koyan bu yapıların cami mimarisi üzerindeki etkisi taklit öğelerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Oysa ki bu yapılar dönemin bir ifadesi ile teknolojinin gerektirdiklerinin harmanlanmasının sonuçlarıdır.
Türkiye’deki cami mimarisinin mevcut bir kurguyla özdeşleştirilmesi sorunundan yola çıkarak bazı kalıp ve
biçimlerin dışına çıkılamaması durumu, bu duruma neden olan “taklit” kavramı ile birlikte ele alınması cami
mimarisi özelinde yenilikçi yaklaşımların önünü açacaktır.
Anahtar Kelimeler: Cami Mimarisi, Mimaride Taklit, Tasarım Problemleri
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PEYZAJ MİMARLIĞI KAPSAMINDA KENTSEL AVLU OLARAK ESAS 17 BURDA AVM
ÖRNEĞİ
Elif SAĞLIK
Türkiye

Öz: Kentler, kullanıcılarına sundukları yaşam alanları ile değerlenmektedir. Kent kullanıcıları yakın çevresinde rekreasyonel ihtiyaçlarına cevap veren kentsel mekanların özlemi içerisindedir. Kentsel mekanlar, özel yaşamın aksine toplu yaşamın tüm etkinliklerin sürdüğü mekanlardır. Her yaş, cins ve meslek grubunun yararlanmasına açık ve kentsel doku içinde yer alan bu mekanlar kentsel bütünleşmeyi sağlamaktadır. Kentlerde nüfus
ile yapıların artmasına paralel olarak yaşamın dışa aktarılmasını sağlayan kentsel mekanlar önem kazanmıştır.
Kentlerin kendi iç dinamikleri ve bağlarını kuvvetlendiren bu mekanlar vazgeçilmez bir kent öğesidirler. Bu
doğrultuda söz konusu mekanlar kentsel
tasarım
mimarlık ara
kesitinde kentsel avlu olarak yer alabilmekProf.
Dr.veÜmran
SEVİL
tedir. Kentin mevcut yoğun dokusunda
uygun
yapı adalarında
İBAD
Yönetim
Kurulukarşımıza
Başkanıçıkan kentsel avlular yaşamın anlam
bulduğu sosyal alanlardır. Değişen ihtiyaçlar ve alışkanlıklar çerçevesinde alışveriş merkezleri alışveriş eylemi
dışında farklı işlevleri barındıran komposizyon halini almıştır. Böylece alışveriş merkezleri kentsel yaşamın
parçası haline gelmiştir. Kent kullanıcıların uzun zaman geçirdikleri bu merkezler, kapalı mekânlardan ziyade açık hava merkezlerine dönüşerek kentsel mekanın uzantısı olan kentsel avluların oluşmasını sağlamıştır.
Böylece kentsel avlu niteliğinde olan, kent dokusundan ayrılmayan ve kentle uyum içinde yapılanan açık hava
alışveriş merkezleri önem kazanmıştır. Bu çalışma kapsamında açık hava alışveriş merkezlerinin özelliklerini
peyzaj mimarlığı meslek disiplini çerçevesinde örnek alan olarak seçilen Esas 17 Burda Alışveriş Merkezi’ni
irdelemektir. 2015 yılı Nisan ayında açılan Esas 17 Burda Alışveriş Merkezi, Çanakkale kentinin kimliği ve
fiziksel özelliklerine göre tasarlanmış konseptiyle kent içinde yoğun olarak kullanılan bir kentsel mekan/ avlu
niteliğindedir. Açık hava alışveriş merkezi uygulama yaklaşımlarını Esas 17 Burda Alışveriş Merkezi özelinde
değerlendiren bu çalışma ile doğru uygulama adımlarına kaynak olmayı amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Çanakkale, Esas 17 Burda AVM, Kentsel Avlu, Kentsel Peyzaj Tasarımı, Kentsel Peyzaj
Tasarımı
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AKILLI ULAŞIM KAPSAMINDA BİSİKLET YOLLARININ ÖNEMİ: ÖRNEK KENT
ÇANAKKALE
Elif SAĞLIK, Yavuz ALKAN
Türkiye

Öz: Günümüzde birçok disiplinin ortak konusu olan kent sürekli değişim geçiren dinamik bir olgudur. Gelişme, büyüme, çağdaşlaşma gibi bir değişim olan kentleşme sürecinde kentlerde hızlı nüfus artışı görülmektedir.
Nüfus artışı ile birlikte yaşanan değişimlerin olumsuz etkilerini minumum düzeye indirmekte kentsel planlama
uygulamaları önemli bir araçtır. Kentsel planlama disiplinine göre kentlerde yapılan planlama çalışmaları kentliler ve kentin fiziksel özellikleri ile bütünleşerek uygun bir karakter ortaya koymalıdır. Planlama çalışmalarında akıllı gelişme stratejilerine yer verilmekte ve bu stratejiler kentlerin özelliklerine göre şekillenmektedir.
Bu doğrultuda, son yıllarda küresel ölçekte
çeşitli
Prof.
Dr.planlama
Ümranyaklaşımları
SEVİL geliştirilmiştir. Söz konusu planlama
yaklaşımlarından birisi yaşam kalitesini
artırmayı
amaçlayan
bir yaklaşım olan ‘akıllı kent’ yaklaşımıİBAD
Yönetim
Kuruluentegre
Başkanı
dır. Akıllı kent yaklaşımı; kentlerde yapıların farklı seçeneklerde kullanımını sağlayan, alternatif ulaşım ağları
oluşturmayı hedefleyen, kent kullanıcılarının kentsel gelişme sürecine katılmasını teşvik eden bir kalkınma
hareketidir. Aynı zamanda akıllı kent, bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı çözümleri sürdürülebilir kentsel kaliteyi sağlamak adına kentsel yaşama entegre etmektedir. Kentlerin taşıdıkları değerler o kent için akıllı
kent bileşeni olarak değerlendirilmektedir. Bu noktada kenti ve kentin kimlik bileşenlerini tanımak son derece
önemlidir. Akıllı ulaşım insan merkezli bir uygulama olup kentlinin hareketliliğini sağlayan ve kentsel alanda
bisiklet kullanımına imkan veren bisiklet yollarının planlanmasını hedeflemektedir. Bu bağlamda bisiklet yolları kentsel alanda sağlıklı, hızlı, güvenli ve erişilebilir bir ulaşım sistemine katkı sağlayan bir uygulamadır.
Çalışma kapsamında; kentlileri bisiklet kullanımına teşvik eden akıllı ulaşım öğelerinden bisiklet yollarının
önemi ve gerekliliği değerlendirilmiştir. Akıllı kent, akıllı ulaşım ve bisiklet yolları kavramları ışığında Çanakkale kent merkezi ölçeğinde mevcut bisiklet yolları irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Akıllı kent, Bisiklet yolu, Çanakkale
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AÇIK KAMUSAL ALAN KULLANIMI, BEŞİKTAŞ MEYDANI ÖRNEĞİ
Elif VURUCULAR KESİMCİ
Türkiye

Öz: Başka kent mekanlarında karşılaşmalarının mümkün olmadığı farklı geçmişleri, eğitimleri, kimlikleri
olan bireylerin bir araya gelebildikleri, kent kimliği ve aidiyeti edinebildikleri kent mekanları açık kamusal alanlardır. Açık kamusal alanlardan meydanlar; sokaklar gibi günün her saatinde, günlük gereksinimler
için kullanılmayıp, belirli amaçlar için bireylerin geldiği ya da geçtiği mekanlardır. Tarih boyunca meydanlar toplanma mekanı olarak tasarlanmış ve kullanılmıştır. Meydanlar kentlinin, toplum için önemli olayları
ve bayramları kutladıkları, konser, sinema gibi gösterilere katıldıkları, şikayetlerini toplanıp dile getirdikleri,
siyasilerin hitaplarını dinledikleri mekanlar olarak kullanılmaktadır. Bunlar gibi özel toplanma günlerinin dışında da meydanlar her gün, kentliler Prof.
tarafından
amaçlarla
kullanılmaktadır. Böylece farklı kimlik ve
Dr.çeşitli
Ümran
SEVİL
algılamaları olan kentlilerde ortak kimlik,
ve kültür
oluşumu
gerçekleşmektedir. Meydanlar bulundukları
İBADtarih
Yönetim
Kurulu
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yerler, oluşturulma ve kullanılma amaçları, kentliye sundukları donatılar olarak farklılık göstermektedir. Bu
çalışmada, İstanbul’un önemli toplanma mekanlarından biri olan Beşiktaş Meydanı analiz edilmiştir. Beşiktaş
semtinin tarihi ve Beşiktaş Meydanı’nın oluşturulma amacı, tarih boyunca geçirdiği mekansal değişimler,
meydanın kentli tarafından günümüzdeki kullanımı, sosyal donatıları, kent içindeki yeri ve önemi incelenmiştir. Meydan ve çevresinin Nolli haritası çıkartılmış, kamusal, yarı kamusal ve özel mekanlar ayrıştırılmış, bölgenin her kentlinin erişimine imkan sağladığı mekanlar açığa çıkartılmıştır. Meydan ve çevresi Mekan Dizim
(Space Syntax) yöntemiyle analiz edilerek, kentlilerin erişimine ve toplanmasına olanak sağlayıp sağlamadığı
incelenmiş; yapılan anketlerle çalışma desteklenmiş, meydanın kullanıcı kitlesi, kullanım amacı belirlenmiş,
kentlinin meydanda buldukları ve beklentileri saptanmıştır. Yapılan çalışmayla, İstanbul’un kentlilerce yoğun
kullanılan Beşiktaş semti ve meydanının değişim gösterdiği günümüzde, meydan ve çevresinde yapılacak
mekansal çalışmalara katkı ile meydan kullanımının ve kalitesinin arttırılması için veri sağlamak amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Açık Kamusal Alanlar, Meydanlar, Beşiktaş Meydanı, Mekan Dizim (Space Syntax)
Yöntemi
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KENT PARKLARININ EVRENSEL TASARIM KRİTERLERİ KAPSAMINDA
DEĞERLENDİRİLMESİ: ORDU İLİ ÖRNEĞİ
Elif ŞATIROĞLU, Elif BAYRAMOĞLU
Türkiye

Öz: Kentsel mekânlarda herkesin yaşanabilirdik düzeyinin yükseltilmesi, bu mekânların erişilebilir hale getirilmesi ile doğrudan ilgilidir. Bu nedenle toplumsal ve fiziksel çevre, planlama ve tasarım aşamasından itibaren, tüm insanların kullanım ve erişilebilirlik gereksinimlerini karşılayacak biçimde düzenlenmelidir. Bu
kapsamda geliştirilen “evrensel tasarım”, “herkes için tasarım” ya da “peyzaj erişilebilirliği”son yıllarda üzerinde sıklıkla çalışılan kavramlardır. Evrensel tasarım, her durumda ve herkese eşit, erişilebilir ve kullanılabilir
çevre, mekân yapı elemanı, ekipman ve ürün sunması bakımından diğer tasarımlardan farklıdır. Tüm insanlara
yönelik, uyarlama ve özel tasarıma ihtiyaç
ürün ve
çevre tasarımı olarak tanımlanan evrensel taProf.duymayan
Dr. Ümran
SEVİL
sarım kavramını anlaşılır kılmak ve İBAD
yol gösterici
olmak
için yayınlanan
Yönetim
Kurulu
Başkanıkriterler doğrultusunda çalışma alanı
olarak seçilen Ordu ili merkezinde “peyzaj erişilebilirliği” kavramı bir park örneğinde irdelenecektir. Seçilen
park örneğinde peyzaj erişilebilirliği kavramının peyzaj mimarlığında nasıl uygulanması gerektiği araştırılmıştır. Park; konumu, ulaşım olanakları ve işlevler, donatılar (işaret levhaları, aydınlatma, bank vb.) ile bitkisel
tasarım açısından irdelenmiştir. Parkta yer alan tüm işlevlerin (oyun alanı, dinlenme, yürüme mekânları vb.)
ile donatı ve bitkisel materyali evrensel tasarım ilkelerine göre değerlendirilecektir. Ayrıca Çalışmada; gözlem
ve konu ile ilgili literatürlere dayalı olarak yapılan araştırmalarla ”kentsel mekânlar, herkes için erişilebilir,
kullanılabilir ve paylaşılabilir olması için nasıl kurgulanmalıdır, hangi özelliklerle donatılmalıdır?” sorusuna
yanıt aranmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kentsel Dış Mekân, Erişilebilirlik, Evrensel Tasarım
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RASAT UYDU GÖRÜNTÜLERİ KULLANARAK GÖLALANI BELİRLENMESİ
Emre ÖZELKAN, Muhittin KARAMAN
Türkiye

Öz: Su varlığındaki eksiklik tüm doğayı son derece olumsuz etkilemektedir. Özellikle hızla artan nüfusa bağlı
olarak artan su tüketimi, küresel ısınma ve iklim değişimi sebebiyle su kaynaklarında hızlı bir şekilde azalma
meydana gelmektedir. Bu nedenle su kaynaklarının doğru ve etkili bir şekilde yönetimi hem sosyolojik hem
ekonomik hem de ekolojik etkileri düşünüldüğünde ivedilikle ele alınması, geliştirilmesi ve uygulanması gereken bir konudur. Uydudan uzaktan algılama geniş alanların izlenmesi ve yönetilmesi için çok kullanışlı bir
araçtır. Uydu görüntüleri kullanılarak gerçekleştirilen sınıflandırma yöntemleri ve oluşturulan indislerle arazi
örtüsü hakkında bilgi çıkarımı yapmak mümkündür. Uzaktan algılama çalışmalarında su kütlelerinin belirlenmesinde normalize edilmiş ya da bant
oranıDr.
su indislerinin
oluşturularak kullanılması sıklıkla tercih edilen
Prof.
Ümran SEVİL
yöntemlerden biridir. Özellikle bu indisler
kütlelerinin
mevsimsel,
kuraklığa bağlı ve su tüketimine bağlı
İBAD su
Yönetim
Kurulu
Başkanı
değişimlerinin izlenmesinde ve buna bağlı olarak su kaynaklarının yönetiminde büyük kolaylıklar sunmaktadırlar. Bu çalışmada Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (TÜBİTAK UZAY) tarafından Türkiye’de tasarlanıp üretilen ilk yer gözlem uydusu olan RASAT tarafından
elde edilen multispektral uydu görüntüleri kullanılarak Çanakkale Merkez İlçe sınırlarında bulunan ve bölgeyi
besleyen tek su kütlesi olan Atikhisar Barajının su varlığı incelenmiştir. 29.04.2013, 02.07.2014, 28.08.2014,
3.11.2015, 25.11.2016 tarihli RASAT uydu görüntülerinin yeşil ve mavi bantları kullanılarak oluşturulan normalize fark indisi ve sonrasında bu görüntülerdeki iyileştirmelerle gölün alansal değerleri hesaplanmıştır. Elde
edilen sonuçlar gerçek ölçüm değerleriyle kıyaslanmıştır. Sonuçlar RASAT uydu görüntülerinin su kaynakları
yönetiminde etkin bir şekilde kullanılabileceğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Göl, RASAT, Su İndisi
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KÜLTÜREL PEYZAJ VE MEKÂNSAL KORUMA KAVRAMLARI IŞIĞINDA BİR
DEĞERLENDIRME – TEVFIKIYE KÖYÜ
Erdem SALCAN
Türkiye

Öz: Troia Örenyeri, Ülkemizin Unesco Dünya Miras Öğelerinden biri olmasının yanında gerek arkeolojik,
gerek edebiyat ve sanatın çeşitli dalları üzerinde bırakmış olduğu derin etkileri nedeniyle üstün bir evrensel
değere sahiptir. Günümüzde söz konusu bölgede koruma altında pek çok doğal ve kültür miras örneği yanı sıra
köy statüsünde varlığını sürdüren 6 adet kırsal yerleşme örneği bulundurmaktadır. Bu kırsal yerleşmelerden,
eski adıyla Hisarlık ve yeni adıyla Tevfikiye Köyü, Troia Kenti’ne ait kalıntıları sınırları içinde barındırması
nedeniyle koruma ve planlama süreçleri açısından farklı bir boyut kazanmıştır. Çalışma kapsamında, Troya
Tarihi Milli Parkı’nın tarihsel, bilimselProf.
araştırma
ile koruma
ve planlama süreçleri açısından geçirdiği
Dr.geçmişi
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evreler hakkında genel bilgi verilmesi,
Troya
Tarihi Milli
Parkı’nın
sahip olduğu kültürel peyzaj öğelerinin
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(taşınmaz nitelikteki) çeşitliğinin ortaya konulması ve bu öğe tipleri hakkında genel bilgi verilmesi, Troya
Tarihi Milli Parkı Yerleşmelerinden biri olan Tevfikiye (Hisarlık) Köyü’nün tarihsel özellikleri, mekânsal karakteri ve taşınmaz nitelikteki kültürel peyzaj öğeleri hakkında bilgi verilmesi, Geçmişten günümüze Troya
Tarihi Milli Parkı’nda yürütülen koruma ve planlama süreçlerinin Tevfikiye Köyü’ndeki yansımalarının güncel koruma ve planlama yaklaşımı doğrultusunda değerlendirilmesi, Tevfikiye Köyü’nün sahip olduğu kültürel
peyzaj değerleriyle Troya Tarihi Milli Parkı’yla bütünleşik bir yaklaşım doğrultusunda ortaya konulabilecek
önerilerin paylaşılması doğrultusunda açıklamalara yer verilecektir. İlgili Sempozyum kapsamında sunulmak
ve bildiri kitabında yer verilmek üzere önerilen bu bildirinin, Ülkemiz ve Dünya Milli Parkları’nda ve benzer
nitelikteki tüm alanlarda yer alan yerleşmeler ve bu yerleşmelerin bir kavram bütünlüğü içinde korunarak
sürdürülebilirliğinin sağlanması ile ilgili literatüre önemli katkı sağlayacağı bir başvuru kaynağı olacağı değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Troia, Koruma, Planlama, Yerleşme, Milli Park, Dünya Mirası
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YUKARIYAPICI KÖYÜ KIRSAL VE MİMARI ÖZELLIKLERI
Erdem SALCAN, Zeliha Hale TOKAY
Türkiye

Öz: Yukarıyapıcı Köyü, Kapıdağ yarımadasında denizden yüksekliği 325 -351m arasında değişen bir plato
üzerinde konumlanmıştır. Bir sırt yerleşmesi karakterinde olan Yukarıyapıcı, Erdek’in denize kıyısı olmayan
3 köyünden biridir ve Balıkesir iline 100, Erdek ilçesine 5, Bandırma ilçesine 20 km uzaklıkta yer almaktadır.
Kapıdağ Yarımadası’ndaki yerleşimlerin Kyzikos kenti ile M.Ö. 7. yüzyılda başladığı bilinmektedir. Yüzyıllar
boyunca farklı kültürlerin yaşadığı bir bölge olan yarımadaya 18. yüzyıl ortalarından itibaren Makedonya’dan
Rum göçü olduğu, Yukarıyapıcı’ya da yaklaşık olarak bu dönemlerde yerleşilmiş olduğu tahmin edilmektedir. Yukarıyapıcı’nın sosyoekonomik yapısı, mübadeleden etkilenmiştir. Lozan Mübadele Antlaşmasına göre
Kapıdağ yarımadasında yaşayan Rum Prof.
halk Yunanistan’a
gitmiş,
Yunanistan’dan ve Yugoslavya’dan göç eden
Dr. Ümran
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Müslümanlar ile yarımadanın nüfus yapısı
1950’lerden
sonra köylünün bir kısmı köyden ayrılarak
İBADdeğişmiştir.
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1956’da Erdek karayoluna 1 - 1.5 km uzaklıktaki Belkıs ve Düzler köyünü kurmuşlardır. Köy nüfusunun bir
kısmının buralara taşınması, boş kalan evlerin zaman içinde tahrip olarak köyün özgün dokusunun bozulmasına neden olmuştur. 1980’li yıllarından itibaren köyün nüfusu iyice azalmıştır. Günümüzde köyün nüfusu
yaklaşık 330 kişidir. Yukarı Yapıcı köyü 2012 yılında çıkan Büyükşehir Belediyesi Yasası ile mahalle olmuştur. Yukarıyapıcı zaman içinde oluşan fiziksel, mekânsal ve sosyal özelliklerini korumuş zengin bir ekolojiye
ve geleneksel konut dokusuna sahip, geleneksel Pomak kültürünün değerlerini yaşatan, ancak nüfus kaybı ve
onun yol açtığı ekonomik ve mekânsal yıpranma ile karşı karşıya kalan bir köy haline gelmiştir. Bildirinin
amacı; yerleşim düzeni ve mimari özellikleri ile kırsal mimarinin özgün bir örneği olan, insanoğlu ve doğanın
katkıları ve dönemin ihtiyaçları doğrultusunda oluşan Yukarıyapıcı’nın korunup değerlendirilmesinde izlenmesi gereken yolu irdelemektir.
Anahtar Kelimeler: Erdek, Kırsal Mimari, Mimari Miras, Yukarıyapıcı
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ALGORİTMİK KAMUSAL YEŞİL ALAN TASARIMI
Erdem YILDIRIM, Hikmet GÖKMEN
Türkiye

Öz: Bu çalışmada, parametrik araçlar kullanılarak, kamusal alanlarda yaya hareketinin niceliksel analizi doğrultusunda mekana değin alternatif yeşil alan tasarımı yapan bir algoritma geliştirilmektedir. Teknolojinin
gelişmesine koşut olarak yeni analiz teknikleri de gelişmektedir. Dijital görüntüleme ve işlemenin mümkün
olmasıyla kamusal alanlarda yaya hareketlerine dair birçok nitelikte ve nicelikte veri toplanabilmektedir. Kamusal mekana dair tasarımların karmaşık ve iç içe geçmiş değişkenleri vardır. Bu değişkenlerin merkezinde
ise insan bulunur. Bu nedenle, kullanıcıyı merkeze alan, onun davranışlarını ve mekan üretim pratiklerini esas
alan tasarım yöntemlerinin – ki kısaca ‘kullanıcı odaklı tasarım’ yaklaşımları olarak adlandırabiliriz- kamusal
alanları biçimlendirmede kullanışlı birProf.
yöntemDr.
olduğu
bilinmektedir.
Ümran
SEVİLMekan tasarlayan profesyonellerin (mimar, kentsel tasarımcılar, kent plancıları
gibi)
tasarım sürecinde
kullanıcılarla ilişki kurması, kullanıcıların ileİBAD
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ride üretmek durumunda kalacakları alternatiflerin önemli bir kısmını tasarlama sürecine çekmesi, daha akılcı
tasarımların elde edilmesini sağlayabilir. Çalışmada meydan ölçeğinde incelenen yaya hareketleri analizinde
kaynak girdi olarak yüksek bir noktadan elde edilmiş video görüntüleri kullanılmaktadır. Parametrik tasarım
yazılımı olan Grasshopper© ile kodlanan algoritmada, video görüntülerindeki yaya hareketleri analiz edilmektedir. Geliştirilen algoritma, Bornova Cumhuriyet Meydanı’nda kullanılarak mekanın yaya sirkülasyonu doğrultusunda bir yeşil alan tasarımı türetmektedir. Sonuç olarak, algoritmanın yaya yoğunluğu ‘haritalama’sını
baz alarak ürettiği tasarım meydana geçici zemin boyaması olarak uygulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Bilgisayar Destekli tasarım, Parametrik Tasarım, Kentsel Tasarım
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SERT PEYZAJ TASARIM ELEMANLARINDA GÜNCEL KULLANIM YAKLAŞIMLARI
Esra ŞENTÜRK, T. Hakan ALTINÇEKİÇ
Türkiye

Öz: Yaşam standartlarının artmasıyla, toplumun hedeflerinde, beklentilerinde, standartlarında, ilgilerinde hatta
ve hatta çevreyi algılayış biçimlerinde bile değişimler gözlenmektedir. Örneğin, geçmiş yıllarda sert peyzaj
tasarım elemanlarının sadece temel kullanım işlevleri ile karşılaşıyorken, günümüzde ise temel kullanım işlevlerinin yanı sıra estetik, fonksiyonel, ekolojik, kültürleri ve kent kimliğini yansıtma gibi bir çok işlevi ile karşı
karşıyayız. Gelişmiş ülkelerde, çok önceleri başlamış olan ve son yıllarda ülkemizde de önem kazanan “kamu
mekanlarının düzenlenmesi” çalışmalarının amacı; insanlara daha düzenli, emniyetli, sağlıklı yaşam çevreleri
sunarak, toplumsal yaşama ve sosyal ilişkilere katkıda bulunmaktır. Sert peyzaj tasarım elemanları görsel çevre kalitesinin arttırılması, daha yaşanabilir
mekanlar
oluşturulmasında
Prof.
Dr. Ümran
SEVİLve kent kimliğinin gelişmesine olumlu
katkı sağlaması açısından önemli birİBAD
yere Yönetim
sahiptir. Günümüzde
peyzaj mimarlığında cansız materyaller ile
Kurulu Başkanı
ilgili araştırmalar genellikle kent mobilyaları ağırlıklı olmuştur. Bu nedenle peyzaj tasarımlarında kullanılan
sert peyzaj tasarım elemanları ile ilgili bilgiler kısıtlı ve genelde de konstrüksiyon odaklı olarak incelenmiştir.
Bu çalışmada öncelikle sert peyzaj tasarım elemanlarının sınıflandırılması yapılmış, materyallerin nitelik ve
kullanım açısından irdelenmesi gerçekleştirilmiştir. Peyzaj tasarımındaki klasik kullanım anlayışının yanı sıra
güncel kullanımlarındaki yeni yaklaşımların yurt içi ve dışı uygulamaları yerinde fotoğraflanmış veya çeşitli
kaynaklardan sunulmaya çalışılmıştır. Fonksiyonel ve estetik kullanım olanaklarına ek olarak ekolojik kullanımlarına (açık renkli malzeme seçimi, su tasarrufuna yönelik kullanımları, vb.) yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sert Peyzaj, Sert Peyzaj Tasarım Elemanları, Peyzaj Tasarımı
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SOSYAL BİR MEKAN OLARAK AÇIK MUTFAKLI RESTORAN
Feyza Nur DİŞKAYA
Türkiye

Öz: Giriş: Restoranların gelişimini zaman içerisinde değerlendirdiğimizde, küreselleşmeyi görmek mümkündür. Farklı yemek yeme şekilleri, süresi, yemek alışkanlıkları ve ekonomik koşullar restoranların çeşitlenmesine neden olmuştur. Müşterinin restoranda kalma, masadakilerle iletişim kurma ve sohbet etme biçim ve süreleri de farklılık göstermiştir. Her toplumun kendine özgü değişkenlerinin ve kültürünün olması, restoranların
tasarımının farklı birçok açıdan değerlendirilmesi gereğini oluşturmuştur. Sanayi devrimiyle birlikte dışarıda
yemek yeme ihtiyacının artmasıyla, yeni nesil yemek yeme mekanlarının temelleri atılmıştır. Yemek yeme ihtiyacının artması restoranların biçimsel ve teknik özellikler bakımından gelişimini sağlamıştır. Gelişen mutfak
teknolojisi, pişirme teknikleri, depolama,
hazırlama
gibi alanlarda
değişime neden olmuştur. Restoranların
Prof.
Dr. Ümran
SEVİL
sayılarının artmasıyla birlikte de birçok
farklı
kültüre Kurulu
sahip mutfak
ortaya çıkmıştır. İtalyan mutfağı, Fransız
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mutfağı, İngiliz Mutfağı, Çin mutfağı, Japon mutfağı, Osmanlı mutfağı vb. mutfaklardır. Aynı zamanda yemeklerin hazırlanışı, yapılışı, sunumu ile ilgili birçok farklı mutfak çeşidi de ortaya çıkmıştır. Bunlar büyük otel
mutfağı, hızlı yeme-içme hizmeti sunan fastfood mutfağı, gemi mutfakları, havayolu ikram hizmetleri mutfağı
vb. mutfak çeşitleridir. Bu mutfak çeşitlerinden biri olan restoran mutfaklarında, toplumların sosyal yapısını,
ekonomik durumunu, toplumsal özelliklerini görebiliriz. Bu özellikler kapsamında toplumların bulundukları
coğrafyayı, ekonomiyi, kültürel ve sosyal boyutunu değerlendireceğimiz mekanlardan biri de açık mutfağa
sahip restoranlardır. Açık mutfağa sahip restoranlarda farklı kültürlerin sunmuş olduğu hizmetin farklılık ve
çeşitlilik göstermesi, insanların biraraya gelmesinde ve sosyalleşmesinde bir araç olmaktadır. Açık mutfaklı
restoranların sosyal bir mekan olarak incelenmesi gereğini oluşturmaktadır. Amaç: Bu çalışma, bütüncül bir
tasarım anlayışıyla, restoranlardaki açık mutfakların sosyal bir mekan olarak incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kapsam: Yapılan bu araştırmanın evrenini Türkiye’de sunmuş olduğu servisin farklılık göstermesi sebebiyle Japon mutfağı, Moğol mutfağı ve Türk mutfağına sahip restoranlar oluşturmaktadır. Sınırlıklar:
Araştırma açık mutfak anlayışına sahip restoran mutfakları ile sınırlandırılmıştır. Yöntem: Araştırmada farklı
kültürlere sahip açık mutfaklı restoranların müşterilere sunmuş olduğu servisin farklılık göstermesi, insanların
sadece beslenme ihtiyacını karşılamak amacıyla birararaya gelmediği ve mekanın sadece salt yerleşim düzeni
çerçevesinde şekillenmediği gözlem yoluyla ortaya konulmuştur. Bunun yanı sıra mekanında bu sosyalleşme
işlevi için etken bir faktör olduğu gösterilmiştir. Literatür araştırması ile evrensel ve yerel değerlerin analizi örnek açık mutfaklı restoran mekanları çerçevesinde incelenmiştir. Bulgular: Açık mutfaklı restoranların
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
sosyal bir mekan olması hipotezi çerçevesinde şekillenen araştırmada mekanın ve tüketimin birbiriyle olan
İBAD
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
bütüncül ve karşılıklı etkileşiminin de tasarıma etkisi bulunmuştur. Yemek yemenin ve tasarımın bütüncül bir
anlayışla sosyalleşme amacına hizmet ettiği görülmüştür. Sonuç: Çalışma sonunda, insanoğlunun besini elde
etme, işleme, saklama, sunma gibi yöntemlerle bir kültür meydana getirmesi, yeme içmenin kültürel öğeleri
barındırması, bugün sosyal, kültürel, ve ekonomik yönden birbirinden farklı yaşayan toplulukların bulunması,
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her toplumun sayılan bu farklılıklarından dolayı çok sayıda beslenme alışkanlıklarının olduğu görülmüştür.
İnsanoğlunun yaşamını devam ettirebilmesi için de gerek olan yemek yeme ihtiyacının sadece temel bir ihtiyaç
olarak gerçekleştirilmediği aynı zamanda sosyalleşme amacıyla yemek yeme ihtiyacının gerçekleştirildiği ve
insanları bir araya getirme aracı olduğu gösterilmek istenen sonuçlar arasındadır. Açık mutfağa sahip restoranların sunduğu servisin, yemek yeme şeklinin, iletişim kurmanın, pişirme tekniklerinin farklılık göstermesi
insanların sosyalleşmesinde etken bir rol oynamaktadır. Bu sebeple açık mutfaklı restoranların, tüketim unsuru olarak farklılık göstermesi, hem yereli hem evrensel değerleri taşıması olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu
sebeple karşılıklı bir etkileşimi yansıtan açık mutfaklı restoranlar, sosyal ve yaşamsal bir anlamı olan mekan
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kültür ve Mekan, Restoran, Açık Mutfak, Tasarım
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KÜLTÜREL PEYZAJ DEĞERLERİNİN KENT KİMLİĞİNDE ÖNEMİ: :ÇANAKKALE ÖRNEĞİ
Füsun ERDURAN NEMUTLU, Aysun ÇELİK ÇANGA
Türkiye

Öz: Kültürel peyzaj, kültürel ve doğal kaynakları içeren, tarihi bir olay ve bir etkinlikle birlikte olan ya da
çeşitli kültürel ve estetik değerler sergileyen coğrafi alanlardır. Bu bağlamda kentlerde kültürel peyzaj özelliği
taşıyan alanların saptanması, bu alanlara ilişkin envanterin oluşturulması ve değişimin izlenmesi; karar verme,
politikalarını oluşturma ve peyzaj yönetimi süreçlerinde güvenilir verinin sağlanması bakımından oldukça
önemli ve gereklidir. Bu gerçekten hareket ile çalışmada son yıllarda hızlı kentleşme baskısının yaşandığı
Çanakkale kentinin sahip olduğu kültürel değerlerin kentsel tasarımlarda ön plana çıkarılması ve kentsel planlamada etkin koruma önlemleri ile kullanılması amaçlanmıştır. Çanakkale kenti, tarih öncesi dönemlerden
itibaren çok farklı uygarlıkların yerleşim
merkezi
nedeni
ile zengin kültürel değerlere sahiptir. ÇalışProf.
Dr. olması
Ümran
SEVİL
mada kent merkezinin kültürel özelliklerinin
belirlenmesi
amacı
ile envanter çalışması yapılmıştır. Bu amaçİBAD Yönetim
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la Çanakkele kentsel alanında yer alan kültürel peyzaj elemanları kültürel kategoriler altında belirlenmiştir.
Bunlar: Tarih, arkeoloji, sivil mimari örnekleri, el sanatları, dini yerler, korunması gerekli anıtsal obje, mekan
ve alanlardır. Belirlenen bu değerlerin kent haritasında konumları belirlenerek kente kimlik kazandırmada açısından önemi ortaya konulmuştur Çalışmadan elde edilen verilerin, kentin geleceğe yönelik planlanmasında
resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanacak proje çalışmalarında ve her türlü peyzaj mimarlığı
uygulamalarında yol gösterici olması hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Çanakkale, Kültürel Peyzaj, Kent Kimliği
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THE EFFECTS OF ADAPTIVE REUSE OF HISTORICAL BUILDINGS ON THEIR VALUES
Gamze Fahriye PEHLİVAN
Turkey

Abstract: Various conservation methods have been developed for the conservation of historical buildings
which are considered as the common heritage of the whole world. It is know that the adaptive reuse which is
one of these methods has been used for conserving historical buildings. For this reason, “adaptive reuse” is
suggested for sustainable conservation of historical buildings. In this study, it is aimed to draw attention to
useful and harmful uses of adaptive reuse and to increase awareness for effects of new use on buildings. The
method used in the study is expected to enlighten architectures who prepare adaptive reuse projects. It was
examined whether new use of five historical buildings chosen for this reason could harm the values of the
buildings or not. Four different criteriaProf.
were dealt
for examining
Dr. with
Ümran
SEVİL the effects of new use on buildings as
historical buildings’ age value, evidential
artistic
(aesthetic)
value and authentic value. These criteria
İBADvalue,
Yönetim
Kurulu
Başkanı
for each building were graded from one point to five points according to conservation levels. According to the
data gathered, two of the buildings were ill-conserved, one of them were conserved in an average level and
two were well-conserved. Why the buildings having conservation problem faced such problem and how wellconserved buildings were approached in adaptive reuse were scrutinized in the extent of the study.
Key Words: Adaptive Reuse, Historical Building, Sustainable Conservation, Values
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HASTANE MİMARİSİNDE KULLANICILARIN ESNEKLİK TALEPLERİNİ YAPISAL AÇIDAN
KARŞILAMAK ÜZERE YÖNTEM ARAŞTIRMALARI
Gamze KARAKAŞ, Abdullah SÖNMEZ
Türkiye

Öz: Sağlık sektörünün hızla değişen ve yenilenen ihtiyaç ve hizmetleri sektörün tüm dallarının yenilenmesini
gerekli kılmaktadır. Karmaşık fonksiyonlu yapı grubuna giren hastane binaları sağlık sistemindeki değişiklikler, teknolojik ve bilimsel gelişmeler, organizasyon değişiklikleri, kapasite artışı, standartların yenilenmesi
gibi değişiklikleri karşılamak zorundadır. Yeniden mimari yapılandırma maliyetlerinin azaltılması ve değişimlere beklenilen hızla yanıt verilebilmesi için mimaride esneklik anlayışı günümüz koşullarında bir zorunluluğa
dönüşmüştür. Gerçekçi ve geleceğe yönelik çözümler için, hastane binalarında yenileme ve büyümeye bağlı
değişmeler, planlama sürecine olduğu Prof.
gibi yansıtılmalı
ve tümSEVİL
değişiklikleri içeren bir program hazırlanması
Dr. Ümran
tasarımın temelini oluşturmalıdır. İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
Anahtar Kelimeler: Hastane Mimarisi, Esnek Tasarım, Strüktür ve Tesisat Esnekliği
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MODERN KENTTE TARİHİ UNSURLARIN METALAŞMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Gamze ŞENSOY, Ayşe Deniz YEŞİLTEPE, Feran Özge GÜVEN ULUSOY
Türkiye

Öz: Endüstrileşme ile birlikte kent sürekli değişen ve dönüşen bir olgu haline gelmiştir. Nesnelerin seri üretimi
ve tüketimi ekonomik ve sosyal anlamda yaşamı etkilerken kentsel mekânı da dönüştürmüştür. Artan ekonomik kaygılar sonucu ortaya çıkan kapitalist kentleşme, yalnızca nesnelerin tüketimi değil mekânların tüketimi
konusunu da toplum tartışmalarına dâhil etmiştir. Böylece mekân hem tüketim sürecine tanıklık eden yer hem
de tüketilen yer olmak üzere iki farklı anlam kazanmıştır. Postmodern anlayışın da biçimlendirdiği kentte bir
parçalanma gerçekleşmekte ve geçmiş değerler bir araya getirilerek yeniden sunulmaktadır. Böylece geçmişe
ait olan mekânsal ve biçimsel yaklaşımların izlerine şimdi içerisinde rastlanabilmektedir. Ancak bu rastlantı
yalnızca ekonomik kaygılar ve beğeniProf.
kültürlerinin
etkisiyle ortaya
konulan üretimlerin bir sonucudur. Artık
Dr. Ümran
SEVİL
mekânlar da meta üretimine dâhil olmuş
mekânın Kurulu
kendisi bir
meta haline gelmiştir. Şimdiki zamana ait
İBADveYönetim
Başkanı
olmayan değerler kendi zamanının dışında birer nesne olarak tüketiciye sunulmakta olup çağdaş mekânlarda
tarihi unsurların biçimsel anlamda benzerlerinin kullanılması bu durumu örneklemektedir. Bu zamana ait olmayan değerler şimdiki zaman içerisinde var olmaya çalışmakta ve asıl değerinden uzaklaşmaktadır. Bu kapitalist gelişmeye tanıklık eden kentsel mekânın özgünlük açısından değeri tartışma konusudur. Bu anlamda
bildiri çağdaş mimarlığın bir sorunu olarak düşündüğü mekânın bir meta olma durumunu değerlendirmeye
almakta ve bu tartışmayı tarihi unsurların çağdaş mekânlarda kullanımı üzerinden gerçekleştirmektedir.
Anahtar Kelimeler: Postmodernizm, Mekânın Tüketimi, Metalaşma
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MEKÂNLARIN TASARIM YOLUYLA TÜKETİMİ: TASARIMDA GÖRSELLİK
Gamze ŞENSOY, Özge KANDEMİR
Türkiye

Öz: Endüstrileşme sürecinden bu yana oldukça tartışılan bir konu olan tüketim kavramı günümüzde çeşitli açılımları bünyesinde barındırır hale gelmiştir. Tüketim, özellikle mimarlık ve sosyoloji disiplinlerinin ortak değeri olan toplum ile ilişkisi bağlamında sorgulanmaya başlanmıştır. Baudrillard (2008)’ın tüketim toplumunun
var olmak için nesnelere ihtiyaç duyduğu söyleminden hareketle günümüzde soyut-somut varlıkların tüketime
açık birer nesne olarak algılanmaya başlandığını söylemek mümkündür. Toplumsal ilişkilerin kurgulandığı
mekânın kendisi de giderek bir tüketim nesnesine dönüşmektedir. Tüketimin, Pallasmaa (2011)’nın ifadesiyle
onunla ayak uydurabilecek tek duyu olan görmeye yönelmeyi beraberinde getirmesi mekânların görsel olarak da tüketilebilirliğini ortaya koymaktadır.
küreselleşen
dünyada gösterge ve imajlar giderek önem
Prof. Öyle
Dr. ki
Ümran
SEVİL
kazanmış, mekânın insan ile etkileşimi
gözYönetim
ardı edilenKurulu
bir durum
haline gelmiştir. Baudrillard (2002)’ın doğİBAD
Başkanı
rudan deneyimlenen nesnelerin tüketilemeyeceği görüşü doğrultusunda yalnızca görselliğe indirgenerek insan
ile etkileşimi göz ardı edilen mekânın, üretildiği andan itibaren tükenmeye başladığını söylemek mümkün
olabilmektedir. Tasarım yolu ile meydana gelen yeni imgeler, yeni bir gerçeklik ortaya koymakta ve mekân,
insan ile yaşamsal olarak etkileşime girmeyerek ona yabancı ve onun tarafından tüketilebilen bir tasarım nesnesine dönüşebilmektedir. Bu anlamda mekân tasarımında görselliğin egemen kılınarak diğer duyuların bastırılmasının, mekânı ve insanı birbirine yabancılaşan iki olgu haline getirdiği görülmektedir. Ele alınan çalışma;
görsellik-tasarım-tüketim kavramının günümüzdeki ilişkilenme biçimlerinin mekân tasarımı için doğurduğu
sonuçları çeşitli disiplinlerden elde edilen veriler ışığında ortaya koymaya ve farkındalık yaratmaya yöneliktir.
Anahtar Kelimeler: Tüketim, Görsellik, Yabancılaşma, Tasarım, Mekân Tasarımı
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KENTSEL ALTYAPI FAALİYETLERİNDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR: ÇANAKKALE
LAPSEKİ İLÇESİ ÖRNEĞİ
Gizem ERTÜRK ŞILAK, Alper SAĞLIK
Türkiye

Öz: Kentleşmenin artışı birlikte, hızlı yapılaşma beraberinde birtakım sorunları da getirmiştir. Üst yapının
ilerleyişi ile doğru orantılı olarak gelişim gösteremeyen alt yapı faaliyetleri zaman içinde işlevini yitirme noktasına gelmektedir. Gelişen teknoloji ile beraber elektrik ve sulama başta olmak üzere daha sağlıklı ve verimli
malzeme kullanımı ve doğalgaz, kablolu tv vb. yer altı donanımları alt yapının önemini daha da arttırmaktadır.
Çoğu yerel ve merkezi yönetim için alt yapı faaliyetlerinde bulunmak boşa yapılan, uzun süren ve gözle görünmediği için ölü sayılan bir yatırım şeklini almıştır. Çanakkale’de bulunan Lapseki Belediyesi bu noktada
cesur davranarak, halkın sağlığı başta olmak
altyapı
olanaklarını geliştirmeye yönelik olarak ilçeProf.üzere
Dr. diğer
Ümran
SEVİL
nin tamamında büyük çaplı bir seferberlik
Yaşam kalitesini
İBADbaşlatmıştır.
Yönetim Kurulu
Başkanıarttırmaya yönelik olarak sunulan bu
imkân 882 km2 yüzölçümüne sahip Lapseki ilçesinde gerçekleştirilmiştir. Çanakkale topraklarının %10’unu
oluşturan ilçe yerel ve bölgesel açından yeni köprü ve ulaşım bağlantıları ile nüfus ve kentleşme artışının beklenmesi sebebi önem arz etmektedir. Lapseki ilçesinde yoğun taşıt trafiği ve liman ulaşımı ile yapılaşmanın yol
boyunca yer yer bitişik nizam şeklinde gelişmesi altyapı faaliyetlerinin zorlukla ilerlemesine neden olmuştur.
Bununla birlikte uzun süredir değişime gidilmemesi de sürecin uzamasına yol açmıştır. Bu çalışmada Lapseki
ilçesinde gerçekleştirilen altyapı faaliyetleri esnasında karşılaşılan zorluklar ve sınırlılıklardan bahsedilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çanakkale, Lapseki, Alt Yapı
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İSTANBUL MERDİVENKÖY ŞAHKULU DERGÂHI ÖNÜNDEKİ ÇEŞME HAKKINDA
Gül SARIDİKMEN
Türkiye

Öz: Türk resminin önde gelen isimlerinden Üsküdarlı Hoca Ali Rıza (1858-1930), Nazmi Ziya Güran (18811937) ve Abdullah Çizgen (1911-1987) İstanbul’u doğa ve mimarisiyle resimlerinde belgelemişlerdir. Her üç
sanatçının farklı zamanlarda aynı çeşmeyi resmetmiş oldukları resimleri vardır. Resimlerinde görülen çeşme, günümüzde de mevcut olan Merdivenköy Şahkulu Dergâhı yanındaki çeşmedir. Günümüzde, İstanbul
Kadıköy Merdivenköy’deki Merdivenköyü Tekkesi/Merdivenköyü Bektaşi Tekkesi/Şahkulu Baba Tekkesi/
Şahkulu Sultan Tekkesi olarak da bilinen tekkenin cümle kapısı önündeki çeşme, Ankara asfaltındaki Göztepe
Köprüsü’nden Göztepe yönüne doğru gidince, cadde ortasındaki Gözcü Baba haziresinin sol tarafında binaların arkasında, otopark alanında kalmaktadır.
adı günümüzde,
Prof.Tekkenin
Dr. Ümran
SEVİL Merdivenköy Şahkulu Sultan Dergahı
olarak geçer. Merdivenköy’ün adı eski
kayıtlarda
Nerdibanlı
ve Başkanı
Nerdübanlu karyesi olarak geçer. İstanbul’daki
İBAD
Yönetim
Kurulu
çeşmelerle ilgili kaynaklarda, bu çeşme ile ilgili olarak fazla bilgi yoktur. İbrahim Hilmi Tanışık’ın iki ciltlik
İstanbul Çeşmeleri adlı eserinde, bu çeşmeye yer verilmemiştir. Yapı, Affan Egemen’in İstanbul’un Çeşme ve
Sebilleri kitabında, “Merdivenköyü Bektaşi Tekkesi Yanındaki Çeşme” adıyla yer alır. Baha Tanman, Şahkulu
Sultan Tekkesi’nin cümle kapısı dışındaki ulu bir çınarın altında tekkeye bağımlı olarak bu çeşmeden Mâh
Baba Çeşmesi adıyla da bahseder. Bu çalışmada, Merdivenköy Şahkulu Dergâhı önündeki çeşme, ressamların
resimlerindeki görünümleri ve günümüzdeki durumuna göre mimari ve süsleme tasarımları açısından değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Abdullah Çizgen, Çeşme, Hoca Ali Rıza, Mimarlık, Nazmi Ziya Güran, Tasarım, Türk
Resmi
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RESSAM HOCA ALİ RIZA’NIN RESİMLERİ IŞIĞINDA ÇEŞME MİMARİSİ TASARIMLARI
Gül SARIDİKMEN
Türkiye

Öz: Üsküdar’ın meşhur ressamlarından Hoca Ali Rıza, Türk resim sanatı tarihi açısından oldukça önemli bir
isim olarak, yaşadığı dönemi resimlerinde belgelemiştir. Özellikle gözleme dayalı kent görünümleri, sokak
görünümleri ya da doğrudan anıtsal mimarlık örnekleri olarak kent ve mimarlık tasarımları açısından resimleri
ayrıcalıklı bir değere sahiptir. 1858’de Üsküdar’da doğan sanatçı, ressam olmasının yanı sıra, eğitimci tavrıyla
da pek çok sanatçının yetişmesini sağlamıştır. Açık havada gözleme dayalı olarak İstanbul başta olmak üzere,
yaşadığı, gezip gördüğü yerleri resimlerinde belgelemiştir. Sanatçının resimleri arasında, su mimarlığının en
önemli örnekleri arasındaki çeşmeler ve sebiller ayrı yere sahiptir. Sokak ya da köy meydanında bir çeşme
ya da anıtsal bir çeşme örneği olarakProf.
sayısızDr.
çeşme
resmetmiştir.
İstanbul’da Üsküdar başta olmak üzere,
Ümran
SEVİL
Bulgurlu, Acıbadem, Haydarpaşa, Karacaahmet,
Kadıköy,
Beykoz,
Paşabahçe, Eyüp, Fatih, Sultanahmet gibi
İBAD Yönetim
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İstanbul’un hemen hemen her köşesinden çeşme ve sebilleri belgelemiştir. Geçmişten günümüze değişen kent
dokusunda da sanatçının resimleri, 1930 öncesi görünümleri açısından ayrıca belgesel değer taşır. Resimlerinde varlığı ispatlanan pek çok çeşme günümüze ulaşmamış ya da değişerek ulaşmıştır. Ayrıca, sanatçının gerçeğe uygun resimleri dışında hayalden çeşme tasarımları da vardır. Bu çalışmada, Hoca Ali Rıza’nın resimleri
ışığında, günümüze ulaşmayan ya da değişerek ulaşan çeşmelerin 1930 öncesi durumları, çeşme mimarisi ve
tasarımları değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çeşme, Hoca Ali Rıza, Mimarlık, Sebil, Tasarım, Türk Resmi
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DÜZCE İLİ TARIMSAL PEYZAJ İNCELEMESİ VE EKOLOJİK PLANLAMA
Gümüş Funda GÖKÇE, Mustafa ÖZBAY, Öner DEMİREL
Türkiye

Öz: Düzce İli’nde doğal sınırının yaklaşık üç katına ulaşan tarım arazisi varlığı (91.415 da), bu araştırmanın
da konusu olan arazi kullanımı ve korunması ilişkileri bakımından dikkate alınması gereken bir veriyi ortaya
koymaktadır. Aydın ve Engin (2005)’e göre Uzun vadede çiftçiler verimi düşük olan ve genellikle marjinal olarak tanımlanan arazilerin verimini artırmak için kimyasal girdi kullanımına ağırlık verecek, koruma-kullanma
dengesi bozulacak ve doğal kaynakların sürdürülebilirliği olumsuz etkilenebilecektir. Buna ilave olarak orman
ve fundalık arazilerin tahribi de ekosistemi de bozabilecek etkilere sahiptir. 360,5 km2 genişliğindeki Düzce
ovası çok nitelikli tarım topraklarından oluşmaktadır ve halen yüzde 32 dolayındaki kısmı tarım dışı amaçlarla
kullanılmış durumdadır. Weng (2001)’in
çalışması
sonucunda;
1989-1997 yılarında meydana gelen düzenProf.
Dr. Ümran
SEVİL
siz kentsel büyümenin tarımsal alanları
büyük
orandaKurulu
yok ettiği
ortaya çıkmıştır. Ve arazi değişim sürecinin
İBAD
Yönetim
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bu yönde devam edeceği gözlenmiştir. Yüksek çözünürlüklü, bilgisayarla işlenebilen, 1/1000 ölçeğine kadar
büyütülebilen, örneğin IKONOS uydusu gibi renkli uydu fotoğrafları üzerinde arazi kullanım haritalarının
çok sıhhatli şekilde hazırlanması olanaklıdır. Böyle bir harita hazırlanması ile hem İl envanterine önemli bir
katkı getirilecek, hem de Düzce ovasının gelecekteki kullanımının planlanmasında önemli bir araç sağlanmış
olacaktır. Harita dışında toprak niteliklerinin ve kirlilik durumunun sistemli toprak analizleri ile araştırılması, Düzce ovasının tarımsal potansiyelinin daha etkin şekilde değerlendirilmesi için gerekli görülmektedir.
Çalışmada; elde edilen mevcut veriler ile, Düzce İli günümüz tarımsal peyzajları belirlenmiş ve bu alanların
korunması için alınması gereken önlemler açıklanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tarımsal Peyzaj, Ekolojik Planlama, Çevre Koruma, Düzce İli
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KÜÇÜK SÜT SIĞIRI BARINAKLARININ MODERNİZASYONU VE BİGA ÖRNEĞİ
Görkem YILMAZ, Ünal KIZIL
Türkiye

Öz: Ülkemizdeki küçük aile işletmelerinde hayvan refahı, verimi, iş gücünün etkin kullanımı ve hatta çevresel
konularda oldukça büyük problemler ve verim kayıpları yaşanmaktadır. Bu yapısal sorunların giderilmesi eğer
işletme henüz kurulmamışsa projeleme kriterlerine uygun barınakların tasarımıyla giderilebilmektedir. Ancak
mevcut işletmelerin problemlerinin çözülmesi daha zor olmaktadır. Diğer taraftan tarımsal yapıların tasarımında mühendislik yaklaşımı olarak mümkün olan en düşük maliyetli barınak sisteminin uygulanması esas
alınmaktadır. Bu bağlamda mevcut işletmelerin verimliliklerinin artırılması amacıyla modernizasyon yapılması ve alternatif ekonomik yapı sistemlerinin hayvan barınağı olarak kullanılma potansiyellerinin araştırılması
gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, ülkemizde
hayvancılığın
en yoğun olarak yapıldığı bölgelerden biri olan
Prof. Dr.
Ümran SEVİL
Çanakkale İli, Biga İlçesindeki küçükİBAD
bir sütYönetim
sığırı işletmesinde
barınaklardaki yapısal sorunları dikkate alarak
Kurulu Başkanı
modernizasyon olanaklarını ortaya koymaktır. Bu çalışmada, mevcut barınağın modernizasyonu aşamasında
dikkate alınan konular değerlendirilecek, modernize edilmiş hali görsellerle ortaya konacaktır.
Anahtar Kelimeler: Hayvan Barınakları, Süt Sığırı Ahırı, Barınak Tasarımı, Modernizasyon
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MULTİDISIPLINER ALANDA STRÜKTÜR TASARIMI
H. Tuba BÖLÜK, Figen IŞIKER
Türkiye

Öz: Katı disiplin ve meslek sınırlarının aşındığı ve işbirliğine dayalı pratiklerin çoğaldığı günümüzde ezberlenmiş terimlerle üretilemez ve konuşulamaz hale gelindi. Bu durum mimar ve inşaat mühendisliği disiplinleri için de geçerlidir. Birinin diğerine tahakküm kurmaya çalıştığı ya da sadece hesaplama hizmetleri aldığı/
verdiği bir araç olarak görmeyi bırakıp birbirlerinden beslenmeyi tercih eden meslek insanlarının işlerine bakıldığında, tasarlanarak inşa edilenin kendisi ve ortaya çıkış süreci araştırmaya değer bir nesne haline gelir.
Tartışmanın bugün geldiği noktayı kavrayabilmek için malzeme kullanımının çeşitliliği, teknik olanaklar ve
sosyo-kültürel etkenler gibi çoklu parametrelerin değişimi, gelişimi ve yol açtığı dönüşümler hakkında meselenin tarihselliğine göz atmak gerekebilir.
Söz gelimi,
içinden geldiği
profesyonel eğitimin sınırlarını aşıp teknik
Prof.
Dr. Ümran
SEVİL
sorunlara sanatı ve bilimi birleştirerek
pratikYönetim
çözümlerKurulu
üretebilen
bir mühendis olan Peter Rice, bir çok yapıyı
İBAD
Başkanı
beraber tasarladığı mimar Richard Rogers’ın ifadesine göre, sadece kendi disiplini içinde yer almamış selefleri Brunelleschi veya Brunel gibi kendi yapım yöntemleri ve tasarımlarını geliştirerek uygulamıştır. Rogers,
Rice’ın mesleki yaklaşımını tanımlarken; 14. ve 19. yy’da yaşamış, tasarım, strüktür, işlev ve mühendislik
kavrayışları elbette birbirlerinden farklı olan fakat mimarlık-mühendislik disiplinlerinin ara kesitinde rol almış
bu iki meslek insanını örnek vermesi hiç şüphesiz tesadüf değildir. Bu isimlerin izleğinde oluşturulan çalışma;
birbirinden bağımsız olmayan iki disiplininin biraradalığı ile inşa edilmiş nitelikli yapıları irdeleyerek çok
disiplinli çalışmanın ürettiği potansiyelleri ve yeni söylemleri ortaya koyacaktır.
Anahtar Kelimeler: Yapı Tasarımı, Mühendislik - Mimarlık, Strüktür, Multi - Disipliner Üretim, Tasarım İnşa
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DÜŞEY SİRKÜLASYON ARAÇLARINDAN MERDİVENLERDE BASAMAK DENGELEME
KONUSU VE MEVCUT UYGULAMALARA ELEŞTİREL YAKLAŞIM
Hakkı TONGUÇ TOKOL
Türkiye

Öz: Bir yapı bileşeni olan düşey sirkülasyon araçları; rampalar, merdivenler, yürüyen merdivenler ve asansörlerdir. Yapıda, aralarında kot farkı bulunan mekanların bağlantısını çeşitli eğimlerde sağlayan düşey sirkülasyon araçlarından biri olan merdivenler, düzenli aralıklarla kademelendirilmiş basamaklar dizisinden
oluşmaktadır. Merdivenler eğim açısının 20 derecenin üzerine çıktığı durumlarda kullanılmakla beraber, bina
merdivenlerinde eğim en fazla 45 derece olmaktadır. Ancak alan kaybının az olmasının gerektiği deniz araçları, makine daireleri, çatı katları gibi yerlerde eğim açısı 60 ila 90 dereceye kadar çıkabilmektedir. Kendi aralarında, plandaki biçimlerine göre merdivenler;
düzÜmran
kollu, düz SEVİL
kollu yamuk basamaklı, kısmen dönel ve dönel
Prof. Dr.
olmak üzere dört çeşittir. Bununla beraber
farkına Kurulu
bağlı olmak
üzere kullanılan sahanlık sayısı aratmakta
İBAD kot
Yönetim
Başkanı
ve merdivenler tek, çift, üç ve dört kollu olabilmektedir. Merdiven tasarımında güvenli ve rahat bir iniş-çıkış
sağlanması önde gelen tasarım kriteridir. Bunun sağlanması için kullanıcı profiline ve ergonomisine göre eğim,
basamak yüksekliği ile basamak derinliği ölçülerinin dikkate alınması gerekmektedir. Kısmen dönel ve dönel
merdivenlerde ise rahat bir kullanımın sağlanması için basamakların dengelenmesi gerekmektedir. Basamak
dengeleme uygulaması dönel merdivenlerde, basamak derinliğinin kova hattında ortalama değerlerin altına
düşmesi ve yine kova hattında eğim açısının normal değerlerin üzerine çıkması sorununa karşı yapılmaktadır.
Bu durumda söz edilen değerler bazı yöntemlerle ile daha makul bir seviyeye getirecek şekilde dengelenmektedir. Ancak günümüzde yapılardaki çoğu dönel merdiven uygulamasında basamak dengeleme işleminin göz
ardı edildiği ya da bu konunun öneminin kavranmamış olduğu gözlenmektedir. Bildiride dönel merdivenlerde
basamak dengeleme konusu irdelenecek, mevcut örnekler üzerinde hatalı uygulamalar ve getirdikleri sorunlar
üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Düşey Sirkülasyon Araçları, Merdivenler, Basamak Dengeleme, İç Mekan Tasarımı
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KENTSEL DÖNÜŞÜM VE MARKALI KONUT PROJELERİ RANT İLİŞKİSİ
Hilal ERDOĞAN ŞUMNU, Elif ÖRNEK ÖZDEN
Türkiye

Öz: Kentlerin mekânsal yapısı, kendine özgü süreçler ve toplumsal dinamiklerle şekillenmektedir. Batılı ülkelerin kentlerinde, sosyal ve ekonomik açıdan çöküntü alanlarının yeniden canlandırılmasına yönelik müdahaleler olarak başlayan kentsel dönüşüm uygulamaları; genelde kentin, nüfusunu kaybetmiş ya da düşük
gelir gruplarının kötü ekonomik ve fiziksel şartlarda yaşadıkları ve sosyal dayanışmanın kaybolduğu konut
alanlarında, eski boş liman ve sanayi alanlarında kentin ekonomik gelişimine katkıda bulunacak projeler biçiminde olmuştur. Ülkemiz kentlerindeki dönüşüm için ise, bağlamsal, sosyo-ekonomik, yönetsel ve fiziksel
değişkenlerin etkileşimi sonucu gerçekleşen farklı dönüşüm sürecinden söz edilebilir. 2000 sonrası dönemde
dünyadaki kentsel dönüşüm uygulamalarındaki
en önemli
gelişme
kentsel dönüşümün yasalarda yer almasıdır.
Prof. Dr.
Ümran
SEVİL
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların
Hakkında
Kanun kapsamında Çevre ve Şehircilik
İBAD Dönüştürülmesi
Yönetim Kurulu
Başkanı
Bakanlığı tarafından 392 riskli alan belirlenmiştir. Bunların yanı sıra bina bazlı riskli yapı dönüşümleri yapılmaktadır. Çalışmada 6306 sayılı kanundan yararlanılarak dönüştürülen 100 konut ve üzerinde birim içeren 220
Markalı Konut Projesi ele alınarak bölgesel konut fiyatlarının, kentsel dönüşüm uygulamalarıyla nasıl etkilendiği incelenecektir. Bu projelerin Ekim 2018 itibariyle 95 tanesinin inşaatı tamamlanmış durumundadır, 129
tanesinin ise inşaatı halen devam etmektedir. İnşaat halinde olan bu projeler ile 75.109 adet yenilenmiş konut
biriminin en son 2021 yılı itibariyle tamamlanmış olacağı ön görülmektedir. Bu markalı konut projeleri üzerinden, dönüşüm öncesi bölge fiyatları, Markalı Projelerin liste satış fiyatları ve dönüşüm süreci sonunda içinde
bulundukları bölgelerin fiyatlarının nasıl değiştiği ortaya konarak, kentsel dönüşümün riskli yapı dönüşümü
odağından çıkarak daha çok ekonomik/ rant odaklı hale nasıl ve neden dönüştüğünün cevabı aranmaktadır.
Detayda odaklanılan bölgeler projelerin yoğunlaştığı Kağıthane, Kadıköy, Bağcılar ve Kartal’dır.
Anahtar Kelimeler: Kentsel Dönüşüm, Markalı Konut Projeleri, Konut fiyatları, Rant
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KENTSEL DÖNÜŞÜM RİSKLİ ALANLARI VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ KONUT FİYATLARI
DEĞİŞİMLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Hilal ERDOĞAN ŞUMNU, R. Ozan ŞENTÜRK
Türkiye

Öz: Günümüz kentlerinin karşı karşıya kaldığı deprem gerçeğinin yarattığı risk çok büyüktür. Riskli alanların, boşaltma/güçlendirme faaliyetleri ile güvenli duruma getirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda insanların
sağlıklı ve güvenli bir hayat sürecekleri yaşam alanlarının oluşturulmasında öncelik büyük oranda kamunun
görevidir. Bunun için, kaynak kullanımının iyi organize edilmesi önemlidir. Bu doğrultuda, kentin riskli bölgelerinde, bölgenin özellikleri koşulunda gerçekleştirilecek stratejik planlama/eylem planları/kentsel dönüşüm
projeleri çerçevesinde yenileme ve/ veya, sağlıklaştırma ve/ veya iyileştirme yapılmalıdır. Ancak ülkemizin
içinde bulunduğu inşaat temelli ekonomi
döneminde
bu gerekliliklerin
Prof.
Dr. Ümran
SEVİL ne yazık ki teoride kaldığı görülmektedir. Kentsel dönüşüm olgusu, afetlerden
dönüşümden
İBAD korunma
Yönetimamaçlı
Kurulu
Başkanı öteye geçirilip nasıl daha fazla ve
hızlı şekilde kar edilebilir boyutuna getirilmiştir. Riskli alanlarda hızlı ve planlı dönüşümü hedefleyen, Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ilan edilen riskli alanlar, ilan edildikleri tarihler itibari ile hem kendi sınırları içerisine hem de yakın çevresine satış-kira fiyatları değişimlerini etkilemiştir. Bir bölgede riskli alan ilan
edilmesinin getirdiği bu değişimleri riskli alanların sınırları içinde ve dışında inceleme gerekliliği doğmuştur.
Araştırmada kullanılan veriler iki farklı kaynaktan toplanmıştır. Gayrimenkul sektöründe veri üretimi ve araştırmalar yapan REIDIN’den İstanbul için 2012-2018 arası mahalle seviyesinde metrekare başına ortalama
ev fiyatları, kiralar ve ek olarak konut satın alma endeksi alınmıştır. Riskli alanların listesi, sınırları ve hangi
tarihte bu sınıflandırmaya girdiği bilgisi ise Resmi Gazete’den derlenmiştir. Riskli alan değişkenine ek olarak
Konut Satın Alma Endeksi ve ilçe ile zaman sabit etkileri de istatistiki olarak analiz edilmiştir. Sonuçlara göre,
açıklayıcı gücü olan spesifikasyonlar içerisinde bütün sonuçlarda riskli alan ilanlarının kendi bölgeleri ve yakın çevre fiyatları üzerine etkisi araştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kentsel Dönüşüm, Riskli Alanlar, Konut Fiyatları
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BİR KAMUSAL MEKANIN KOLEKTİF BELLEKTEKİ YERİ: SAMSUN BATI PARK
Kader KESKİN, Reyhan MİDİLLİ SARI
Türkiye

Öz: Kentsel mekanın bir parçası olan kamusal mekanlar, bireylerin kentle, birbirleriyle ve sosyal çevre ile bütünleşmesine imkan tanıyan, farklılıkların karşılaşması ve kendilerini göstermelerine aracılık etmeleri itibariyle de farklı kültürlerin karşılaşmasına, iç içe geçmesine yeni kültürel kodların oluşmasına imkan tanıyan mekanlardır. Kamusal mekanlar kullanıcıların mekana yükledikleri farklı nitelik ve anlamlarla birlikte mekânsal
kimliği oluşturmakta; toplum üzerinde oluşturduğu aidiyet duygusu, yaşanmışlıklar, deneyimler ve anılar ile
birlikte de fiziksel varlığının çok ötesine taşınarak toplumsal ve kentsel bellekte önemli bir yer edinmektedir.
Kolektif belleğin taşıyıcısı olarak karşımıza çıkan bu mekânlar, taşıdığı imgeler vasıtasıyla bireyler üzerindeki
her hatırlamada zihinlerde yeniden canlandırılır,
yardımıyla da bireyler için kentin kurucu
Prof. Dr.yaşanılan
Ümrananılar
SEVİL
mekanları olarak karşımıza çıkmaktadırlar.
Bu kapsamda
çalışmadaki
ana amaç, Samsun kenti kıyı şeridinin
İBAD Yönetim
Kurulu
Başkanı
bir bölümünü oluşturan kentin önemli kamusal mekanlarından biri olan Batı Park’ın kolektif bellekteki yerini
ve önemini sorgulamaktır. Bu doğrultuda çalışma alanı olarak Batı Park kıyı şeridinin en eski kullanım alanlarından biri olan, barındırdığı işlevler anlamında zengin ve kent meydanı ile ilişkili olan bir bölümü seçilmiştir.
Çalışma amacına yönelik olarak Samsun kentinde yaşayan 20-30 yaş, 30-40 yaş, 40-50 yaş, 50 yaş ve üstü
olmak üzere beşer kişilik dört farklı grupla ‘depth interview’ yöntemi doğrultusunda görüşmeler yapılacak ve
alanın kolektif bellekteki yeri incelenecektir. Yapılan bu çalışma ile birlikte kentin önemli kamusal mekanlarından birinin kullanımı kolektif bellek okuması doğrultusunda tartışmaya açılarak seçili alanın kentteki
kullanımı, yeri ve önemi, kent- kentli için anlamı ve toplum kültüründeki kamusal açık mekan kullanımının
paydası sorgulanarak kritik edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Bellek, Kolektif Bellek, Bellek ve Mimari, Kamusal Mekan
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SOSYAL ÇEVRENİN YAPMA ÇEVREYE ETKİSİ: YELDEĞİRMENİ
Kevser KAYACIK, Ömür BARKUL
Türkiye

Öz: İnsanlık tarihi ile birlikte insanların çevre ile ilişkileri başlar. Çeşitli doğal etkenlerden, tehlikelerden korunmak için sığınmak, insanların çevreye karşı verdiği ilk tepkidir. Çevre sözlük anlamı ile kişinin bulunduğu
ortamı ifade etmektedir. İnsanlar ihtiyaçlarına ve gelenek göreneklerine göre bulundukları çevreyi düzenler
ve değiştirir. Zamanla insanların bir araya gelmesiyle de toplumlar oluşur. Böylece çevre topluluklar tarafından belirlenmeye başlar. Çevre verileri bir yapının oluşumunu ve kullanımını etkilemektedir. Doğal çevre,
sosyal çevre ve yapma çevre olarak çevre verilerini ele alabiliriz. Doğal, sosyal ve yapma çevrenin etkileri
sonucunda bölge veya yapı grubu değişim geçirmektedir. Topoğrafya, yön, rüzgar vs. doğal çevre verilerini;
kültür, eğitim düzeyi, bireyler arasındaki
ilişkiler
sosyal çevre
verilerini; yapılar, yollar, imar durumu gibi
Prof.
Dr.vb.Ümran
SEVİL
unsurlar da yapma çevre verilerini oluşturur.
Küçük yaKurulu
da büyük
her çevre bir toplumun, kültürün izlerini taİBAD Yönetim
Başkanı
şır. Yapma çevrenin durumunu kullanıcılar sosyo-kültürel özellikleriyle yansıtmaktadır. Toplumun ihtiyaç ve
kültür değerlerindeki değişimler, çevredeki değişimlere neden olur. Yani yapma çevre üzerinde meydana gelen
değişimler sosyal çevredeki değişimlerden kaynaklanmaktadır. Sosyal çevredeki değişmeler ise kullanıcı gereksinmelerindeki değişmelerin bir sonucudur. İstanbul’un en eski yerleşimlerinden olan Yeldeğirmeni, sosyal
ve yapısal olarak bir değişim içerisindedir. Semtte gerçekleştirilen sosyal ve kültürel faaliyetler, yeni açılan
mekanlar, mahalle sakinlerinin gençleşmesi, bölgenin kültürel, fiziksel ve ekonomik yapısında değişime neden
olmaktadır. Bu çalışma, semtte meydana gelen bu değişimlerin yapma çevre üzerindeki etkisini, beraberinde
soylulaştırmaya neden olup olmayacağını inceleyecektir.
Anahtar Kelimeler: Çevre, Sosyal Çevre, Yapma Çevre, Yeldeğirmeni
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KENTSEL ARAZİ KULLANIMIN BİÇİMLENMESİNDE KÜLTÜR ENDÜSTRİLERİ: İZNİK
KENTİ ÖRNEĞİ
Kübra KOÇER, Özer KARAKAYACI
Türkiye

Öz: Küreselleşme süreciyle birlikte, sermaye ve işgücünün hareketliliği, iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimi, imalat sektöründen hizmetler sektörüne geçiş, tüm ekonomilerin tek pazarda entegrasyonu, sınırların
geçirgenliği ve ulus devletin çöküşü ekonomik yapıdaki büyük değişimin dinamikleri olmuştur. Üretim yeniden yapılanma sürecine girip sanayi toplumunun kitlesel üretimine dayalı sistemi, bir taraftan ekonomik
kaynaklarda azalmaya neden olurken diğer taraftan da sistemden uzaklaşmayı beraberinde getirmiş ve esnek
üretimi ortaya çıkarmıştır. Bu süreçler, kentlerde kültürel, toplumsal, mekânsal ve politik yapının yeniden şekillenmesine yol açmıştır. Kentlerin enProf.
önemliDr.
yerelÜmran
dinamikleri
kopyalanması mümkün olmayan, yol bağımlı
SEVİL
süreçlerle şekillenen, kökleşmiş ilişki
ağlarıyla
ortayaKurulu
çıkan kültür
endüstrileri istihdam gelişiminden yerel
İBAD
Yönetim
Başkanı
beceri-yeteneklerin geliştirilmesine, turizm olanaklarından farklı sektörlerin gelişimine, ekonomik katkıdan
sosyal kalkınmaya, yaşam kalitesinden mekânsal gelişmeye birçok boyutta olumlu etkileri söz konusu olmuştur. Bu çalışma kentlerin mekânsal organizasyonlarının kültür endüstrilerinin sürekliliği ve gelişimi açısından
önemini, Türkiye’nin önemli çini üretim merkezlerinden biri olan İznik kenti örneğinde incelemeyi amaçlamıştır. Çalışmanın temel hipotezi, “kentin mekânsal örgütlenmesi kültür endüstrileri için yaratıcı atmosferin
oluşmasında belirleyici olduğudur”. Buradan hareketle; İznik’te çini üretiminin geçmişten günümüze kadar
devam etmesi ya da bu yeteneğin kaybolmamasının temel nedenlerinden biri olarak, kentteki yaratıcı atmosferi
besleyen mekânsal organizasyonun sürekliliği olduğu kabul edilebilir. Bu çalışma kapsamında yapılan incelemelerde, İznik’in sahip olduğu kültürel atmosfer ve süreklilik, yaratıcılık ve beceri düzeyi gibi kökleşmiş
alışkanlıklar ile arazi kullanım kararları arasında doğrudan bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Kentin mekânsal
organizasyonuna ilişkin karar vericilerin, kültürel atmosferi öncelemeyen kararları kentin belirli bölgelerinde
çini üretiminin unutulmasına, hatta bu yeteneğin kaybolmasına yol açtığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Yerel Dinamikler, Kültür Endüstrileri, Mekânsal Organizasyon, Yaratıcı Atmosfer, İznik
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BALIKESİR İLİNDEKİ ORMAN ALANLARININ REKREASYONEL AMAÇLI
KULLANIMLARININ İNCELENMESİ
Mazhar TUĞSEN ULUSOY, Alper SAĞLIK
Türkiye

Öz: Balıkesir İli yüzölçümünün %47 si ormanlarla kaplı olan geniş bir yüzölçümüne sahip ilimizdir. Genelde
halkın yerleşim yeri ile ormanlar İlçe merkezleri hariç iç içe geçmiştir. Balıkesir ilinde Kazdağı Milli Parkı
(Edremit) ve Kuş Cenneti Milli Parkı (Manyas) olarak 2 adet milli park, Ayvalık Adaları (Ayvalık), Darıdere
(Edremit), Değirmenboğazı (Merkez) ve Sarımsaklı (Ayvalık) olmak üzere dört adet tabiat parkı bulunmaktadır. Halkın yoğun ilgi gösterdiği dinlenme, piknik, fotoğrafçılık, kuş gözlemciliği, doğa yürüyüşü gibi birçok etkinliğin yapıldığı şehir hayatının stresinden uzaklaşmak ve doğa ile iç içe olmak için kısıtlı sayıda yer
halkın hizmetindedir. Öte yandan bu doğal
Balıkesir’in
birçok ilçesinde de bulunmasına rağmen
Prof.güzellikler
Dr. Ümran
SEVİL
Balıkesir’in körfez ilçeleri ve merkezİBAD
ilçelerinde
yoğunlaşmıştır.
Potansiyeli olan İlin daha fazla tabiat parkına
Yönetim
Kurulu Başkanı
ve benzeri alanlara ihtiyacı vardır. Bu ihtiyacı karşılamak için Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kuruluşlar
mesire yerleri kurarak, belediyeler park ve bahçe yaparak katkı sağlamaya çalışmaktadır. Gelişen çağ ve toplumun istekleri doğrultusunda bu çalışmaların daha fazla olması ve uygun yerlerde yapılması, halkın isteklerini
karşılar biçimde yapıların oluşturulması önem kazanmaktadır. Günümüzde iş hayatında ve özel hayatta dinlenme ve doğayla iç içe olma şansını yakalayan ve bunu kullanan bireylerin streslerinin daha azaldığı daha verimli
olduğu bilinmektedir. Bu çalışma ile Balıkesir İlinde uygun rekreasyon amaçlı orman arazilerinin incelenmesi,
potansiyellerinin belirlenmesi doğanın sunduğu imkanlardan en iyi faydalanılması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Balıkesir, Orman Alanları, Rekreasyon
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ÇOMÜ TERZİOĞLU YERLEŞKESİ BİTKİ TÜRLERİNİN ORMAN YANGINI RİSKİ AÇISINDAN
İNCELENMESİ
Mazhar Tuğsen ULUSOY, Alper SAĞLIK
Türkiye

Öz: Günümüzde doğal afetler yangınlar sel kuraklık büyük hava olayları insanoğlunun karşılaştığı ve baş
etmekte zorlandığı olaylardır. Bu olaylara zemin hazırlayan hem iç hem de dış faktörler vardır. İç faktörler
doğal lokasyonda olan ve insanların kendi yaptıkları hatalardan, yanlış seçimlerden ve bilgisizlikten kaynaklanmakta. Dış faktörler ise küresel olarak insanoğlunun dünya yaşamına verdiği düzeni değiştiren zararlardan
kaynaklanmaktadır. Bu zararları azaltmak bazen mümkün olmakta ama geri dönüş çok uzun yıllar almaktadır.
Bununla ilgili olarak Çanakkale ilinde orman yangınlarıyla mücadele etmekte ve her geçen sene daha zorlaşmaktadır. Çünkü küresel ısınma, iklimlerin
zaten zorlayıcı
Prof.değişmesi
Dr. Ümran
SEVİL olan koşulları daha da zorlaştırmakta,
insanların alışagelmiş mücadele yöntemlerini
bazen değiştirmesine
bazen de daha fazla emek harcayarak müİBAD Yönetim
Kurulu Başkanı
cadelesini sürdürmesini gerektirmektedir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi yerleşkesi kuruluş yeri olarak
orman ağaçlarıyla çevrili, hem doğal yapısı hem de manzarasıyla büyük bir rekreasyon alanını andırmaktadır.
Bu güzelliğin bir bedeli olarak Çanakkale ilinin ortalamanın üzerinde rüzgar alması ve etrafında orman oluşundan dolayı ÇOMÜ yerleşkesi yangın açısından riskli bir konumdadır. Bu riskin yapılabilecek çalışmalarla en
aza indirilmesi ve bir orman yangını öncesi alınabilecek önlemler önem arz etmektedir. Bu çalışma yerleşkenin
durumunu, olabilecek risk faktörlerini ve bunu azaltmak için yapılabilecek tasarımsal çalışmaları incelemek,
çıkabilecek bir olası orman yangınında yapılacak işleri mücadele yöntemini ve düşünme tarzını belirlemek,
olası bir yangın öncesi alınabilecek tedbirleri, yangın anında yapılacakları ve sonrasında yapılacakları araştırmaktadır. Bu proje benzer ölçekle yapılan çalışmalarda; kentlerde kurulan yeni yerleşim yerlerini, orman içi
siteleri, turizm merkezlerini ve iş alanlarında da bir örnek çalışma olması, mimarı ve tasarımsal olarak yapılacaklar için rehber olması amacıyla hazırlanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Orman Yangınları, ÇOMÜ, Yangınla Mücadele
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OKUL TASARIMLARINDA MEKANSAL OLASILIKLAR
Mehmet Fatih BÖLÜK, Figen IŞIKER
Türkiye

Öz: Türkiye’de doğup büyüyen herkes 13 yıllık zorunlu eğitim programına tabi tutulur. Bu da; insan ömrünün
ortalama 14000 saatinin okulda geçtiği anlamına gelir. Eğitim reformları, değişen sınav sistemleri, artan-azalan eğitim süreleri bitimsizce konuşulurken, 17 milyon 449 bin 876 öğrencinin her gününü geçirdiği okul yapılarının niteliği, mekan kalitesi, çevre ile ilişkisi, kendine has içerik oluşturabilme potansiyelleri gibi konular en
az tartışılan meselelerdir. Ülkemizdeki eğitim sistemi tartışmalarında eğitimciler, pedagoglar ve politikacılar
en fazla söz hakkına sahipken; bu mekanları tasarlayan mimarlar ve ortak çalışma üreten diğer disiplinlerden
uzmanların sesi oldukça zayıf kalmaktadır. Okullar için yapılması gereken temel tartışmaların birçoğu konu
dışı bırakıldığı için, tasarımında coğrafiProf.
ve iklim
koşulları
gözetilmeyen,
Dr.
Ümran
SEVİL doğru yapı malzemesi kullanılmayan,
yakın çevresi ile ilişki kurmayan tipİBAD
projeler
üretildiğini
görmekteyiz.
Türkiye’de kamu yapıları için ayrılan
Yönetim
Kurulu
Başkanı
bütçede eğitim yapıları önemli bir yere sahiptir. Eğitim yapıları gibi her kullanıcının(öğrencinin) farklı ihtiyaçlarının olabileceği binalarda sadece gerekli teknik donanımları sağlayabilmek yeterli değildir. Hareketli ve
birbirine dönüşen mekanlar, öğrencinin gün içinde tek bir sınıfta eğitim görmesinin önüne geçer ve katılımcılı,
hep birlikte keşfedilen bir öğrenim sürecinin oluşmasına imkan sağlar. Bu metnin amacı; okulları mekansal
açıdan ele alarak özgün yapı programlarına ulaşmak ve tasarım olasılıklarını tartışmaya açmaktır. Bununla
birlikte sadece fiziksel mekanın oluşumunu değil aynı zamanda hem öğrencinin gelişimini hem de yeni eğitimöğretim modellerinin bu mekanlarla birlikte nasıl şekillenebileceğini uygulanmış projeler üzerinden ortaya
koyacaktır.
Anahtar Kelimeler: Okul Tasarımı, Fiziksel Mekan, Tipoloji, Öğrenci, Mimari Nitelik, Dönüşen Birimler
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LANDCADD PROGRAMI İLE PEYZAJ PROJELERİNDE TASARIM
Mehmet Fatih YONAR, Kürşad DEMİREL
Türkiye

Öz: Doğadaki bütün canlılar direkt olarak ya dolaylı olarak suya ihtiyaç duyarlar. Bilinçsizce yeryüzünü kaynaklarını tahrip etmek, kullanılabilir su kaynaklarını kirletmek veya yok etmek geri dönüşü olmayan sonuçları
yol açmaktadır. Buna bağlı olarak, suyu doğru kullanan ve tasarımı doğru yapılan sulama projelerinin önemi
her geçen gün artmaktadır. Peyzaj projelerinde yapısal ve bitkisel projeler için kullanılan programlar yeterli
olmasına rağmen, sulama sistemi tasarımı yapan programların yetersiz olduğu gözlemlenmiştir. Landcadd
programının avantajı cad tabanlı oluşudur. Geometrik şekilleri zorlanmadan kullanmaları ve istedikleri ölçüleri net bir şekilde girebilmelerinin yanında ekstra olarak kullanılacak materyallerin veri tabanında bulunması
büyük avantaj sağlamaktadır. Araç çubuklarından
bitki veri SEVİL
tabanına kolaylıkla erişilebilmektedir. Bitkiler
Prof. Dr. Ümran
kendi içlerinde ağaçlar, çalılar ve tek
yıllıklar
olarak aytılmıştır.
Ayrıca, örnek olarak ağaçları ibreliler geniş
İBAD
Yönetim
Kurulu Başkanı
yapraklılar vb. şeklinde alt başlıklar halinde de sıralamaktadır. Bununla birlikte, bu geniş kütüphane içinde sık
kullanılanları seçerek ayrı bir kütüphane de oluşturulabilmektedir. Program içerisinde bitkiler hakkında bilgiler mevcut olup, tercihlerdeki yanıltma payını da azaltmaktadır. Arzu edildiği taktirde basit bir 3 boyutlu görsel
de kısa bir süre zarfında hazırlanılabilir. Sulama ve peyzaj ekipmanları veri tabanı da aynı şekilde program
da bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Çanakkale İl’inde seçilecek bir peyzaj alanında Landcadd programı
kullanılarak yapısal, bitkisel ve sulama sistemi tasarımı yapmaktır. Bu amaçla, peyzaj alanında yapısal ve bitkisel projelendirme yanında, söz konusu alanda sulama sistemi toprak, bitki örtüsü, eğim, su kaynağı vb. parametreler göz önüne alınarak yeniden tasarlanacaktır. Bu çalışma, ülkemizde Landcadd programı ilk defa bu
kapsamda değerlendirilecek ve özellikle bundan sonraki peyzaj sulama çalışmaları için örnek teşkil edecektir.
Anahtar Kelimeler: Tasarım, Landcadd, Peyzaj, Çanakkale
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ÜLKEMİZ BİNA ÜRETİMİNDE KULLANILAN YAPIM SİSTEMLERİ KAYNAKLI
SORUNLARIN İRDELENMESİ
Mehmet Oğuz DURU, İlhan KOÇ
Türkiye

Öz: Yapı üretimi, çağlar boyunca insanoğlunun en temel ihtiyaçlarından biri olan barınma gereksinimini karşılamak için ortaya çıkmış, en eski üretim faaliyetlerinden biridir. Mağara ve ağaç kovukları gibi doğal çevrede hazır olan mekânlarla ve malzemelerle barınma gereksiniminin giderilmesi, yapı üretiminin başlangıcı
olarak kabul edilmektedir. Zamanla farklılaşan ihtiyaçlar doğrultusunda farklı işlev ve etkinliklerin yerine
getirilebileceği birçok yapı (camii, alışveriş merkezi, okul, spor merkezi) üretilmiş ve üretilmektedir. Yapı üretim faaliyetlerinin ve çapının artmasıyla birlikte, diğer birçok alanda olduğu gibi yapı alanında da teknolojik
gelişmelerin bilinmesini zorunlu kılmıştır.
YapıDr.
alanında
endüstriyel
yöntemlerin uygulanması Birinci Dünya
Prof.
Ümran
SEVİL
Savaşından sora oluşan yapı ihtiyacıyla
başlamıştır.
birBaşkanı
zamanda oldukça fazla yapı ve konut üretilİBAD
YönetimKısıtlı
Kurulu
mesi zorunluluğu, özellikle konut üretiminde endüstriyel yöntemleri teşvik etmiştir. Konutların yapımında
taşıyıcının oluşturulmasına hız kazandıracak üretim sistemlerine ağırlık verilmesiyle, yapı üretim sistemleri
gelişmiştir. Bugün gelişen teknoloji aynı zamanda yapı üretim sistemlerinin de gelişmesine yol açmıştır. Çalışmanın amacı; ülkemizdeki yapı üretiminde hangi yapım sistemlerinin ne düzeyde kullanıldığının tespiti ve
sorunlarının değerlendirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda öncelikli olarak yapım yöntemlerinin ve ülkemizde
tercih edilen yöntemin bilinmesi gerekmektedir. Dolayısıyla çalışma kapsamı; genel olarak yapı üretiminde
kullanılan sistemlerin araştırılması, istatistiki veriler doğrultusunda ülkemiz yapı üretiminde sistem tercihinin
irdelenmesi ve ortaya çıkan baskın yapım sistemi kaynaklı sorunların neler olduğu ile sınırlandırılmıştır. Sonuç
olarak; elde edilen veriler doğrultusunda tespit edilen sorunlara çözümler sunulmuş ve ülkemiz için oldukça
önemli olan yapı sektöründe verimliliğin arttırılmasının sağlanabilmesi için öneriler getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yapı Üretimi, Yapım Sistemleri, Yapım Verimliliği, Yapı Ekonomisi
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YAPI ÜRETİM FAALİYETLERİNDE YAPI MALZEMESİ KAYNAKLI SORUNLARIN TESPİTİ
Mehmet Oğuz DURU, İlhan KOÇ
Türkiye

Öz: İnsanoğlunun ihtiyaç duydukları eşyaların yapımında kullandıkları ve onları işleyerek bir eser ortaya
çıkardıkları her şeye malzeme denir. Çok daha genel anlamda, herhangi bir amacı gerçekleştirmek için kullanılan her madde malzeme olarak adlandırılır. Yapı; çevre koşulları, yaşam biçimi, kullanım amacı ve ekonomik etkenlere bağlı olarak yapı tekniği, malzeme bilgisi ve estetik yaklaşımların bir ürünüdür. Bu nedenle
malzeme, tasarlanan yapının belli bir biçime ulaşmasını sağlayan önemli bir bileşendir. Yaklaşık olarak bir
yapının maliyetinin %60-70’i malzeme girdilerinden oluşur. Dolayısıyla istenilen amaca uygun yapı malzemesi seçimine dikkat edilmesi gerekmektedir. Hızlı artan nüfus, şehirleşme ve sanayileşme gibi etmenler yapı
üretiminin artmasına neden olmaktadır.
Hem Dr.
yapı Ümran
üretebilmek
hem de yapı malzemesi elde edebilmek için
Prof.
SEVİL
enerji ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Türkiye’nin
enerjideKurulu
dışa bağımlı
bir ülke olması ve dünyada enerji fiyatlaİBAD Yönetim
Başkanı
rının en yüksek olduğu ülkeler içerisinde bulunmasından dolayı enerji yoğun yapı malzemeleri alt sektöründe
konulan büyük hedefler, “enerji verimliliği” ve “enerji dostu” olmada dünyada en önde gelen ülkelerden biri
olmayı zorunlu kılmaktadır. Yapı ve yapı malzemeleri sektörü, doğal kaynak tüketimi, kullanılan fosil enerji
tüketimine bağlı sera gazı salımı gibi çevre ve iklim değişikliği üzerinde en fazla etkisi bulunan sektörler arasında yer almaktadır. Çalışmanın amacı; ülkemiz yapı üretiminde sıklıkla karşılaşılan yapı malzemelerinden
kaynaklanan sorunların irdelenmesidir. Çalışma kapsamında araştırılan bu sorunlar enerji başta olmak üzere,
sürdürülebilirlik, ekoloji, yapı biyolojisi ve insan sağlığı bağlamlarında sınırlandırılarak incelenmiştir. Sonuç
olarak; ülkemiz yapı üretiminde kullanılan malzemelere yönelik –çalışma kapsamında belirlenen bağlamlar
doğrultusunda- çözüm önerileri getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yapı Malzemesi, Enerji Verimliliği, Ekoloji, Yapı Biyolojisi
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FARKLI DEĞERLEME YÖNTEMLERİ KULLANILARAK SEÇİLEN PİLOT ALANDA
GAYRİMENKUL DEĞERLEME: ÇANAKKALE MERKEZ ÖRNEĞİ
Melike DOĞAN, Levent GENÇ
Türkiye

Öz: Bu çalışmada taşınmaz değerleme yöntemlerinden nominal değerleme (istatistiksel) ve emsal karşılaştırma (geleneksel) yöntemleri yardımıyla Çanakkale merkez ilçesi, Cevatpaşa Mahallesinde seçilen pilot uygulama alanında 2018 yıllında 681 adaya ait 10 adet imar parseli kullanılmıştır. Konut piyasasına ait birim
metre kare değerleri hesaplanmış, seçilen iki farklı değerleme yönteminden elde edilen sonuçlar karşılaştırılmış ve veri tabanı oluşturularak alana ait ön görüler tespit edilmiştir. Emsal karşılaştırma yönteminden 30
adet emsal taşınmaz sınıflandırılarak her birinin birim değerine ulaşılmış ve bölge için ortalama birim değerin
2.366,50TL/m2 olduğu hesaplanmıştır.Prof.
Nominal
Dr.değerleme
Ümranyönteminde
SEVİL ise her parsel için değere etki eden
faktörlerin puan ve ağırlıkları hesaplanmış
bu şekilde
parselBaşkanı
bazında nominal birim değeri ve ada bazında
İBAD ve
Yönetim
Kurulu
ortalama nominal birim değeri elde edilmiştir. Uygulama sonucunda ortalama nominal birim değeri 1.085,4
olarak hesaplanmıştır. Bu yöntem yardımıyla taşınmaz değerleme işleminde kullanılan geleneksel ve istatistiksel yöntem sonuçları analiz edilerek, taşınmaz değerlemesi açısından yöntemlerin avantaj ve dezavantajları
belirlenmiştir. Örneğin emsal karşılaştırma yönteminin avantajı bölge hakkında kolay ve hızlı şekilde sonuca
ulaşmamızı sağlamasıdır. Ancak, yöntemin piyasa koşullarından çabuk etkileniyor oluşu sebebiyle değerlerin
değişmesi halinde güncellenmesi ve kontrol edilmesi iş gücü gerektiren bir yöntem olduğu bilinmektedir. Nominal değerleme yönteminin ise ada bazında değil taşınmaz sayısının fazla olduğu bölgelerde uygulanmasının
yaygın olduğu, yöntemin özellikle yapısız parseller, arsa ya da tarla vasıflı taşınmazlar üzerinde uygulanmaya
elverişli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Gelecek çalışmalarda, gelişen teknolojiyle birlikte birçok alanda kullanılan Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS)’ kullanılarak geliştirilen taşınmaz değerleme modeli, pilot alan ve çevresinde uygulanacaktır. Ayrıca Çanakkale’nin farklı konum ve konut özelliklerine göre seçilecek bölgelerinde
modelin geçerliliği test edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Taşınmaz Değerleme, Taşınmaz Değerleme Yöntemleri, Nominal Değerleme Yöntemi,
Emsal Karşılaştırma Yöntemi
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FOREST COVER CHANGE IN AEGEAN-MEDITERRANEAN COAST OF TURKEY
Melis İNALPULAT, Levent GENÇ, Kürşad DEMİREL, Ünal KIZIL
Turkey

Abstract: Forests are considered as one of the most important elements for environmental studies due to the
fact that they represent valuable sources for habitats, biodiversity and natural reserves, and thus, have long
been an interest for many researchers from various disciplines in relation with atmospheric carbon release or
climate change. In present study it was aimed to determine long term forest cover change in pilot areas located
in Aegean-Mediterranean coast of Turkey using the available past (1987) and present (2017) Landsat imageries, and ancillary data. The study area was limited with a buffer zone of 50 km distance from coastal line and
subset images of seven pilot areas with equal perimeters were separately classified via supervised classification maximum likelihood algorithm. Since
the main
of the study
is to determine the changes in forest areas,
Prof.
Dr. goal
Ümran
SEVİL
three classes were considered as Forest
(F), Yönetim
Other (O), Kurulu
and Water
(W). According to the results it was seen that
İBAD
Başkanı
forest areas obviously increased in past 30 years in selected areas. Moreover, visual interpretation of past and
present high-resolution imageries showed that same trend occurs in whole buffer area. In this context, ongoing study is focusing on the forest cover change in closer time intervals to investigate short-term changes that
might have been caused from fires and reforestation activities. The results are expected to present facilities for
planners and decision makers in processes of planning future strategies.
Key Words: Aegean-Mediterranean Coast, Forest Cover, LULC, Landsat
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ASSESSMENT OF LULC CHANGES PROMPTED BY OSMANGAZI BRIDGE
Melis İNALPULAT, Murat İnanç GÖZÜTOK, Levent GENÇ
Turkey

Abstract: Osmangazi bridge, which combines Yalova and Kocaeli provinces, is known to be one of the important projects for transportation facilities due to its key role of condensing the travel durations between
many cities such as Istanbul and Izmir. On the other hand, as it is mentioned in various studies, it is essential to
determine impacts of such projects on environment since they reach to considerably extents. This study aims
to provide an overlook to LULC changes occurred in last decade. Landsat Thematic Mapper (TM) and Operational Land Imager (OLI) imageries of 2009 (TM), 2013 (OLI) and 2016 (OLI) were used in the study. Along
with six-band original images, different image enhancement techniques such as principal components analysis
were applied to obtain new images. All Prof.
images Dr.
wereÜmran
exposed toSEVİL
supervised classification to obtain LULC maps
consisted of 8 classes. NeighborhoodİBAD
analysis
was applied
to overcome
Yönetim
Kurulu
Başkanısalt and pepper effects. Accuracies of
LULC maps were determined by controlling equalized random points through Google Earth application. The
results showed that areas (ha, %) of roads, industrial areas and settlements were increased while agriculture,
grazing land and forest areas were decreased during the complete time interval. The initial changes (20092013) have been considered to be arisen from ongoing natural tendencies whereas the final-term changes have
impacted by bridge construction. Future study will be focused on the detailed changes and change simulations
using high resolution images and ancillary data.
Key Words: Landsat, LULC, Supervised Classification, Osmangazi Bridge
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DOĞAL OLUŞUMLARIN MİMARİ MEKANA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ OLGUSUNUN GÜNÜMÜZ
ÖRNEKLERİ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ
Merve BİLGEN, İbrahim Başak DAĞGÜLÜ
Türkiye

Öz: Geçmişten günümüze kadar birçok medeniyet, farklı coğrafyalarda doğal süreçlerle oluşmuş mağaraları,
derin yeraltı obruklarını, monolitik doğal ana kayaları, ağaç kovuklarını, buz kütlelerini vb. doğal oluşumları
insanın müdahalesiyle mimari mekana dönüştürerek barınma, savunma, sığınma vb. işlevler için kullanmışlardır. Bu oluşumlarda çeşitli jeolojik ve doğal olaylar sonucunda meydana gelen doğal formları gerek mevcut
biçimleriyle gerekse o mekânda barındıracakları işlev doğrultusunda değişikliğe uğratarak mimari mekâna
dönüştürmüşlerdir. Erken dönemlerde insanlar tarafından ilkel aletler kullanılarak basit işlevleri barındıran
mimari mekana dönüştürülen doğal oluşumlar,
günümüzde
Prof. Dr.
Ümranteknolojinin
SEVİL gelişmesiyle pek çok farklı ve karmaşık işlevi barındıran, teknolojiden aldığı
destekle
dahaKurulu
önce gerçekleştirilmesi
mümkün olmayan yapı türleriİBAD
Yönetim
Başkanı
ne dönüştürülmektedir. Yapılan bu çalışma ile konuya dair güncel örnekler incelenerek, doğal oluşumlardan
mimari mekana dönüştürülen yapıların sahip olduğu günümüz tasarım dili, teknolojisi, mekana dair form,
konfor vb. tasarım parametreleri hakkında analizler yapılmıştır. Araştırmanın yöntemini, gerek mimarlık alanı
gerekse konuyla ilgili disiplinlerin literatür taramasının yapılması, görsel ve yazılı kaynaklardan güncel veri
toplanması ve bu verileri bir araya getirmek oluşturmaktadır. Geçmişte sığınma, savunma vb. işlevleri barındırmak için kullanılan doğal oluşumlar değişen teknoloji ve gereksinimlerle günümüzde otel, restoran, müze,
konut, ofis, postane binası, itfaiye merkezi, yeraltı tren istasyonu vb. pek çok işlev için kullanılmaktadır. Sonuç
olarak günümüzde ‘Ekolojik Mimarlık’, ‘Sürdürülebilirlik’, ‘Biyomimesis’ vb. kavramlar çerçevesinde farklı
coğrafyalarda, farklı tasarım ve teknolojiler kullanılarak doğal oluşumlar insan müdahalesiyle mimari mekana
dönüştürülmektedir. Bu çalışmanın temel amacı ile henüz çok fazla örneği olmayan bu yeni sayılabilecek mimari tasarım etkinliği ile ilgili ülkemizde konu hakkında farkındalık oluşturmak amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Doğal Oluşumlar, Mekân, Tasarım, Teknoloji, İnsan
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GÖRME BOZUKLUĞU YAŞAYAN BİREYLERİN KENTSEL MEKÂNDA ERİŞEBİLİRLİĞİ:
EVRENSEL TASARIM VE YASAL ÇERÇEVE
Merve ORAKCI, Cenk HAMAMCIOĞLU
Türkiye

Öz: Toplumun ortak kamusal kullanım alanı olan ‘kentsel mekân’; fiziksel açıdan tüm bireyler tarafından erişilebilir olan yerdir. İnsanların kentsel mekânda farklı kullanımlara rahatlıkla erişebilmesi, hareket edebilmesi,
dolaşabilmesi ve mekânı engellerle karşılaşmadan kullanabilmesi hem temel bir vatandaşlık hakkı hem de
ekonomik ve sosyal kalkınmanın gerekliliklerindendir. Bu gereklilikler kentsel mekânda hareket ederken insanın farklı hallerini kapsayan fiziksel ve diğer özelliklerinin yanısıra ihtiyaçlarının belirlenmesi ile sağlanabilir.
Kapsayıcı bir bakış açışı olarak ‘evrensel tasarım’ kavramı bu noktada devreye girerek, bireysel çeşitliliğin
kabul edildiği, ayrım yapılmadan farklı
özellik
süreçlerdeki
bireylerin kullanımına uygun, çoğulculuğu
Prof.
Dr.veÜmran
SEVİL
destekleyen kentsel mekânların üretilmesinde
yönlendirici
ve Başkanı
yardımcı olabilir. Bu çalışmanın temel amaİBAD Yönetim
Kurulu
cı; kentsel mekânın en temel kullanıcısı olan yayanın yani insanın farklı özelliklerini, ihtiyaçlarını örnekler
vererek ortaya koymak ve evrensel tasarım yaklaşımını gözönünde bulundurarak Türkiye’de kentsel mekânı
şekillendiren ilgili uluslararası sözleşmeler, yasa ve yönetmelik içeriklerinin irdelenmesidir. Çalışma sonucunda tespit edilen; hem uluslararası hem de ulusal mevzuatlarda, toplumun her kesiminin kent kullanımına
özgürce ve kolayca katılımı ana hedef olarak belirtilmektedir. Ancak Türkiye’nin de taraf olduğu sözleşmeler
ve ulusal yaptırımlar taahhüt edilenleri karşılamamakta, yüzeysel ve yetersiz kalmaktadır. Bu çalışma kentsel
mekânda yayanın farklı ihtiyaç ve davranış biçimlerini ortaya koyarak ona uygun ilişkiler kurulmasını sağlamayı ve mevcut yasal-yönetsel boyutun bu anlamda iyileştirilmesi için öneriler sunmaktadır. Çalışmanın bir
diğer çıktısı ise yaya erişiminin yalnızca bina ölçeğinde değil, yerleşme/kent bütünü ölçeğinde de geliştirilmesi
gerekliliğini vurgulamasıdır.
Anahtar Kelimeler: Kentsel Mekân, Yaya, Erişilebilirlik, Evrensel Tasarım, Yasal Süreç
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ÇANAKKALE KENT SİLÜETİNİN İNCELENMESİ VE TİPOLOJİK ANALİZİ
Merve TEMİZ, Alper SAĞLIK
Türkiye

Öz: Kent; kentsel yaşam kurallarına uygun bir şekilde sosyal olarak farklı statüdeki insanların toplumsal ve
kültürel örgütlenmenin içerisinde, birlikte yaşamlarını devam ettirdiği alanlardır. Günümüzde dünya nüfusunun yarısından fazlası kentlerde yaşamını sürdürmektedir. Kentlerde yaşayan insanların yaşam farklılıkları
birçok değişikliğe de sebep olmuştur. Sosyal, kültürel, ekonomik, tarihi ve sanatsal birçok gelişim kent silüetlerini doğrudan etkilemiş ve farklı tipolojiler ortaya çıkarmıştır. Bu çalışma ile eğitim ve kültür kenti olan
Çanakkale ilinin kentsel gelişme ile ortaya koyduğu kent silüetinin incelenmesi ve kent kimliğine etkilerinin ortaya koyulması amaçlanmıştır. Çalışma alanını, Çanakkale ili kent merkezi oluşturmaktadır. Çalışma
yöntemini, alan içerisinde yapılan gözlem,
elde
edilen verilerin tasarım ve planlama ilkeleri
Prof.veri
Dr.toplama,
Ümran
SEVİL
doğrultusunda analizi, aynı tipolojideki
farklı
kentler ile
karşılaştırmaları
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkanı ve değerlendirilmesi aşamaları oluşturmuştur. Toplumun sosyal yapısı ve kültürü ile şekillenmiş yapılaşmalar, yollar, sınırlılıklar, odak noktaları
ile Çanakkale kenti, bir bütün olarak incelenmiş ve tipolojik analizi oluşturulmuştur. Çanakkale kent merkezi,
benzer tipolojideki İngiltere’nin Bristol kenti ile karşılaştırılmıştır ve incelenmiştir. Araştırılan tüm kentsel
kavramlar sadece imge olarak değil ayrıca kent kimliğini de ortaya koymuştur. Yapılan karşılaştırmalar ve
değerlendirmeler sonucunda kent siluetlerinin kent kimliğini oluşturmada ve kentsel gelişim üzerinde önemli
etkisi olduğu ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan olumlu ve olumsuz etkiler, analiz ve değerlendirmeler sonucunda
belirtilen kentsel kavramların daha etkili bir şekilde gelişimine yönelik çözüm önerileri getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kent Silüeti, Kent Tiplojisi, Çanakkale
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ÇANAKKALE’DE TARİHİ OKUL BİNALARI KORUMA SORUNLARI
Mine TOPÇUBAŞI ÇİLİNGİROĞLU
Türkiye

Öz: Çanakkale ilindeki fiziksel mimari yapı, 1914-1920 yılları arasında bölgede gerçekleşen savaşlara bağlı
olarak, il merkezi ve bağlı yerleşimlerin stratejik olarak önemli bir bölgede bulunması nedeniyle büyük hasar
görmüştür. İl sınırları içerisinde günümüze ulaşan kentsel mimariyi oluşturan tarihi yapıların sayısı oldukça
azdır. Kurtuluş Savaşı’nda Çanakkale’de etkin görev alan Cevat Paşa’nın çeşitli idari ve askeri görevlerine ek
olarak ilkokullar yaptırdığı bilinmektedir. Çanakkale ilinde merkez ilçeye bağlı Çınarlı, Kurşunlu, Saraycık,
Sarıcaeli, Ulupınar köyleri ve Eceabat ilçesine bağlı Yalova köyündeki okulların Cevat Paşa tarafından yaptırıldığı, Çanakkale Merkez ilçede 18 Mart İlköğretim Okulu’nun açılmasını sağladığı bilinmektedir. Osmanlı imparatorluğu’nun son dönemlerinde
ve Erken
döneminde inşa edilen tüm okul yapıları gibi,
Prof.
Dr. cumhuriyet
Ümran SEVİL
yeni eğitim sistemi ve batılılaşma etkileri
20. yüzyılın
başında
inşa edilen okul yapıları, geleneksel eğitiİBADile
Yönetim
Kurulu
Başkanı
min verildiği medrese yapılarından farklı mimari tarzda inşa edilmişlerdir. Ancak kent merkezi veya kırsalda
inşa edilmiş olsalar da, yapıların dönem özellikleri benzerdir. Cevat Paşa okulları diye isimlendirebileceğimiz
araştırma konusu okullar da, bu şekilde inşa edilmişlerdir. Cumhuriyet’in erken dönemlerinde eğitime verilen önem, yeni ulus inşası kapsamında farklı alanlardaki yapı ve politikalarla kendini göstermiştir. Araştırma
konusu okulların savaş döneminde yokluklar içinde yaptırılmış olması da bu önemi göstermesi bakımından
dikkat çekicidir. Araştırma kapsamında Cevat Paşa tarafından yaptırıldığı bilinen altı adet okul yapısına ait
mimari analizler, durum ve kullanımları ile birlikte değerlendirilerek yapıların sürdürülebilirliği için önerilerde
bulunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Mimarlık, Eğitim Yapıları, İlkokul, Tarihi Yapılar
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KÜLTÜREL MİRAS KORUMADA ETKİ DEĞERLENDİRMELERİ
Mine TOPÇUBAŞI ÇİLİNGİROĞLU
Türkiye

Öz: Türkiye’de kültürel miras etki değerlendirmeleri uluslararası gelişmelere paralel olarak 2000li yıllardan
sonra gündeme gelmiştir. Kültürel mirasın sürdürülebilir korunmasında özellikle dünya miras alanlarında etkin
şekilde kullanılan bir araç olarak karşımıza çıkan bu olgu, dünyada pek çok ülkede mevzuatta karşılık bulmaktadır. Kültürel miras etki değerlendirmeleri ülkemizde yasal mevzuatta çevre etki değerlendirmeleri içerisinde
incelenmektedir, ancak Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim
ve Kültür Kurumu (UNESCO) gibi uluslararası koruma kuruluşları dünya miras listesindeki nadir alanlarda
bu değerlendirmenin ayrı yapılmasını teşvik etmektedirler. Bu konuda ICOMOS tarafından hazırlanan rehber
“Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Miras
Etki
Değerlendirmesi
Rehberi”, kapsamlı ve yol gösterici bilimsel
Prof.
Dr.
Ümran SEVİL
tek kaynak olarak varlığını sürdürmektedir.
Türkiye’deKurulu
2018 yılıBaşkanı
itibariyle onsekiz alan dünya miras listesinde
İBAD Yönetim
yer almaktadır. ICOMOS ve UNESCO etki değerlendirme çalışmalarının, UNESCO dünya miras alanı içerisinde veya yakın çevresinde gerçekleştirilecek tüm projelerde yapılmasını gerekli görmektedir. İstanbul Dünya
Miras Alanları 1985’de Dünya Mirası Listesi’ne girmiş olup Türkiye tarafından, Dünya Miras Sözleşmesi’ne
uygun olarak korunup kollanması taahhüt edilmiştir. Bu araştırma, İstanbul’da yapılan kültürel miras etki
değerlendirme çalışmaları çerçevesinde kültürel miras etki değerlendirmesi kavramının yerel olarak ve ülke
özelindeki mevcut ve potansiyel sorunları ve eksiklerini analiz ederek önerilerde bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Etki Değerlendirmesi, Kültürel Miras, Koruma, Tarihi Çevre
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AKŞEHİR ERMENİ KİLİSESİ’NİN YENİDEN KULLANIM OLANAKLARININ KENTSEL
BAĞLAMDA SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Mustafa KORUMAZ, Derya MERT
Türkiye

Öz: Anadolu binlerce yıllık geçmişiyle çok kültürlü toplum yapısına sahip bir coğrafyadır. Akşehir farklı
din ve medeniyetlere ait birçok yapıyı insanlığın ortak kültür mirası olarak barındırır. Bu bağlamda Akşehir
mübadele öncesinde çok kültürlü sosyal yapıyı açık şekilde gösteren önemli bir kenttir. Kentin sahip olduğu
önemli kültür miraslarından birisi de Akşehir Ermeni Kilisesi’dir. Bu kilise bir dönemin mimari özelliklerini,
ekonomik ve sosyal yapısının yansıtan özel örneklerdendir. Yapı uzun yıllar kaderine terk edilmiş, kullanılmadan uzun yıllar boş kalmıştır. Son yıllarda üretilen koruma projeleri ile yapıya yeniden hayat verilmesi
planlanmıştır. Bu projeler ile Akşehir’in
bir inanç
birisi olması hedeflenmiştir. BuProf.
Dr.turizminin
Ümranmerkezlerinden
SEVİL
nunla beraber Akşehir’de yoğun olarak
gerçekleştirilen
sokakBaşkanı
sağlıklaştırma projeleri Kilise ve çevresinin
İBAD
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özgün kent dokusunun yeniden canlandırılmış, kilise ve civarındaki dokunun özgün kimliğine kavuşturulması
hedeflenmiştir. Makale kapsamında, Akşehir Kilisesi’nin yeniden canlandırma projesi ve uygulamasına yönelik süreç hakkında bilgiler verilerek, yapının yeniden nasıl işlevlendirileceğine yönelik değerlendirmeler
yapılacaktır. Yeniden kullanılma etkisi sadece tarihi yapının mekan potansiyelinin değerlendirilmesi değil aynı
zamanda kentte getireceği olumlu etkilerde önemlidir. Seçilen fonksiyon kentin turizm, sanat, tarih bilincinin
artırılmasında etkili olacağına yönelik değerlendirmeler yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ortak Kültür Mirası, Sosyal Yapı, Özgün Kent Dokusu, Yeniden Kullanım, Mekan Potansiyeli, Tarih Bilinci

Prof. Dr. Bülent EKER

İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

1400

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

DERNEK
YÖNETİMİ
ÖZET METİNLER

TALAS/KAYSERİ RUM PANAGİA KİLİSESİ’NİN CAMİ OLARAK KULLANIMININ
ADAPTEEDİLEBİLİRLİK KAVRAMI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Mustafa KORUMAZ, Seda KÜÇÜKKATIRCI
Türkiye

Öz: Kültürel mirasın hangi şartlarda korunacağı ve güncel kullanıma kazandırılacağı halen tartışılan bir konudur. Bunun gibi koruma uygulamalarının sonuçlarına göre, müdahale yöntemleri, uygulama niteliği, malzeme
ve yeni fonksiyon secimi sık sık tartışma konusudur. Anadolu’nun sahip olduğu kültürel miras içerisinde özellikle Kilise yapıları inanç turizmi, mekan potansiyelleri, terk edilmiş özellikleri ve politik bir tartışma konuları
olmaları nedenleriyle özel bir yere sahiptir. Kilise yapılarının kutsal bir değeri sembolize etmeleri nedeniyle
seçilen fonksiyonun yapıların sahip olduğu bu değere paralel işlevlendirilmeleri genel olarak beklenmektedir.
Konu tüm tabulardan farklı ele alınarak,
özellikle
kent merkezlerindeki
Prof.
Dr. Ümran
SEVİL yapıların yeniden ele alınması ortak
kültür mirasının gelecek kuşaklara aktarılması
yönü ileKurulu
önemlidir.
Bu bağlamda çalışma kapsamında Kayseri
İBAD Yönetim
Başkanı
Rum Panagia Kilisesi’nin cami olarak kullanımı örneğinde, Kayseri genelindeki kilise yapılarının nasıl değerlendirilebileceğine yönelik incelemeye yer verilecektir. Bu örnek referanslı Kayseri’de kaderine terk edilmiş
veya kötü kullanılan kilise yapılarının ülkemizin kültür dünyasına nasıl katılabileceğine yönelik değerlendirmeler yapılacaktır. Çalışmasın sonuç bölümünde, bütün politik kaygılardan uzak, mimarı koruma ana referanslı ibadet yapılarının güncel kullanıma nasıl adapte edilebileceğine, bu aktivitenin ülkenin kültürel, ekonomik
kalkınmaya katkısı tartışılacaktır. Benzer şekilde bu uygulamaların kültürel turizm ve ilişkili sektörlerle nasıl
ilişkili olduğuna yönelik değerlendirmeler yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Yeniden Kullanım, Mekan Potansiyeli, Özgün Kent Dokusu, Kültürel Yapı
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PERMAKÜLTÜR KAVRAMININ DÜNYADAN VE ÜLKEMİZDEN ÖRNEKLERLE
İRDELENMESİ
Nebahat Nihan PARLAK, T. Hakan ALTINÇEKİÇ
Türkiye

Öz: Medeniyetin ilerlemesiyle birlikte artan sanayileşme, hızlı kentleşme, doğal habitatların zarar görmesi
gibi olgular hem doğal yaşam üzerinde büyük bir baskı oluşturmaktadır hem de bunların sonucu olarak insanların yaşam kalitesi düşmektedir. Birçok bilim insanı tarafından en büyük ekolojik sorun sayılan küresel
iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin güçlü biçimde görüldüğü günümüzde iklim değişikliğinin etkilerinin
azaltılması ve iklim değişikliğine adaptasyonda permakültür bir araç olarak uygulamalarda yerini almaya başlamıştır. Permakültür; canlı ve cansız tasarım ögelerinin birbiri ile doğal etkileşiminin gözlemlenerek, en az
enerji ve madde girdisiyle en yüksek verimi
hedefleyen,
ekolojik ve toplumsal sağlığı gözeten sürdüProf.almayı
Dr. Ümran
SEVİL
rülebilir bir üretim ve yaşam tasarımı
yöntemidir.
Bir Kurulu
sürdürülebilir
yaşam tasarımı yöntemi olan PermakülİBAD
Yönetim
Başkanı
tür, dünya çapında yükselen ekolojik kaygılarla beraber literatürde ve uygulamalarda yerini almakta, bununla
beraber permakültüre duyulan ilgi gittikçe artmaktadır. Bu çalışmada permakültür tanım ve ilkelerine yer
verilmiş, permakültür kavramının daha iyi anlaşılabilmesi için dünyadan ve ülkemizden uygulanmış üçer adet
benzer ölçekteki örneğe yer verilmiştir. Örnekler seçilirken kullanım biçimi bakımından benzerlik taşıması da
gözetilmiştir. Dünyadan Berg en Dal Çiftliği, Pasadena Evi ve Çölü Yeşillendirmek projesi; Türkiye’den ise
Belentepe Permakültür Uygulama ve Doğal Yaşam Çiftliği, Ateş ve Muzaffer Öztan’ın konut bahçesi, Roma
Bostanı Topluluk Bahçesi örnek alanlar olarak alınmıştır. Dünyadan ve Türkiye’den incelenen bu örnek alanlar tartışma ve sonuç kısmında karşılaştırılmış benzerlik gösteren veya birbirinden ayrılan yanları, uygulama
yaklaşımları ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler: Permakültür, Örnek Projeler, Türkiye
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ESKİŞEHİR KENT MEYDANLARINDA KULLANICI TERCİHLERİNİN BELİRLENMESİ
Neslihan TAŞKIN, Alper SAĞLIK
Türkiye

Öz: Meydan, diğer kamusal mekânlardan temel olarak ölçeği ve sosyolojik olarak taşıdığı potansiyeli olarak
ayrılmaktadır. Kent Meydanı taşıdığı anlam katmanları ile kente aidiyetin ve üst kimliklerin oluşumunun,
kentsel imgenin etkin bir belirleyicisidir. Bu nedenle simgeler, işaretler ve mekânın anlamı okunabilmelidir.
Biçimini kuran somut dışsal özelliklerinin yanı sıra, içeriğine ilişkin sanatsal, simgesel mimari elemanları ile
deneyimsel anlamlı bir bütün olarak “estetik” çerçevede biçimsel irdelemesi yapılmaktadır. Kentlerin kimliğinin oluşumunda sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik değişimler ve gelişmeler etkili olmaktadır. Kentsel
mekânın kimliğinin oluşumunda kent halkının kentsel mekanlar ile etkileşimi de önemli rol oynamaktadır.
Günümüzde plansız kentleşme, nüfusProf.
artışı, göç
dönüşüm vb. fonksiyonel değişimler gibi
Dr.fazlalığı,
Ümrankentsel
SEVİL
faktörler sebebiyle kentsel mekanlar,İBAD
dolayısıyla
meydanlar;
hızlı
bir değişim ve dönüşüm/farklılaşmaya sebep
Yönetim
Kurulu
Başkanı
olmuştur. Bu çalışmada; öncelikle kenti, meydanları ve kent kimliğini kavramsal olarak tanımlayarak kentsel
kamusal açık mekanların en etkin kullanılan parçalarından biri olan meydanların fonksiyonları ve öğeleri ortaya konacak ve bunların kent kimliği ile ilişkileri belirlenecektir. Eskişehir Kentinin tarihsel süreçteki gelişim
ve değişimi; kentsel tasarım ilkeleri, peyzaj tasarım ilkeleri, politika, ekonomi, sosyal ve kültürel değerler,
kullanıcı talep ve ihtiyaçları çerçevesinde irdelenecektir. Sonrasında Eskişehir Kent Meydanlarının kullanıcı
tercihlerinin belirlenmesine yönelik, kent merkezinde en yoğun kullanılan kent meydanlarında, yeterli sayıda
katılımcı ile yapılmış anket çalışmasına ait bulgulara yer verilecektir. Bu çalışma sonucunda, Eskişehir Kent
Meydanlarının işlevleri, kullanım süreleri, kullanıcı profillerine göre değişen kullanıcı algıları ve kullanıcıların
alana ilişkin beklentilerine ulaşılacaktır. Elde edilen veriler ışığında kent içindeki toplumsal yaşam ve kent
meydanı ilişkisi ortaya konacaktır.
Anahtar Kelimeler: Meydan, Kent Meydanı, Eskişehir, Kentsel Mekan, Kentsel Kimlik, Kullanıcı Tercihleri
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THE TRACE OF JAVANESE ARCHITECTURAL ACCULTURATION IN PRE-ISLAMIC
CULTURE OF INDONESIA
Noor Cholis IDHAM
Indonesia

Abstract: The Javanese architecture appears to be more affected by culture of Hinduism and Javanism although Islam is the major religion of Javanese which brought a new civilization since 9th century in Indonesia.
The architecture seems to be secularized from Islam since the previous principles in building are still followed.
This paper studies how the Javanese synchronize the architecture based on the different older notion. Some
significant samples from the most important mosques and houses in the pre-Islamic era in Central Java and
Yogyakarta are analyzed to discover where Islamic signs might be found. The pre-Islamic civilization in Java
are studied to understand the contextual
background
of the cultural
harmonization. Building forms, elements,
Prof.
Dr. Ümran
SEVİL
and their decorations are utilized to find
theYönetim
synchronization
of Başkanı
the architecture. The result of the study stated
İBAD
Kurulu
that the Javanese did not significantly change the previous architecture, but somehow tend to adopt them into
newer way of life. Though the architecture are mostly same, or slightly different if any, the newer functions are
found to have also new consideration according the principles of the new religion both in space arrangement
and the element of the buildings.
Key Words: Islamic Architecture, Javanese Mosque, Javanese House, Architectural Synchronization
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KENT ORMANLARININ KULLANIM OLANAKLARININ İRDELENMESİ: KASTAMONU KENT
ORMANI ÖRNEĞI
Nur BELKAYALI, Elif AYAN
Türkiye

Öz: Orman alanlarıyla kentsel alanlar arasında bir geçiş bölgesi olma özelliği gösteren kent ormanları özellikle
kent doğa ilişkisinin kurulmasında önemli yere sahiptir. Kentsel ekosistemin içerisindeki dengenin korunmasında önemli rol oynayan kent ormanları, ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan kente olumlu etkileri bulunmaktadır. Aynı zamanda kentte oluşan ve çevreye zarar veren baskının kent çevresindeki orman alanlarına ulaşmasını engellemekte, tampon vazifesi görmektedir. Bu çalışma kapsamında Türkiye’de orman varlığı bakımında
3. Sıra da yer alan Kastamonu bölgesinde yer alan Kastamonu Kent Ormanı çalışma alanı olarak seçilmiştir.
Çalışma kapsamında Kastamonu KentProf.
Ormanı’nın
ekolojik, ekonomik,
Dr. Ümran
SEVİL sosyal ve psikolojik açıdan kullanım
olanakları irdelenecektir. Bu çalışmanın
sonucunda
alanın
kentliye
ve kente olan katkıları, karşılaşılan sorunlar
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkanı
ve eksikliklere ilişkin öneriler ortaya konulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kent Ormanı, Kullanım Olanakları, Kent Ormanın Faydaları
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KORUNAN DOĞAL ALANLARDA REKREASYON FAALİYETLERİ, ETKİLERİ VE YÖNETİMİ:
KÜRE DAĞLARI MİLİ PARKI ÖRNEĞİ
Nur BELKAYALI, Yavuz GÜLOĞLU, Elif AYAN
Türkiye

Öz: Korunan doğal alanların sürdürülebilirliğinin sağlanmasında koruma kullanım dengesinin oluşturulması
oldukça güçtür. Bu alanların içerisinde ekolojik anlamda hassas alanların da varlığı, alanların hangi düzeyde
ve ne şekilde kullanılacağının tanımlanmasını zorlaştırmaktadır. Özellikle milli park statüsü taşıyan korunan
alanların korumanın yanında rekreasyon ve turizm faaliyetlerine de olanak sağlıyor olması durumu koruma
kullanma dengesinin sağlanmasını oldukça zorlaştırmakta, bazen de imkansız hale getirmekte, kaynak değerlerinin yok olmasına sebep olabilmektedir. İşte o noktada bu alanlar için doğru plan kararlarının alınması
ve etkin yönetimi önem kazanmaktadır.
Bu çalışmanın
amacıSEVİL
Türkiye’de önemli doğal korunan alanlardan
Prof.
Dr. Ümran
ve Avrupa ormanlarının 100 sıcak noktasın
birisi olanKurulu
Küre Dağları
Milli Parkı’nda gerçekleşen rekreasyon
İBAD Yönetim
Başkanı
faaliyetlerinin tanımlanması, rekreasyon faaliyetlerine bağlı oluşan etkilerin belirlenmesi ve yönetiminin değerlendirilmesidir. Bu amaçla çalışma alanında 200 ziyaretçi ile anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Anket formundaki değişkenler likert ölçeği kullanılarak değerlendirilmeye çalışılmıştır. Derecelendirme 1: Çok önemli,
2: Önemli, 3: Az önemli, 4: Önemsiz şeklinde yapılmıştır. Verilerin analizi SPSS 22 programı ile gerçekleştirilmiş, sıklık analizleri yapılmış ve değişkenler arasında anlamlı bir fark olup olmadığı varyans analizi (ANOVA
testi) ile %5 önem düzeyine göre belirlenmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak alanın en fazla dinlenme, gezme ve
doğa ile iç içe olma amacıyla kullanıldığı, alana en fazla zarar veren rekreasyon faaliyetinin avlanma olduğu
yapılan anket sonuçları ile belirlenirken, alanda oluşan zararlanmaların önlenmesi için en gerekli tedbirin ziyaretçiler için eğitim ve bilgilendirme etkinliklerinin yapılması olduğu tespit edilmiştir. Alan için hazırlanmış
bir ziyaretçi yönetim planının olmayışının ziyaretçilerin alanı kontrolsüz kullanmalarına sebep olduğu, alanın
yönetimi konusundaki eksikliklere bağlı olarak da kullanıma bağlı zararlanmaların önlenemediği yapılan anket
ve arazi çalışmaları sonucunda görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Korunan Alan, Milli Park, Rekreasyon, Yönetim, Küre Dağları Milli Parkı
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TARTIŞMALI BİR KONU: ÜNIVERSİTE CAMİLERİ
Nurcan GÜNEŞ, Figen IŞIKER
Türkiye

Öz: Türkiye’de 1955’den sonra üniversite yerleşkelerinin, kentin gelişim aksını belirlemek, daha geniş araziye
sahip olmak gibi nedenler ile kent merkezlerine belirli mesafelerde, kentin çevrelerinde doğru konumlandığı görülmektedir. Bu tercihin kente ait birçok öğenin de (alışveriş, barınma ya da eğlence mekânları gibi)
kent dışına taşınmasına ön ayak olmuş ve kent dışında bir kamusallık oluşturmuştur. Bunlardan biri de ibadet mekânlarıdır. Bugün yerleşkelerin bünyesinde bir, iki hatta üç camiye rastlanılmak mümkündür. Yerleşke
içindeki camilerin inşa kararları, ilk kurulan üniversitelerde gereksinimler nedeni ile sonradan verilirken, yeni
kurulan yerleşkelerde projenin ilk aşamalarında verilmektedir. Karar süreçlerindeki bu değişim üniversite kullanıcılarının cami ile olan ilişkisinin deProf.
bir göstergesidir.
Bu çalışma
üniversite camilerinin genel özelliklerini
Dr. Ümran
SEVİL
araştırarak bir büyük anlatı ve tartışma
konusu
olan camiler
başlığının altında özgün bir alan açmayı heİBAD
Yönetim
KuruluüstBaşkanı
deflemektedir. Çalışma 1955’ten sonra Anadolu’da kurulan ilk üniversitelerin yerleşkelerine yapılan camilerin
inşa süreçlerini inceleyerek başlayacaktır. Daha sonra 1980lerde, 1990larda ve günümüzde kurulan üniversite
camileri incelenecektir. Genel bir yaklaşımla yerleşke içindeki konumları, kullanıcı profili, öğrenci kullanım
pratikleri ve yoğunluğu dikkate alınarak bir karşılaştırma yapılacaktır. Böylelikle camiyi oluşturan mimari
elemanların, durumların ve aktörlerin birlikteliği ve ilişkiselliği incelenebilecektir. Bu inceleme ile genel cami
tartışmalarının güzergâhı değiştirilerek “alternatif bir düşünme alanı oluşturulabilir mi” sorusuna cevap aranmaktadır. Birçok farklı akademik alanda yapılan “cami tartışmaları” mimari bir mesele olarak ele aldığında,
sürekli göz ardı edilen bazı girdilerin ancak bu sayede konuşulabilir bir veriye dönüşeceği düşünülmektedir.
Çünkü bu çalışma, “reel olanı” şu anki cami kullanıcıların deneyimi olarak görür ve bunun üzerine bilgisini
kurmayı hedefler.
Anahtar Kelimeler: Mimarlık, Üniversite, Yerleşke Cami, Kullanıcı, Mekan
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YEŞİL BİNALARIN KENTSEL YENİLEMEYE KATKILARI
Nurhan ALPAY, Ufuk Fatih KÜÇÜKALİ
Türkiye

Öz: Küresel ısınmanın getirdiği kuraklık, sanayileşme, nüfusun artmasıyla beraber doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesi yenilenebilen enerji kaynaklarına yönelmeyi zorunlu hale getirmiştir. Kentsel yenilemede;
doğal kaynakları verimli kullanan, enerji tüketimini azaltan, binanın gerekli enerjisini kendi üreten, binada
kullanılan konstrüksiyon malzemelerin ve atık suların geri dönüşümünü sağlayan ve güneş enerjisinden olabildiğince yararlanabilen çevre dostu, sürdürülebilir, ekolojik yapı diyebileceğimiz yeşil binalar adı altında yeni
bir yönelim ve sektör başlamıştır. Bu yönelim özellikle yeni şehircilik akımı ve ekolojik planlama paradigması
çerçevesinde dünya akademik camiasında önemli bir araştırma konusu olarak öne çıkmaktadır. Doğa-insançevre arasındaki ilişkilerin dengeli ve sürekli
döngü
temeline
dayanması ilkesini baz alan ekolojik tasarımı;
Prof.birDr.
Ümran
SEVİL
yapılı çevre yaratma sanatı ve bilim dalı
olanYönetim
mimarlık Kurulu
ve bunların
doğal sistemlerle ekolojik ölçütler temelinİBAD
Başkanı
de ilişkilendirilmesi çerçevesinde tasarıma çok önemli bir girdi oluşturan bir bakış açısı ve metodolojik yaklaşım olarak değerlendirmek gerekmektedir. Ekolojik tasarım bakış açısı ile yoğun kentleşme faaliyetlerinin
halihazırda ve güncel olarak devam ettiği kentlerde planlama ve tasarım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde
çok çeşitli ölçeklerde ürün ortaya koyabilen kentsel yenilemenin önemi yadsınamayacak boyutlardadır. Kentsel yenilemenin salt sosyo-ekonomik ve fiziksel parametrelere bağlı olarak sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirilemeyeceği bilinmektedir. Buna bağlı olarak antropojenik etkilerin göz önünde bulundurularak
kentsel yenileme çalışmalarında yeşil bina ölçeğinden üst ölçeklere doğru örtüşen ve birbirini destekleyen bir
planlama modeli gerekliliği bu bildirinin ana temasını oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yeşil Bina, Sürdürülebilirlik, Ekolojik Yapı, Kentsel Yenileme
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MİMARLIKTA MEKANSAL ÖRGÜTLENME VE SOSYAL YAPININ BERABER
DEĞERLENDİRİLDİĞİ SİSTEMATİK BİR ANALİZ YÖNTEMİ OLARAK SPACE SYNTAX
(MEKANSAL DİZİM)
Nuşin KARA
Türkiye

Öz: Günümüzde mekanın kurgusunu anlamak için fiziksel veriler ve mekan bileşenlerinin bir biri ile olan ilişkisinin yanı sıra toplumsal, sosyal, ekonomik ve kavramsal analizler mekanın daha derin anlamlandırmamıza
neden olup tasarım ve kullanım evresinin daha etkin olmasına yardımcı olabilmektedir. Mekansal dizim (space
Syntax) mekansal örgütlenme ve sosyal yapı ile kentlerin, yapılı çevrelerin, bina grupların, mekansal niteliğini
ve yapıların mekan kurgusunu incelemek için teorik yaklaşımları destekleyen, temelinde grafiklere dayalı teknik bir analiz yöntemidir. Bu yöntem insan
ve algısını
temel almaktadır. Kullanıcının hareket ve göProf.hareketi
Dr. Ümran
SEVİL
rüş alanlarını çakıştırarak, insanlarınİBAD
bir araya
gelme potansiyelini,
mekanların derinliğini ve görsel algılama
Yönetim
Kurulu Başkanı
boyutlarını araştırır. Çeşitli parametreleri bilgisayar destekli programlar ile matematiksel verilere dönüştürüp
inceleme fırsatı tanır. Bu yöntem Özellikle İngiltere ve Amerika başta olmak üzere birçok ülkede mimarlık, iç
mimarlık, kentsel tasarım ve planlama, arkeoloji, antropoloji, ulaşım, coğrafya ve bilişime gibi pek çok alanda
kullanılmaktadır. Ülkemizde de bu konu ile ilgili çeşitli bilimsel çalışmalar yürütülmüştür. Bu çalışmada mekansal dizim teorisi kullanılarak mimarlık alanında yapılan çalışmalara odaklanmıştır. Çıkan sonuçlara göre bu
yöntem yardımıyla, binaların kullanım şeklini analiz edip, problemleri ortaya koyup tasarımcılara ilham veren
önerilerde bulunmak; Proje ekipleri ve paydaşlar ile iletişimi kolaylaştırmak; Yapılardaki kullanıcı hareketi
üzerindeki etkilerini anlamak, erişimi ve yön bulmayı kolaylaştıran tasarım önerilerinin oluşturulmasını ve
şemalar üretmesi hizmetleri sağlama imkanı doğmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Mekansal Dizim, Mekan Kurgusu, Space Syntax
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KENTSEL DÖNÜŞÜMDE PEYZAJ ŞEHİRCİLİĞİNİN ROLÜ: BURSA SICAKSU BÖLGESİ
ÖRNEĞİ
Onur KOYUNLULAR1, Sibel POLAT2
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Bursa / Türkiye

1

Bursa Uludağ Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Bursa / Türkiye

2

Öz: Giriş: Kentsel yayılmayla birlikte kent içinde kalan sanayi alanlarının dönüşümü günümüzde sürdürülebilir kentleşme açısından önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda peyzaj şehirciliği
yaklaşımının kentsel dönüşümde yeni bir bakış açısı sunabileceği düşünülmektedir. Amaç: Bursa’da uzun
yıllar sanayi alanı olarak kullanılan, ancak 2000li yıllarda kentsel dönüşüme tabi olan Sıcaksu Bölgesi için
peyzaj şehirciliği temelli öneriler geliştirmektir. Kapsam: Çalışmada dünyadaki örnekler üzerinden peyzaj
şehirciliğinin hedefleri tanımlanmış, Bursa
Belediyesi’nin
Prof.Büyükşehir
Dr. Ümran
SEVİL Sıcaksu Bölgesi için geliştirdiği projenin hedefleri ile peyzaj şehirciliğinin
hedefleri
karşılaştırılmıştır.
Yöntem: Çalışmanın kuramsal kısmında
İBAD
Yönetim
Kurulu Başkanı
yöntem olarak literatür ve arşiv araştırması, alan çalışması kısmında gözlem ve yerinde tespitlerle fiziksel ve
sosyal analizler gerçekleştirilmiştir. Bulgular: İncelenen örneklerde peyzaj şehirciliğinin sürdürülebilir kentleşmenin çevresel, sosyal ve ekonomik hedeflerini sağladığı görülmüştür. Belediyenin projesinde ise, Sıcaksu
Bölgesi’nin mevcut konumundan ve doğal kaynaklarından faydalanarak turizm potansiyelini yükseltme ve
kente ekonomik açıdan katkı sağlama hedefleri ön plana çıkmaktadır. Sonuç: Sıcaksu kentsel dönüşüm projesinde belediyenin bölgeyle ilgili ekonomik hedeflerinin, çevresel ve sosyal hedeflerle desteklenmesi gerektiği,
böylece kentsel sürdürülebilirliğin sağlanabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Peyzaj Şehirciliği, Sıcaksu Bölgesi, Bursa
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TEKSTİL VE MODA TASARIM KAVRAMI ÇERÇEVESİNDE RENK FAKTÖRÜNÜN TÜKETİM
TERCİHLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
Pelin AVŞAR KARABAŞ, Murat KORKMAZ, Ozan KARABAŞ, Mustafa TALAS
Türkiye

Öz: Giriş: Günümüzde moda; tüketici olan erkek ve kadınların birçok alanda vazgeçemedikleri bir kavramdır.
Bu nedenle yerli ve yabancı pek çok marka bu konuda birbirleri ile yarış içerisindedir. Özellikle son yıllarda
tüketimin artmasına katkı sağlayan yeniliklerin daha farklı noktalarda kullanıldığını gözlemlemek mümkündür. Tekstil ise modanın en öne çıkan noktalarından birisidir. Tekstille birlikte birçok yan sanayi ve ürünler
de bu alanla bütünleşmiş ve kendilerine farklı açıdan bir yer oluşturmuştur. Tasarım, hayallerin gerçeklere
dönüştürülmesi ifadesi ile birçok bilimsel çalışmada tanımlanmıştır. Tasarımcı ise hayal ettiği ürünün ya da
eserin hayat bulmasına katkı sağlayanProf.
ve yaratan
olarakSEVİL
ifade edilendir. Tasarımcının yarattığı eserlerin
Dr.taraf
Ümran
ya da ürünlerin beğenilmesi, tercih edilmesi
ve tüketilmesi
ise Başkanı
ayrı bir başarı kaynağıdır. Tasarımcı herhangi
İBAD Yönetim
Kurulu
bir eseri tasarlarken birçok farklı noktadan bakabilmektedir. Tekstil tasarımlarında en önemli unsurların ve
faktörlerin başında gelen ise renk skalası ve tercihleridir. Tüketici üzerinde ilgiyi yoğunlaştıran renk faktörü
ürünün tercih edilmesi ve satın alınması noktasında önemli bir rol oynamaktadır. Amaç: Bu çalışmada farklı
birçok tekstil ürününün erkek ve kadın tüketiciler tarafından tercih edilmesinde önemli bir rol oynayan renklerin, hangi ürünlerde ve nasıl tercih edildiğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın Kapsamı: Araştırma
kapsamında; günümüz kadın ve erkek tüketicilerin tekstil ürünlerini satın almada tercihlerini ve algılarını etkileyen faktörler çerçevesinde, renk faktörünün önemi ortaya koyulmuş ve tekstil ürünlerinin tercihinde renk
faktörünün rolünü anlamaya yönelik çalışmalar yapılmıştır. Yöntem: Bu çalışma, bir araştırma ve uygulama
çalışmasıdır. Çalışmada ölçekli bir anket kullanılmıştır. Anket iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde katılımcıların demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik sorular, ikinci bölümde ise katılımcıların tekstil
ürünlerini tercih etmelerinde etkili olan faktörler, tasarım ve renklere yönelik bilgilere ilişkin 5’li likert ölçekten oluşan sorular bulunmaktadır. Ölçme aleti olan anket daha öncesinde kullanılmadığından bir ön testte tabi
tutulmuştur. Ön test için toplam 271 basit rassal yöntem ile katılımcılar belirlenmiştir. Bu katılımcılara anket
formu yöneltilmiş ve anket formunda yer alan sorulara kendi tercih ve düşüncelerine göre cevap vermeleri
istenmiştir. Alınan cevaplar anket formlarına yansıtılmıştır. Toplanan veriler SPSS 22 istatistik programı ile
analiz edilmiş ve geçerlilik güvenirlilik testine tabi tutulmuştur. Yapılan geçerlilik ve güvenirlilik analizi sonrasında Cronbach’s Alpha kat sayısı olarak 0.701 değeri elde edilmiştir. Bu değerin, beklenenin altında olması
nedeniyle ölçek değerini düşüren bazı sorular analiz dışı bırakılmış, ve kalan sorularla yeniden analiz gerçekDoç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
leştirilmiştir. Yapılan yeni analiz sonrasında Cronbach’s Alpha kat sayısı olarak 0.781 değeri elde edilmiştir.
İBAD
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
Bu değerin beklenen değer üzerinde olduğu görülerek, asıl araştırmaya geçilmiştir. Anket formu hazırlanırken
bir sosyolog, iki halkla ilişkiler ve iki psikoloji alan uzmanından görüş alınmıştır. Asıl araştırmada kullanılan
anketlerin tamamı, katılımcılara, internet üzerinden yönlendirilmiştir. Katılımcıların %82’sine yakını sosyal
medya üzerinden belirlenmiştir. Facebook, Twitter ve İnstagram gibi sosyal medya ağlarından yoğun olarak
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faydalanılmıştır. %18 oranındaki katılımcılara ise yine internet üzerinden, katılımcıların kişisel mail adreslerine e-mail yolu ile anket formları gönderilmiş ve kendi tercihleri doğrultusunda anketleri cevaplandırmaları istenmiştir. Hazırlanan ve gönderilen anket sayısı toplam 3587 adet olup, cevaplandırılarak geri dönen anket sayısı 1645 adettir. Anketlerin katılımcılar tarafından cevaplanarak araştırmacılara ulaşma süresi yaklaşık olarak
5 ay sürmüştür. Bu süre içerisinde belirli zaman dilimlerinde gelen anketler SPSS 22 ve Eviews istatistik programına aktarılarak gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Verilerin Analiz Yöntemi: Analiz kapsamında, betimleyici
istatistikler, güvenilirlik analizi, Faktör Analizi, Korelasyon analizi, Regresyon analizi, t-testi analizi, Varyans
analizi (ANOVA) , Kruskall Wallis, Man Whitney ve Granger Nedensellik testleri uygulanmıştır. Cronbach’s
Alpha kat sayısı olarak 0,869 değeri elde edilmiştir. Sonuç ve Bulgular: Araştırma sonuçlarına ve elde edilen
bulgulara göre; toplam 8 farklı renk ve bu renklere yönelik tasarlanan tekstil ürünlerinde katılımcılara, tercihlerini hangi renge göre yaptıkları sorulmuştur. Sorular, en fazla tercih edilenden en aza doğru sıralandırıldığında; 1. Turuncu, 2. Kırmızı, 3. Mavi, 4. Siyah, 5. Yeşil, 6. Sarı, 7. Mor ve 8. Gri olarak tercih edilmiştir. Kadın
tüketicilerin daha çok neon renkleri tercih ettikleri görülürken, erkek tüketicilerin ise siyah ve koyu renkleri
tercih ettikleri görülmektedir. Kadınların özellikle vücut hatlarını saklayan renkler konusunda tercihlerini kulProf. Dr. Ümran SEVİL
lanırken, erkeklerin ise daha fit görüntü sağlayan ve gün içerisinde rahat hareket etmelerini kolaylaştırabilen
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
ürünleri tercih ettikleri görülmüştür. Yine erkek tüketicilerin resmi olmayan zamanlarda açık renkleri tercih
ederken, kadın tüketicilerin ise resmi çalışma zamanlarında ve özel günlerde kişiliklerini daha fazla ön plana
çıkarabilecek, canlı renkleri tercih ettikleri saptanmıştır. Ürün tercihi yapılırken, ürüne göre renk tercihinin
önemi her iki cinsiyet üzerinde de etkilidir. Renk, ürün tercihinde bir nedenselliktir. Üründe kullanılan materyaller ve kişinin kullandığı aksesuarlara göre de tekstil ürünlerine ilişkin renk tercihlerinde farklılıklar ortaya
çıktığı görülmektedir. Kadın tüketicilerin takı ve aksesuarlarına göre tekstil yani kıyafet seçimi yapmaları da
görülen farklı bir nedenselliktir. Moda açısından bakıldığında ise tasarımcıların da kreasyonlarını hazırlarken,
tüketici tercih ile algılarını dikkate alarak hazırlandıkları ayrı bir gerçeği daha ortaya koymaktadır. Geçmiş ile
günümüz arasındaki tasarım farklılıklarına bakıldığında ise günümüz tasarımcılarının, klasik tasarımdan, daha
modern ve daha fazla tercih edilen ürünlere yönelik hareket ettikleri görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Tasarım, Tekstil, Ürün, Tüketici, Renk, Skala
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SWOT ANALİZİ KULLANARAK EKOTURİZM İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA
STRATEJİLERİ GELİŞTİRİLMESİ: DÜZCE HASANLAR KÖYÜ ÖRNEĞİ
Pınar GÜLTEKİN, Yaşar Selman GÜLTEKİN, Melek YILMAZ KAYA
Türkiye

Öz: Ekoturizm kavramı çevresel ve kültürel değerlere koruyucu ve duyarlı bir anlayışla yaklaşan ekolojik sürdürülebilirlik temeline dayanmaktadır. Ekoturizm etkinlik alanında, elde edilecek gelirin bölge ekonomisine
katkısının olması hedeflenmektedir. Dolayısı ile ekoturizm, ekonomik gelişme ile koruma amaçlarının birleştirilmesine dayanır. Ekoturizmin tanımı içerisinde barındırdığı ölçütlerinin başarıya ulaşmasında ve hedeflenen
kırsal kalkınmanın ekonomik, sosyal ve kültürel olarak çok boyutlu sağlanabilmesinde ekoturizm etkinlik
alanının güçlü-zayıf yönlerinin ortaya konulması, fırsat-tehditlerinin değerlendirilmesi, ekoturizmin olabilirliğine ve sürdürülebilirliğine ilişkin stratejilerin
geliştirilmesi
önem taşımaktadır. Çalışmada öncelikle, Düzce
Prof. Dr.
Ümran SEVİL
İli Yığılca İlçesi Hasanlar köyü ve Hasanlar
Barajı’nınKurulu
ekoturizme
kaynak sağlayabileceği doğal ve kültürel
İBAD Yönetim
Başkanı
değerleri ortaya konulmuştur. SWOT Analizi tekniğinden yararlanılarak, alanın ekoturizm olanaklarının içsel
(güçlü ve zayıf yönler) ve dışsal (fırsatlar ve tehditler) faktörleri belirlenmeye çalışılmıştır. Hasanlar köyü ve
Hasanlar Barajı çevresi için SWOT analizi yapılırken alana ilişkin 1/25.000 ölçekli topoğrafik haritalar, jeoloji
haritaları ve toprak haritalarından, amenajman planı ve raporlarından, alana ilişkin yapılan bilimsel çalışmalardan, Düzce Doğa Turizm Master planından ve Düzce İl gelişme planından yararlanılmıştır. Yöre halkının ekoturizme ilişkin algısının ve tutumunun belirlenebilmesi amacı ile yöre halkına 120 adet anket uygulanmıştır.
Anket sonuçları IBM SPSS Statistics 22 programı ile analiz edilmiştir. Sonuçların yorumlanmasında betimleyici istatistiklerden yararlanılmıştır. Elde edilen sonuç SWOT Analizi kapsamında değerlendirmeye alınmıştır.
Çalışma sonucunda Hasanlar köyü ve Hasanlar Barajı çevresi için, alanın var olan güçlü yönleri ve fırsatlardan
en üst düzeyde yararlanacak, tehditlerin ve zayıf yanlarının etkisini en aza indirecek sürdürülebilir kalkınmayı
hedefleyen stratejiler geliştirilmiştir. Strateji türleri ekonomik, kültürel ve çevresel olmak üzere üç grupta ele
alınmış, gerçekleşme sürelerine göre yakın,orta ve uzun vadede olmak üzere belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Düzce Hasanlar, Ekoturizm, Kırsal Kalkınma, Sürdürülebilirlik, SWOT Analizi
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YOĞUN KENT MERKEZLERİNDE KAMUSAL FIRSAT OLUŞTURAN; ARAMEKAN/
ARAYÜZLER - NEWYORK BROADWAY CADDESİ DENEYİMİ
Pınar KIRKIK AYDEMİR, Çiğdem AKDEMİR
Türkiye

Öz: Küreselleşmenin etkisiyle ekonomik ve teknolojik yapıdaki gelişmeler günlük hayat pratikleri ile toplumsal yaşam ve tüketim biçimlerine yansımaktadır. Tüketim hedefli büyümenin, yer, mekan ve zaman yönetimindeki üstünlüğü kültürel ve sosyal yaşamda kamusal mekanı tartışmaya/sorgulamaya açmıştır. Özellikle metropol kentlerde gökdelenlerin gölgesi altında insan ölçeğinden uzak kentsel ve mimari yapılaşma, kent içerisinde
bazen bir duraksama bazen de içinde bulunulan karmaşadan kısa süreli uzaklaşma için insanları yeni kamusal
mekanlar arayışına itmektedir. Cadde-sokaklar da gün içerisinde çokça deneyimlediğimiz kamusal gerçekliğin
en çok görüldüğü ara mekanlardır. Özellikle
ikinci SEVİL
yarısından itibaren aramekan/arayüzleri ile cadProf.20.yüzyılın
Dr. Ümran
delerin, metropol kentlerde iletişim mekanı,
kültürel-sosyal
geçiş
alanları olarak kent yaşamına kazandırıldığı
İBAD Yönetim
Kurulu
Başkanı
görülmektedir. Bu çalışmada da kamusal fırsat alanları olan; yapı arası boşluklar ve yapı ara kesitleri ile ifade
edilen aramekan/ arayüzlerin kent içerisinde önemine değinilmektir. New York Broadway Caddesi üzerinden ülkemiz metropol kentlerindeki caddelerin kamusal mekan kullanımı, planlaması/tasarlanması konusunda
altlık oluşturulması hedeflenmiştir. Yöntem olarak farklı kaynaklar üzerinden literatür araştırması yapılmış,
Broadway Caddesi için Google Earth Pro 7.3.1.4507 programı ile üç boyutlu sanal-cadde sokak görüntüleri
kullanılmıştır. Broadway Caddesi’nde aramekan/arayüzlerin mekanla kurduğu ilişki ve mekanı etkilemedeki
önemini anlamak açısından analiz-sentez çalışması gerçekleştirilmiştir. Kent büyüklüğünün yaklaşık üçte birinin kamusal mekandan oluştuğu Newyork’ta Broadway Caddesi, farklı özellikte kentsel nişleri ve paylaşımlı
cadde uygulaması ile yaya-araç-bisikletli dolaşımı için alternatif mekanlar sunmaktadır Yapı-mekan-insan ilişkisinin güçlü olduğu aks kentin imajında da yönlendirici özellik göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Kent, Kamu, Aramekan/Arayüz, Cadde, New York Broadway Caddesi
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SES İZOLASYON MALZEMESİ OLARAK GAZBETONUN ÜRETİMİ
Rositsa PETKOVA, Sinan Oğuz TERZİ
Türkiye

Öz: Bu makalede ses yalıtımında maddenin üç haline göre gazbeton üzerinde bir bakış açısı geliştirilerek gözenekli bir malzemede oluşturulan farklı gözenek tiplerine göre ses yalıtım değerlerinin incelemesi yapılmıştır.
Gazbeton, maddenin üç halini de içinde barındırır, bu duruma makalenin ilerleyen kısımlarında değinilecektir.
Gazbeton üretim teknolojisi ile farklı gözenek yapısında gazbeton üretimi yapılabilmektedir. Bu durumda
farklı gözenek yapılarının gazbetonda nasıl oluşturulabileceğine bakmak gerekir. Gazbetonda farklı gözenek
yapıları üretiminin ilk aşaması olan fiziksel işlermlerde ve ikinci aşama olan kimyasal reaksiyonlar ile birlikte
değiştirilebilir. Gazbeton üretiminin birinci aşamasını kırma, eleme, öğütme ve karıştırma oluşturmaktadır.
Gazbetonun katı olarak yaklaşık %65 Prof.
ini oluşturan
malzeme SEVİL
Kuvarsit ve Alçıtaşıdır. Üretim teknolojilerinde
Dr. Ümran
genelde kuvarsit ve alçıtaşı, maden sahalarından
alınanKurulu
maksimum
50 cm lik kayaçlar halindeki malzemelerİBAD Yönetim
Başkanı
den kullanılmaktadır. Diğer hammaddeler, çimento, kireç ve aluminium hazır olarak alınmaktadır. Gazbetonun
katı olarak %65 ini oluşturan kuvarsit ve alçıtaşının farklı tane yapıları gözenek yapısını değiştirmektedir. İnce
tane iki şekilde etkili olmaktadır. Katı maddeyi ne kadar fazla inceltirseniz gaz boşluklarının sayısını o kadar
artırırsınız ayrıca ince taneler malzemenin dayanımının artmasına katkı sağladığı için daha fazla kabarma imkanı da artmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Gazbeton, Akustik, Yalıtım, Ses
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ALIŞVERİŞ MERKEZİ DIŞ MEKÂNLARININ KULLANICI DAVRANIŞINA ETKİSİ
Sara ÇİLESİZ, Erincik EDGÜ
Türkiye

Öz: İnsanlar alışveriş ihtiyacını geçmişten günümüze farklı şekillerde ve mekânlarda karşılamıştır. Tarihte genellikle yerleşim yerlerinin merkezinde veya ticaret rotalarının üzerinde yer aldığı bilinen alışveriş mekânları
ile yalnızca mal ve teknoloji değiş tokuşu değil, bireyler ve toplumlar arasındaki politik, kültürel ve sosyal
ilişkilerin güçlenmesi de söz konusu olmuştur. Günümüzde ise Alışveriş Merkezleri (AVM) benzer işlevleri
sürdürerek, sıra-sıra dizilmiş mağazaları, koridorları, galeri boşlukları ile biçimsel olarak da kentte var olan
bina, cadde ve meydan gibi öğelerin küçük bir kurgusu olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Son yıllarda yapılan
AVM tasarımlarında işlevlendirilmiş dış mekânlar, iç mekânların yapay ortamına alternatif olarak fiziksel
çevresi, manzarası, mimari ve sanatsalProf.
yapıları,
aydınlatma,
havalandırma ve iklimlendirme koşullaDr.doğal
Ümran
SEVİL
rıyla dikkat çekmektedir. İç mekânlarda
arttırmaya
kurgulanmış yapay ortamlar insanları
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zaman ve mekândan soyutlanmaktadır. Ancak kullanıcılar AVM’leri, alışveriş eyleminin yanı sıra, yeme-içme,
gezme-dolaşma, eğlence, sosyalleşme, serbest zaman değerlendirme işlevleri için ve rekreatif alan olarak da
kullanmak istemektedir. Bu araştırmada günümüzde kamusal toplanma alanı ve sosyal aktivite merkezi olarak
da işlevlendirilen AVM dış mekânlarının farklı sosyo-demografik, ekonomik, kültürel statülere sahip kullanıcı
gruplarının tercih ve psikolojilerine etkisi incelenmektedir. Manzara ve doğal iklim koşullarının mekandan
memnuniyete etkisinin yanı sıra, sosyal çekim merkezlerindeki peyzaj elemanlarının ve tanımlanan çeşitli nirengilerin dizimsel konumları, mekan organizasyonunu okumak ve bunun altında yatan sosyal anlamları kavramak için İstanbul’da bulunan yeni yapılmış bir AVM örneğinde gözlem ve anket yöntemleri uygulanmıştır.
Araştırma sonuçlarına göre, işlevlendirilmiş dış mekanın varlığı bir tercih edilme unsurudur ve bu mekanlar
çoğunlukla sosyal amaçlı buluşmak için kullanılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Alışveriş Merkezleri, Dış Mekân, Kullanıcı Davranışı, Mekansal Dizim
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TASARIM PAZARLARINDA YER ALAN ÜRÜNLERİN FORM OLUŞUMUNDA ÜRETİM
TEKNİKLERİNİN ETKİLERİ
Saygın YÜCEKULE, H.Güçlü YAVUZCAN
Türkiye

Öz: Tasarım pazarları sanatçılar, zanaatçılar, üreticiler, girişimciler gibi pek çok farklı ama birbiriyle ilişkili
disiplinden insanı bir araya getiren organizasyonlardır. Seramik, ahşap, metal, tekstil, plastik gibi çok farklı
çeşitte malzemeden üretilen çantalar, kılıflar, saksılar, mutfak ürünleri, bebek ve çocuk ürünleri, kıyafetler, takılar, ofis gereçleri vb. ürünün sergilendiği ve aynı zamanda satışının gerçekleştirildiği tasarım pazarları, ilgili
kişilerin taleplerindeki artış ile birlikte eskiye oranla daha sık aralıklarla gerçekleştirilmektedir. Organizasyon
sayılarındaki artış, ürünlerin oluşumunda aktif rol oynayan katılımcıların(üretici, zanaatçı, sanatçı vb.) yeni
ürünler oluşturmalarını ve üretim miktarında
gitmeleriniSEVİL
gerektirmektedir. Çalışma kapsamında yapılan
Prof. artışa
Dr. Ümran
araştırma ve gözlemlere göre, tasarım
pazarlarına
kullanıcı
olarak
katılım sağlayan kişilerin, ürünlerin yeniliİBAD
Yönetim
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ğine yönelik ilk izlenimleri ürünün formuna göre şekillenmektedir. Formda gerçekleştirilen yenilikler, marka
bilinirliği ve satış miktarında artış sağlamasına karşın, yeni form arayışında üretim tekniğine, malzeme türüne,
kavramsal ve fonksiyonel gerekliliklere dayalı bazı sınırlılıklar bulunmaktadır. Fikirlerin üçüncü boyuta geçerek, kullanıcıyla buluşana kadar geçirdiği süreçteki önemli basamaklardan biri de üretim tekniğidir. Tasarım
pazarlarında ürün ve malzeme çeşitliliğinin fazla olması, farklı üretim tekniklerinin ürünlere yansımasını gözlemlemek açısından avantaj oluşturmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, tasarım pazarlarında yer alan
ürünlerin form oluşumlarında üretim yöntemlerinin etkilerini incelemektir. Çalışmanın kapsamını ürün tasarımı dahilinde, form ve üretim yöntemi ilişkisi oluşturacak olup; araştırma, Ankara ilinde bulunan ve tasarım
pazarlarına katılan şirketlerin, işletmelerin ve şahısların tasarım pazarlarında yer alan ürünlerine ilişkin form
arayışları ile sınırlıdır. Araştırma kapsamında gözlem, anket ve mülakat yöntemleri ile veriler toplanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tasarım, Tasarım Pazarları, Form, Üretim Teknikleri, Malzeme
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THE ANALYSIS OF THE BEHAVIOR SETTINGS THAT IS FORMED BY THE SOCIOCULTURAL STRUCTURE IN A FAMILY APARTMENT
Seda MERAL
Turkey

Abstract: In Turkey, intense migration had started from villages to big cities especially in the effects of mechanization in agriculture that initiated after 1950s and industrialization. Researches have shown that migrants
move behaviors they have in their hometown to new cities they currently live. These families that moved from
gecekondu (squatter) life to apartment life under the effect of changing socioeconomic situations are generally
having a feature of ‘’large family’’ typology and they tend to live all together. The term ‘’family apartment’’
has been brought by living all together in multi floor apartments that can be described as having independent
flat or flats in each its floors. In this study,
it is questioned
that whether
Prof.
Dr. Ümran
SEVİLfamily apartments have their own behavioral settings that have been structured
based
on sociocultural
or not. Study scope consists of a family
İBAD
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Kurulu factors
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apartment that includes a family which moved from rural to İstanbul. As study methodology space observation
and photographing techniques have been used. Interviews with family members provide fundamental information on cultural background. Results of observations and interviews are analyzed and commented.
Key Words: Behavior Setting, Culture Core, Family Apartment
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TEMEL TASARIM EĞİTİMİNDE FARKLI BİR YAKLAŞIM: RESMİN MEKANA DÖNÜŞÜMÜ
Selda AL ŞENSOY, Buket ÖZDEMİR IŞIK
Türkiye

Öz: Dünya genelinde mimarlık eğitiminin 1. sınıfının ilk döneminde verilen Temel Tasarım dersi eğitim ve
meslek hayatı boyunca öğrenciler üzerinde etkisini gösteren mimarlığın ana derslerinden biridir. Üniversite
öncesi dönemden farklı bir eğitim yöntemiyle tanışan 1. sınıf öğrencilerinin genellikle zorlandığı bu dersin
içeriği Bauhaus Okulunun algı psikolojisinden uyarladığı Gestalt tasarım prensiplerinden oluşur. Zaman içerisinde çağın getirdiği ihtiyaç ve yenilikler doğrultusunda birçok alanda olduğu gibi mimarlık eğitiminde de
değişiklikler görülmekte, eğitimciler yeni arayışlara yönelmektedir. Bu durum Temel Tasarım dersinin işleyişinde de gözlemlenmektedir. Bu bağlamda çalışma kapsamında Avrasya Üniversitesi Mimarlık Bölümünde
Temel Tasarım dersinin yürütülmesinde
uygulanan
farklı bir SEVİL
yaklaşım ele alınmıştır. Mimarlığın sanatın deProf.
Dr. Ümran
ğişik dallarıyla etkileşim içinde olduğu
ve bu
durumunKurulu
özellikle
resim sanatında kendini gösterdiği savından
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yola çıkarak 2017-2018 güz eğitim-öğretim döneminde 4 saatlik Temel Tasarım derslerinin birinde “Resmin
Mekanı” temalı bir uygulama yapılmıştır. Resim kompozisyonu oluşturmada ve mimari tasarım gerçekleştirmede tasarımcıların kullandığı kriterler temel tasarım eleman ve ilkeleridir. Diğer taraftan öğrencilerin hayal
güçlerinin geliştirilmesine yardımcı olan soyutlama kavramı resim ve mimari disiplinin ortak öğelerindendir.
Ressamların sanat eserlerini soyutlanması suretiyle mimari yapılara dönüşen birçok örneğe günümüzde rastlanmaktadır. Bu bağlamda, öğrencilerin ünlü ressamlara ait soyut resim çalışmalarını kullanarak bir sanat
eserinden mimari bir ürüne dönüşen çalışmaları temel tasarım eleman ve ilkeleri dikkate alınarak analiz edilmiştir. Sonuç olarak resim ile mimarlık arasında kurulan ilişkinin, öğrencilerin 3 boyutlu tasarım becerilerinin
geliştirilmesinde etkili olduğu düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Temel Tasarım, Temel Tasarım İlke ve Elemanları, Ünlü Ressamlar, Resim, Mekan
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OTANTİKLİK VE METALAŞTIRMA KAVRAMLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZMDEKİ
YERİ VE CUMALIKIZIK, TARAKLI BÖLGELERİ ÜZERİNDE İNCELENMESİ
Selin AKTÜRK, Selen DURAK, Tülin VURAL ARSLAN
Türkiye

Öz: Günümüzde turizmden beklentinin değişmesi alternatif pek çok turizm akımının oluşmasına sebep olmuştur. Şehirleşmenin artmasıyla neredeyse tek tipleşen hayatlar turizm açısından kişileri farklı arayışlara
yönlendirmiş özellikle kırsal alanlardaki yaşantıyı deneyimlemek çekici hale gelmiştir. Özgünlüğünü koruyarak var olmayı sürdürmüş kırsal alanların bağlı olduğu yönetimlerin ve halen burada yaşamayı sürdüren yerel
halkın bu arayıştan faydalanarak turizm amaçlı hizmete yönelmesi de bu durumun sonucunda ortaya çıkmıştır.
Bir yandan farklı deneyimler arayan turist otantik alanları keşfe yönelirken diğer yandan yerel yönetimler ve
halk bu keşiften ekonomik çıkar sağlamayı
Prof.amaçlamaktadır.
Dr. Ümran Turistin,
SEVİL yerel halkın ve yönetimin beklentileri
üzerine kurulan bu sistem, bahsedilen
yerlerin
bu döngüyü
sürdürebilmesi
İBAD
Yönetim
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Başkanı adına koruma anlamında nispeten
olumlu sonuçlar verebilse de planlı bir şekilde yürütülmediği takdirde bu yerler ticari bir araç olarak görülerek
yok olmaya mahkûm olacaktır. Kültürü, dokusu, halkı ile günümüze dek var olabilmeyi başarmış bu yerlerin,
turizm sektörünün adeta bir pazarlama aracı haline gelmesiyle otantiklikten uzaklaşıp meta haline dönüşmesini
anlatan bu çalışmada konuyla ilgili alan çalışması olarak Bursa’nın 700 yıllık geçmişe sahip Cumalıkızık Köyü
ve hala özgünlüğünü korumaya devam edebilen ve “Yavaş Şehir” unvanı almış Sakarya’nın Taraklı ilçesi
incelenmiştir. Bu yerlerle ilgili güncel verilerin ele alınmasının ardından kişisel gözlemler doğrultusunda gelecekle ilgili öngörülerde bulunularak otantiklik ve metalaşma kavramlarıyla yerler arasında ilişki kurulmaya
çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Otantiklik, Metalaştırma, Sürdürülebilir Turizm, Kültür Turizmi, Cumalıkızık, Taraklı
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YAPI CEPHELERİNDE OLUŞAN BOZULMALARA/HASARLARA MÜDAHALE EDİLME
DÜZEYİNİN BELİRLENMESİNDE BULANIK MANTIK YAKLAŞIMI
Selin ÖZTÜRK, Ferhat PAKDAMAR, Nilay COŞGUN
Türkiye

Öz: Mimarlık pratiğinde artan malzeme çeşitliliği, üretim metotları, yapım sistemleri, bilimsel ve teknolojik
ilerlemeler, tasarım ve uygulama sürecinde özellikle yapı cephelerinde ortaya çıkan problemlere müdahalede,
kişisel deneyimlere, kabiliyete ya da incelenmiş bazı örneklere dayandırılarak doğru bir kararın verilmesi zaman ve maliyet açısından her zaman yeterli olmamaktadır. Yapı ömrü sürecinde, tamamen değerlendiricilerin
bilgi ve deneyimlerine dayanan bir karar verme yöntemi olarak bozulma/hasar oluşumunun gözlemlenmesi;
bu sorunların analitik bir anlayışla ele alınması, problemin kavranabilir bir ilişki düzeyinde tanımlanması
ayrıca sorunun tespiti müdahaleye karar
verme
sürecinin
sistematik
yöntemlerle gerçekleştirilmesinin gerekProf.
Dr.
Ümran
SEVİL
li olduğu düşünülmektedir. Bu doğrultuda
bozulma/hasarlarını
belirlemede bulanık mantığın
İBAD çalışmada
Yönetim yapı
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kullanılarak, deneysel ve gözlemsel analizlerin derlenmesine yönelik olarak bir model kurgusu oluşturularak
etkin bir analiz planlamasının yapılması amaçlanmaktadır. Çalışmanın amaçları doğrultusunda, yapıların hasar/bozulma tespitinin yapılarak risk düzeyinin belirlenmesiyle önce gözlem yoluyla analizi yapılan ve bu
kapsamda oluşturulan kurgu ile geleneksel bir konut cephesi özelinde uygulama yapılarak bozulma/hasar durumuna bakılacaktır. Çalışmada yapı cepheleri ve geleneksel konut örneğinde analiz gerçekleştirilmiş ve konu
sınırlandırılmıştır. Araştırmanın süreci bir problem tanımlanması ile başlamaktadır. Kurgunun oluşturulması
kaynak tarama yoğunluklu ve bunlar arasında ilişki kurma-değerlendirme- incelemeyi gerektiren bir süreçtir.
Sonraki aşamada yapılarda meydana gelen bozulmaların ortaya konmasında veri toplama ve bunları sistematik
bir şekilde yorumlama temel aşama olmaktadır.Parametre, kural ve ilişkilerin açıkça tanımlandığı bir bozulma/
hasar düzeyi çerçevesi belirlenerek, bozulma/hasar puanları cephe elemanları üzerinden bulanık teoremle ele
alınacak ve müdahale edilme düzeyi belirlenecektir.
Anahtar Kelimeler: Yapı Hasarları, Bulanık Mantık, Cephe
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BODRUM EVLERİ NİÇİN BEĞENİLİYOR?
Sema ATAŞ, Turhan Nejat ARAL
Türkiye

Öz: Bodrum Yarımadasında, yakın geçmişte ve günümüzde, inşa edilmiş ve edilmekte olan konutlarda, bazı
geleneksel mimari öğelere, işlevlerini yitirmiş olmalarına rağmen, tasarımcı - mimar tarafından, tasarımlarda yer verildiği sıkça görülmektedir. Bu öğelere, tasarımlarda yer verilme nedenleri, araştırıldığında ise; söz
konusu geleneksel mimari öğelerin, kullanıcı kitleleri tarafından da beğeniyle karşılandıkları gözlenmektedir.
Ancak; geleneksel mimari öğelerin, kullanıcı kitleleri tarafından, ‘‘beğeniliyor olma’’ olgusunun ve bu olgunun nedenlerinin, henüz bilimsel yöntemler ile tam olarak açıklanabilmiş olmadığı düşünülmektedir. Bu çalışmada; geleneksel mimari öğelerin, kullanıcı kitleleri tarafından ‘‘beğeniliyor olma’’ olgusu, analiz edilmekte
ve bu olgunun nedenleri, henüz mimarlık
alanında,
yerleşik veSEVİL
yaygın olarak kullanılmayan, dilbilim, anlamProf.
Dr. Ümran
bilim ve göstergebilim alanlarına dayalı
bilimsel
yöntemler
ile açıklanmaktadır.
Bu amaç kapsamında; ardışık
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eylemler bütünü olan ‘‘görme, algılama, ifade etme ve değerlendirme’’ eylemleri, göstergebilim kavramlarına
dayalı bir araştırma ile analiz edilmekte ve işlevlerini yitirmiş geleneksel mimari öğelerin, halen beğeniliyor
olma olgusunun nedenleri açıklanmaya çalışılmaktadır. Sonuç olarak, Bodrum Yarımadası’ ndaki konutların,
beğenilme ve geleneksel mimari öğelerin, tasarımlarda görülme nedenleri, kişilerde uyandırdığı duygu ve
düşüncelerden kaynaklanmaktadır. İnsanlar, göstergeleri, duyuları sayesinde algılamakta, yorumlamakta ve
anlamlandırmaktadır. Göstergelerin oluşumlarını, birbirleri ile olan ilişkilerini, kurdukları bağlantıları ve anlamlarını inceleyen bilim dalı olan göstergebilimin, mimarlık alanında uygulanabileceği düşünülmektedir. Çalışmada, göstergebilimsel açıdan mimari öğeler, deneklere okutulmaya çalışılmıştır. Göstergebilimsel yaklaşımın, tasarım kararlarının incelenmesi ve çözümlenmesinde (analizinde) yararlı olabileceği söylenebilmektedir.
Bunun yanı sıra, mimari tasarım sürecinde birer gösterge olarak kabul edilmeleri mümkün görünen mimari
tasarım öğelerine ilişkin, kavramların çoğaltılması, çeşitlenmesi ve kavramsal düzeyin yükseltilmesine fayda
sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bodrum, Göstergebilim, Yananlam, Anlambilim
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THE COMPARISON OF THE URBAN REGENERATION OF CHICAGO AND İSTANBUL
Sennur HİLMİOĞLU
Turkey

Abstract: Intruduction: In the study, the comparison of the urban regeneration of Chicago and İstanbul is
searched about. Firstly, history of these two cities are mentioned. Then, the milestones affecting the urban
regeneration of the Chicago city is determined. The most important factor that affected Chicago’s history is
determined to be ‘The Great Chicago Fire’ becouse of this disaster’s negative and unforgetable impacts on the
city. After this disaster the city had to be rebuilt, the results of urban regeneration are searched across Chicago.
Also, urban regeneration of İstanbul is searched about and a pilot area is selected to analyze the affects of the
increase in housing constructions in İstanbul. The selected pilot area was Esenyurt becouse Esenyurt is one
of the most important districts developing
İstanbul.
The reason
why Esenyurt is important is the density
Prof.in Dr.
Ümran
SEVİL
of the district’s building and population
which
has been
showing
a significant increase in recent years. In the
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district of Esenyurt, information was recieved that both the old settlements and new settlements exist together.
The hypothesis of the study is that in Chicago only urban regeneration took place, whereas in İstanbul both
urban regeneration and urban transformation took place. Aim: The aim of the study is to work on the urban
regeneration of Chico and İstanbul. Study is made about the evolution of architecture, tourism, economy, city
planning and transportation of Chicago after the ‘Chicago Fire’.The aim of the study is to examine the urban
regeneration of the city historically. A field survey is made in pilot region of İstanbul. Two housing projects
are chosen; one from the old settlement and one from the new settlement of Esenyurt. It is aimed to prove that
urban regeneration takes place in old settlements and urban transformation takes place in new settlements.
Results of the regeneration and transformation are searched across the district of Esenyurt. The hypothesis of
the study is that only urban regeneration took place in Chicago, whereas both urban regeneration and urban
transformation took place in İstanbul. Content: In the study, the urban regeneration of İstanbul and Chicago
is searched about. New and old settlements in the district is experienced and field survey is made. In the field
survey, it was aimed to prove that urban regeneration takes place in old settlements and urban transportation
takes place in new settlements. The demographic data of buildings, population and the zoning are mentioned.
Also, factors affecting districts’s urban development are searched about and modern housing projects that are
built in Esenyurt are mentioned. Constraints: In the study, the concepts mentioned in the study are defined.
While examining the historical dimensions of the cities selected as pilot region in the study, the limits to be
reached by quantitative data are excluded. In this qualitative study carried out on social sciences, comparative
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
research was carried out. Method: The method of the study is comparative research method. Within the scope
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of this method, literature review and examination of selected examples are made. The urban regeneration of
Chico and İstanbul are examined. The evolution of architecture, tourism, economy, city planning and transportation of Chicago are described. A field survey is made in pilot region of İstanbul. Two housing projects
are chosen; one from the old settlement and one from the new settlement of Esenyurt. It is aimed to prove that
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urban regeneration takes place in old settlements and urban transformation takes place in new settlements. Results of the regeneration and transformation are searched across the district of Esenyurt. Findings: In the study,
the comparison of the urban regeneration of Chicago and İstanbul is searched about. In the scope of the study,
history of the cities are mentioned. In Chicago’s history, the milestones affecting the urban regeneration of the
city is determined. The results of urban regeneration are searched across Chicago. Also, urban regeneration of
İstanbul is searched about and a pilot area is selected to analyze the affects of the increase in housing constructions in İstanbul. This selected pilot area was Esenyurt district becouse of it’s rapid change and development.
New and old settlements in the district is experienced and field survey is made. Conclusion: In the field survey,
it was aimed to prove that urban regeneration takes place in old settlements and urban transformation takes
place in new settlements. The hypothesis of the study is that in Chicago only urban regeneration took place,
whereas in İstanbul both urban regeneration and urban transformation took place. As a conlusion of this study,
the hypothesis was proven to be correct.
Key Words: Urban Regeneration, Urban Transportation, Chicago, İstanbul, Esenyurt
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ENGELSİZ KENT TASARIMI ÜZERİNE BİR YÖNTEM ÖNERİSİ
Serkan SINMAZ
Türkiye

Öz: Şehirler “herkes için” planlanmalıdır. Giriş: Dünya nüfusunun %15’ini, Türkiye nüfusunun %13’ünü teşkil eden dezavantajlı bireyler dünyanın en büyük azınlığı olarak değerlendirilmektedir (UN 2015, WHO 2015,
ASPB 2014). Ayrıca engellilik yaş ilerledikçe önemli ölçüde artmaktadır. Böylece ortalama yaşam süresi ve
yaşlılık oranlarının artışı hızla yükselen kentleşme sürecinin önümüzdeki onyıllarına kritik bir önem yüklemektedir. Amaç: Bu çalışmanın amacı “engellilik” kavramının Türkiye şehir planlama ve tasarım pratiği
kapsamında değerlendirilmesi ve öneri geliştirilmesidir. Kapsam: Çalışmada “engellilik” kavramının şehir
planlama pratiğindeki yeri sorgulanmaktadır. Engellilik kavramının gelişen yeni eğilimler çerçevesinde tanımı, nüfus boyutu, algısal ve yasal olarak
sürecini, SEVİL
örnek tasarım ve planlama yaklaşımları ortaya
Prof.gelişme
Dr. Ümran
konulmaktadır. Bunlara bağlı olarak İBAD
şehir planlama
sürecinde
alınabilecek deneysel bir yöntem ortaya konYönetim
Kuruluele
Başkanı
maktadır. Yöntem: Literatür çalışmasında kavramın gelişimi ve mekansal tasarıma yönelik çıkarımlar araştırılmış, örnek çalışmalar incelenerek planlama sürecinde ele alınabilecek bir model tasarlanmıştır. Bu kapsamda
üretilen deneysel çalışma yerden bağımsız olarak örnek bir kent dokusu üzerinde sayısal programlar (mindwalk, autocad, photoshop) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bulgular: Engellilik kavramı bedensel yetersizlikler, aktivite sınırlılıkları için kullanılan, birey ile bağlamsal faktörler (çevresel ve kişisel faktörler) arasındaki
olumsuzluklara atıfta bulunan bir çatı terimdir (WHO 2011:4). 1980li yıllardan itibaren kavram tıbbi boyuttan
ziyade toplumsal bir konu olarak ele alınmaktadır. Bu kapsamda “engellilik” insan ve çevresinin etkileşiminin
sonucudur ve insanların yetersizlikleriyle ilgili değildir (CRPD, 2007:1).”Engellilik” kavramı 1948 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi kabulü sonrasında dünya çapında özellikle ABD, Japonya ve Kuzey Avrupa’da sıkça
tartışılmaya başlanmış, 1960 sonrasında engellilik hakları üzerine çeşitli ülkelerde yasal altyapı oluşturma
süreci başlamıştır. Gelişen süreç 2007 yılı “ Birleşmiş Milletler Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası
Sözleşmesi” sonrasında önemli bir ivme kazanmış, Türkiye dahil olmak üzere 175 ülke sözleşmeyi imzalamış
ve onaylamıştır. Ancak aynı süreçte yükselen şehirleşme eğilimine paralel olarak; özel mekanların çekim gücü,
otomobil bağımlılığı, kentsel yayılma, altyapı sorunları, planlama yetersizlikleri günümüzün “engelli kentlerini” ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle “engelsiz tasarım” yaklaşımları giderek daha fazla önem kazanmıştır. Süreç
19. yy da antropometrik tasarım yaklaşımları geliştirilmesiyle başlamış, 20 yy ilk yarısında sosyal mimarlık
kavramı tartışılmış, endüstriyel tasarım, ergonoik tasarım konularında gelişmeler yaşanmıştır. 2. dünya savasından sonra engelsiz haklarına dikkat çekilmiş, bu konudaki çalışmalar mimarlık, ulaşım, kamusal alan, planDoç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
lama vb. alanlarda çeşitli kurumların kontrolünde gelişmeye başlamıştır (Duncan 2007:4). Özellikle 80li yılİBAD
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
lardan sonra farklı gruplara odaklı tasarım arayışları artarak gelişmektedir. (çevre, kadın sürdürebilirlik, genç
ve çocuklar, yaşlı, engeli olan insanlar, diğer canlılar vb.). Bu gelişme sürecinde “Evrensel Tasarım” tasarım
ile tecrit sorununa çözüm olarak ortaya konan (Mace vd. 1991:2) en kapsayıcı yaklaşım olarak kabul görmektedir. Evrensel tasarım yaklaşımıyla elde edilen ürünler, tüm kullanıcıların yararlanmasına olanak sağlamakta
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ve sonuçta engelliler, yaşlılar, çocuklar ve genelden farklı diğer insanlar damgalanmamaktadır. Yaklaşım, ürün
tasarımından, mimarlığa ve kentsel tasarıma, çevre kontrolü sağlayan basit sistemlerden, karmaşık bilgi teknolojilerine kadar değişen ölçekleri kapsamaktadır. North Carolina State Üniversitesi’nde Evrensel Tasarım
Merkezi (The Center for Universal Design) 1997 yılında “evrensel tasarım” kavramını anlaşılır kılmak ve yol
gösterici olması amacıyla 7 ilke yayımlamış ve bu ilkeler birçok alanda tasarım pratiğinde kabul görmüştür.
Kanada ve Kuzey Avrupa başta olmak üzere birçok yerel yönetim evrensel tasarım ilkelerini plan, proje, uygulama çalışmalarına aktarmaya gayret etmektedir (Örn. Winnipeg, Toronto, Ontario belediyeleri vb.). Buna
ek olarak literatürde “Ergonomik Tasarım” prensiplerine dayalı mimari ölçekte engelsiz tasarım standartları ve
kentte etkin hareketlilik için “Erişilebilirlik Tasarımı” odaklanılması gereken diğer iki önemli alt başlık olarak
değerlendirilmektedir. Konunun Türkiye’de ki gelişme sürecine bakıldığında; 1997 yılı 3194 İmar Yasası 572
sayılı kararname ile Türk Standartları Enstitüsü’nün ilgili standartlarına uyulması zorunluluğu”, ibaresi, Türk
Standartları Enstitüsü’nün 1999 yılında engeli olan insanlar için “TS 12576- Yapısal Önlemler ve İşaretlemelerin Tasarım Kurallarının” yayınlanması ve 2005 yılında 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’un çıkarılması
yasal zemini oluşturmaktadır. Ancak mevcut yasal zemin uygulama boyutunda karşılığını henüz bulamamıştır.
Prof. Dr. Ümran SEVİL
2014 yılı Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği de konu hakkında yönlendirici nitelikte değildir. Oysa “herkes
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
için tasarım” içeriğindeki kavramlar yapılacak her planlama çalışmasının temel altlığı olarak ele alınmalıdır.
Bu nedenle genel olarak mevcut engellere noktasal çözümler bulunmaya çalışıldığı bir gündem mevcuttur.
Bu durumun aşılabilmesi için “engelsiz şehir planlaması” odaklı çalışmaların yaygınlaşması ve mevzuatlarda
yerini alması elzem bir husustur. Sonuç: Kentlerin engellilik düzeyi temel olarak; kentsel mekanda genişlik –
alan – yükseklik, yüzey nitelikleri, yönlendirme ve uyarı, erişebilirlik düzeyi-ulaşım kalitesi, mekansal kalite
ve kentsel fonksiyonların konumları vb. ile ilişkilidir. Türkiye Fiziksel planlama sistemi ise engelsiz kentsel
mekanların üretilmesi bakımından için somut bir altlık ortaya koymaktadır. Bunun bir fırsat olarak değerlendirilmesi ve “engellilik” kavramının planlama sürecinin başında ele alınması gerekmektedir. Bu noktada
evrensel tasarım, ergonomik tasarım ve erişilebilirlik tasarımı ilkeleri içeriğinde üretilecek planlama stratejileri
planlama sürecinin zemini sağlam kılacaktır. Buna ek olarak bir kentin ne düzeyde engelli olduğunun ortaya
konarak bu düzeyin yapılacak planlama çalışmalarıyla gelecek perspektifinde ne düzeyde azaltıldığının test
edilebileceği bir veri altyapısı üretilmesi planın sürdürülebilirliği açısından önem arzetmektedir.
Anahtar Kelimeler: Engellilik, Evrensel Tasarım, Şehir Planlama
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BOŞLUK ALANI-TABAN ALANI ORANLARININ ENERJİ VERİMLİLİĞİ AÇISINDAN SAYISAL
ORTAMDA DÜZENLENMESİ İÇİN BİR KODLAMA ÖRNEĞİ
Sertaç KARSAN ERBAŞ, Togan TONG
Türkiye

Öz: Enerji verimliliği bütün disiplinler için hem maliyet hem de sürdürülebilirlik açısından ele alınması gereken en önemli kavramlardan birisidir. Yapı sektörü ve binalar enerji kaynak tüketiminde önemli bir paya sahip
olduğundan bu sektör için de yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı zorunlu hale gelmiştir. Dolayısıyla
yapılar için enerji verimliliğinden bahsetmek önemlidir. Yapılarda enerji verimliliğinden söz edebilmek için
ısı kayıpları minimum düzeyde, ısı kazançları maksimum düzeyde olmalıdır. Mevsimsel değişikliklere göre
kışın az ısıtma, yazın az soğutma sağlayarak ısıya bağlı enerji kayıplarını en aza indirebilmek önemlidir. Isı
kaybının en çok oluştuğu yapı yüzeyindeki
saydam
bileşenlerinSEVİL
fiziksel ve ısısal özellikleri yapının performanProf.
Dr. Ümran
sını etkileyen özelliklerdir. Soğurma,İBAD
geçirme
ve yansıtma
olarak
sıralanan bu özellikler yapının türüne göre
Yönetim
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saydam bileşenin malzeme seçimini belirlemektedir. Amaç bir yapının enerji performansını belirli bir referans
aralığında tutmaya yardımcı olacak bir kodlama model önerisi getirmektir. Bu model önerisinde ısı kayıp ve
kazançlarının hesaplanması ve hesaplamalar sonucu bir hacim içinde yönlere bağlı olarak yüzeylerde en uygun
saydam bileşen oranının taban alanına oranının belirlenmesi hedeflenmektedir. Model önerisi ısı yalıtımı için
referans olmayıp enerji performansını artırmak ve erken tasarım aşamasındayken tasarımcıya bir öngörü oluşturmayı hedeflemekte ve tasarım kararlarının alınmasını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Algoritma, Enerji Verimliliği, Kodlama
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TAHRANDAKİ 9’BÖLGENİN DEPREM RİSKİ VE BUNU AFETE DÖNÜŞTÜREN OLASILIKLAR
Seyed Ali KOUHKAMAR, Ercan KOÇ
Türkiye

Öz: İnsan yerleşimi tarihi, kentleşme olgusunun daima doğal afetler riskini taşıdığını göstermiştir, özellikle
deprem gibi doğal afetlerin kentlerdeki etkilerinin incelenmesi şehir planlamacıların açısından önemli konulardan biridir. İran, doğal afetlerle, özellikle depremlerle mücadelede büyük maddi ve can kayıplarından
zarar gören ülkelerden biridir ve başkenti Tahran İran’daki coğrafi konumu ve dünya deprem kuşağı üzerinde
bulunmasından dolayı sürekli deprem ile karşı karşıya kalmıştır. Yapılmış araştırmalara göre Tahran kenti deprem açısından riskli bir bölgede bulunmaktadır ve bu açıdan kentin ana yapısının depreme karşı hasar görme
oranının analizi ve buna karşı yönetim stratejileri önem taşımaktadır. Araştırmanın türü uygulamalı-temel ve
analiz yöntemi analitik-tanımlayıcı olarak
doğal
yapısal göstergeler
Prof.
Dr.veÜmran
SEVİL ve değişkenleri ve doğal afetlerdeki
riskli bölge haritalanması kullanarak,İBAD
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sağlamaya
çalışılmıştır. Araştırmada olumlu sonuçlar
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elde etmek için uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemi (GIS) kullanılmıştır. Araştırmada fay durumu ve
deprem kuşağı, fay dağılım haritası sunulmuştur. Tahran kentindeki tek kaynağın 30 ve 50 km yarıçapında gerekli incelemeleri yaptığı göz önüne alındığında, 9.bölgedeki fay ve deprem durumunun araştırma gerektiğini
göstermektedir. Araştırmanın sonuçlarına göre, geçmişte deprem şiddeti, faya yakınlık ve konumu, su seviyesi,
topoğrafya, nüfus yoğunluğu, yapının ömrü ve kat sayısı, ulaşım ağları ve geçitler, yapı sistemi ve malzemesi,
teknik altyapıları göz önünde bulundurarak Tahranın 9 bölgesindeki ana yapılar dayanıklı sayılmaz. Dayanırlık
ve onların sosyal ekonomik yapısı arasında anlamlı ilişki bulunmaktadır ve onların her birinin değişmesiyle,
yapıların dayanaklığı da etkilenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Deprem, Şehir Planlaması, Dayanıklılık, Tahran, Afet
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TAHRANDAKİ 9’BÖLGENİN DEPREM RİSKİ VE BUNU AFETE DÖNÜŞTÜREN OLASILIKLAR
Seyed Ali KOUHKAMAR, Ercan KOÇ
Türkiye

Öz: İnsan yerleşimi tarihi, kentleşme olgusunun daima doğal afetler riskini taşıdığını göstermiştir, özellikle
deprem gibi doğal afetlerin kentlerdeki etkilerinin incelenmesi şehir planlamacıların açısından önemli konulardan biridir. İran, doğal afetlerle, özellikle depremlerle mücadelede büyük maddi ve can kayıplarından
zarar gören ülkelerden biridir ve başkenti Tahran İran’daki coğrafi konumu ve dünya deprem kuşağı üzerinde
bulunmasından dolayı sürekli deprem ile karşı karşıya kalmıştır. Yapılmış araştırmalara göre Tahran kenti deprem açısından riskli bir bölgede bulunmaktadır ve bu açıdan kentin ana yapısının depreme karşı hasar görme
oranının analizi ve buna karşı yönetim stratejileri önem taşımaktadır. Araştırmanın türü uygulamalı-temel ve
analiz yöntemi analitik-tanımlayıcı olarak
doğal
yapısal göstergeler
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elde etmek için uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemi (GIS) kullanılmıştır. Araştırmada fay durumu ve
deprem kuşağı, fay dağılım haritası sunulmuştur. Tahran kentindeki tek kaynağın 30 ve 50 km yarıçapında gerekli incelemeleri yaptığı göz önüne alındığında, 9.bölgedeki fay ve deprem durumunun araştırma gerektiğini
göstermektedir. Araştırmanın sonuçlarına göre, geçmişte deprem şiddeti, faya yakınlık ve konumu, su seviyesi,
topoğrafya, nüfus yoğunluğu, yapının ömrü ve kat sayısı, ulaşım ağları ve geçitler, yapı sistemi ve malzemesi,
teknik altyapıları göz önünde bulundurarak Tahranın 9 bölgesindeki ana yapılar dayanıklı sayılmaz. Dayanırlık
ve onların sosyal ekonomik yapısı arasında anlamlı ilişki bulunmaktadır ve onların her birinin değişmesiyle,
yapıların dayanaklığı da etkilenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Deprem, Şehir Planlaması, Dayanıklılık, Tahran, Afet
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TÜRKİYE HAVZALARI VE SUYUN ETKİN KULLANIMI (SUSURLUK HAVZASI / ERDEK BANDIRMA SU REZERVLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ)
Sezer ÜNAL, Alper SAĞLIK
Türkiye

Öz: Türkiye, su kaynakları açısından zengin bir ülke olmadığı gibi, mevcut su kaynaklarının ülke geneline
dağılımı da eşit değildir. Ülke içinde 26 akarsu havzası bulunmakta olup, bu havzaların yalnızca dördü yıllık
yağışın % 37’sini karşılayabilmektedir. Türkiye çevrenin korunmasına ilişkin ilk hukuki düzenlemeyi 1983
yılında yürürlüğe giren 2872 sayılı “Çevre Kanunu” ile yapmıştır. Bu kanun kapsamında su havzaları, özel
çevre koruma bölgeleri, hassas ekosistemler ve sulak alanların korunması ve tehlikeli atıkların bertarafı gibi
konuların bölgesel ölçekte çözümlenmesine karar verilmiştir. Ülkemiz yönetimleri de bu farkındalıkla Türkiye
su haritalarını oluşturmuş ve bu harita Prof.
ile birlikte
bölgeleri
oluşturmuştur. Türkiye genelinde yirmi altı
Dr.havza
Ümran
SEVİL
(26) havza bölgesi ortaya çıkarılmıştır.
Susurluk
Havzası
da bu Başkanı
sıralama içinde kendine yer bulmuştur. SusurİBAD
Yönetim
Kurulu
luk havzası yönetim planı içinde yer alan şehirler; Bursa, Balıkesir, Kütahya illeridir. Susurluk Havzası, 22.399
km²’lik yağış alanına sahip olup, büyüklük bakımından havzalar içerisinde 12. sıradadır. Susurluk havzası eylem planı çalışma alanı olarak büyük bir alana sahip olması sebebiyle daha küçük ölçekte Balıkesir’in ilçeleri
olan Bandırma ve Erdek su kütlelerinin durum değerlendirmesi üzerinde bir araştırma ve önlem planları üzerine çalışma yapılacaktır. Türkiye’de, “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” içinde yer alan “Kıta İçi Yüzeysel
Suların Sınıflandırılması”na giren yüzey suları için, 4 adet su kalite sınıfı tanımlanmaktadır. Suyun kirlenmesine etki eden faktörler; kentsel kirlilik, endüstriyel kirlilik, düzenli-düzensiz katı atık depolama alanlarından
sızan sular, yayılı yüklerden kaynaklanan kirlilik, zirai kirliliktir. Bu çalışmanın temel amacı küçük ölçekten
başlayıp yaşamın kaynağı suyun korunması ve mevcut su rezervlerinin kirletilmesini önlemek ve kirletilmiş
suların durum analizlerini ortaya koyup gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaktır.
Anahtar Kelimeler: Bandırma, Havza, Su, Kirlilik, Erdek
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KÜLTÜREL MİRAS ALANLARININ YÖNETİMİNDE KENTSEL TASARIM
REHBERLERİNİN ROLÜ
Sibel POLAT
Türkiye

Öz: Giriş: Kentsel yaşamın ayrılmaz bir parçası olan kültürel miras alanları, kentsel kimliğin ve belleğin
sürdürülmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu alanların sürdürülebilir kentsel koruma yaklaşımı çerçevesinde geliştirilmesinde kentsel tasarım çalışmaları dikkate değer bir rol oynamakta ve pek çok ülkede miras
alanlarının kentsel tasarımın temel ilkeleri ve yere özel hedefler doğrultusunda yönetilmesi için kentsel tasarım
rehberlerinin geliştirildiği görülmektedir. Kentsel tasarım rehberleri; çeşitli konulara ilişkin tasarım ilkeleri
setleri oluşturan, bunları açıklayan ve örneklendiren, tasarımda yapılan genel hataları tanımlayan ve bunlardan
kaçınmaya yardım eden, yerel yönetimlerin
ilişkilerinde tutarlılık sağlayan, kentsel müzaProf.mülk
Dr. sahipleriyle
Ümran SEVİL
kereye imkan veren, yerel yönetimlerin
hemYönetim
kendi içinde,
hem Başkanı
de kentsel tasarım sürecinde yer alan herkesle
İBAD
Kurulu
iletişim kurması konusunda yükümlülük getiren belgelerdir (DETR&CABE, 2000: 57). Amaç: Son yıllarda
Türkiye’de de merkezi ve yerel yönetimler tarafından kentsel tasarımın yasal yönetsel altyapısını oluşturmaya
yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu çerçevede özellikle tarihi kentlerin kimliğinin korunmasında ve geliştirilmesinde kentsel tasarımdan katılımcı bir bakış açısıyla faydalanabilme yollarını aramak amacıyla Uludağ
Üniversitesi’nde “Bursa Kent Merkezine Yönelik Bir Kentsel Tasarım Rehberi Modeli” isimli bir bilimsel
araştırma projesi geliştirilmiştir. Proje, Bursa Hanlar Bölgesi’nde yürütülen bir alan çalışması üzerinden katılımcı bir kentsel tasarım rehberi modelini oluşturan süreçleri, aşamaları ve işleri tanımlamayı amaçlamıştır.
Bu makalede ise, planlama sürecinde kentsel tasarımın rehberlerinin yerinin, rehber türlerinin ve ölçeklerinin,
rehberlerin hazırlanma sürecinin, miras alanlarına yönelik rehberlerin ilkelerinin, hedeflerinin ve içeriklerinin
tanımlanması amaçlanmıştır. Ayrıca Türkiye’de planlama sürecinde kentsel tasarım rehberlerinin yeri değerlendirilmiş, UNESCO Dünya Mirası Bursa Hanlar Bölgesi’nin korunması ve geliştirilmesi için gerekli ve
öncelikli olan rehber türleri belirlenmiştir. Kapsam: Makalede İngiltere’den Bath ve Liverpool, İskoçya’dan
Edinburgh örnekleri incelenmiştir. Bu kentlerin seçiminde mutlaka UNESCO tarafından tescillenmiş bir kültürel miras alanı içermeleri, bu alanların kent planlama ve mimarlık açılarından üstün evrensel değerlere sahip
olmaları (2. ve 4. kriterler), miras olduktan sonra yapılan çalışmaları görebilmek için en az 10 senedir miras
listesinde olmaları, orta ve küçük ölçekli kentler olmalarına dikkat edilmiştir. Ayrıca Türkiye’de planlama ve
korumayla ilgili yasa ve yönetmelikler üzerinden kentsel tasarım rehberlerinin yeri sorgulanmış, Bursa kent
merkezine yönelik yapılmış planlama çalışmaları incelenmiştir. Yöntem: Makalede literatür araştırması yapılDoç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Prof. Dr. Bülent EKER
mıştır. Bulgular: İncelenen kentlerdeki rehberlerin; üst ölçekli planlarla uyumlu bir şekilde yasal statülü veya
İBAD
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi
tavsiye niteliğinde tamamlayıcı planlama dokümanları olarak katılımcı bir şekilde geliştirildikleri görülmüştür.
Temel olarak genel veya yere özgü, kural koyucu veya performans odaklı olmak üzere farklı amaçlara ve ölçeklere göre geliştirildiği belirlenmiştir. Yerel kimliği korumak ve güçlendirmek adına kentsel tasarımın temel
ilkelerini ve hedeflerini dikkate aldıkları tespit edilmiştir. Makro ölçekten, mikro ölçeğe kadar oluşturulmuş
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farklı düzeylerdeki eylemleri içerdikleri, farklı fiziksel çevre bileşenlerinin tasarımına yönelik önerileri veya
uygulamaya yönelik müdahale biçimlerini tanımladıkları belirlenmiştir. Hazırlanma sürecinin temel olarak
6 aşamadan oluştuğu görülmüştür. (masabaşı çalışma, saha araştırması, araştırma ve anket analizleri, taslak
belgenin hazırlaması, kamusal müzakere, taslak belgenin revizyonu, onaylama ve yayımlama). Sonuç: İncelenen Birleşik Krallık örneklerinden yola çıkarak, Bursa için ulusal ve yerel ölçekte planlama, koruma, kentsel
tasarım, mimarlık ilişkisinin kurulmasına yönelik bir rehberler sistemi geliştirilmiştir. Bu kapsamda, Bursa’nın
kentsel kimliğinin sürdürülmesi için, ilgili üst ölçekli planlar, yasalar ve yönetmelikler doğrultusunda; kentsel
ölçekte Bursa Kentsel Karakter Değerlendirme Dokümanının ve Bursa Kentsel Tasarım Standartlarının, yerel
ölçekte Bursa Kent Merkezi İçin Kentsel Tasarım ve Kamusal Mekanlar Çerçevesinin ve Bursa ve Cumalıkızık
UNESCO Miras Alanları Yerel Gelişme Çerçevesinin, bina ölçeğinde UNESCO Mirası Hanlar Bölgesi’nde
Uygulamaya Yönelik Teknik Rehberlerin geliştirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kültürel Miras Alanları, Kentsel Tasarım Rehberleri, Kentsel Kimlik, Bursa Hanlar Bölgesi
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KENTSEL ALANDA SU SORUNUNA ÇÖZÜMSEL YAKLAŞIM: YAĞMUR BAHÇESİ
Talat UÇKAN, Füsun ERDURAN NEMUTLU
Türkiye

Öz: Kentsel alanlarda, plansız gelişim, çevre kirliliği ve bunlara bağlı olarak doğal kaynakların hızla tahrip
olması en önemli sorunlardır. İklim değişimi de bu sorunların beraberinde oluşmaktadır ve doğal su döngüsü
de bozulmaktadır. Böylece en önemli doğal kaynaklardan biri olan yağmur suyu kullanılamadan felaketlerin
kaynağına dönüşebilmektedir. Bu soruna en iyi çözüm önerilerinden biri olan yağmur bahçeleri, doğal, temiz
su kaynağının verimli ve geri dönüşümlü olarak kullanımını sağlayan ekolojik ve ekonomik sistemlerdendir.
Bu bağlamda ortaya sürdürülebilir kentsel yağmur suyu yönetimi modelleri çıkmıştır. Bu çalışmanın amacı,
kentsel alanda bu sistemlerin irdelenmesi ve yapılarak bitki tür seçimi ve kompozisyonunun yapılmasında
nelere dikkat edilmesi gerektiği belirlenmesidir.
Çalışma
yönteminde
Prof. Dr.
Ümran
SEVİLilk olarak kentsel alanda su ile ilgili yaşanan sorunlar irdelenerek yağmur suyu
geriYönetim
dönüşüm sistemleri
ile ilgili detaylı literatür çalışması yapılmıştır.
İBAD
Kurulu Başkanı
İkinci aşamada Yağmur bahçesi ilkeleri, çeşitleri ve teknik detayları irdelenerek hem işlevsel hem estetik tasarımların uygulanabilmesi için temel ilkeler ortaya konulmuştur. Yağmur bahçesinin sadece işlevsel değil aynı
zamanda estetik etkisi de dikkate alınarak bitki tür seçimi ve kompozisyonunun yapılmasında nelere dikkat
edilmesi gerektiği belirlenmiştir. Son aşamada yağmur bahçesi uygulaması, detayları aşamalı olarak ortaya
konulmuştur. Çalışma sonucunda ülkemizde farklı kentlere uygulanabilecek yağmur bahçesi modelinin nasıl
yapılacağı belirlenerek örnek model oluşturuluştur. Bu model ile ülkemiz şartlarında yetişmeye uygun bitkilere
örnekler verilmiştir. Bölge ekolojik istekleri dikkate alınarak bu türler ile yağmur bahçesi tasarımları yapılması
öngörülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Yağmur Bahçesi, Su Döngüsü, Sürdürülebilirlik, Yağmur Suyu Yönetimi
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MİMARLIKTA ÖZNELEŞME / ÖZNELLİK BİÇİMLERİ: KIVRIM(LAŞMA) VE BOŞLUK
Tolga SAYIN
Türkiye

Öz: Mimari tasarım etkinliği inşa etmenin çevreyle zorunlu ilişkilerinde temellenir. Bu etkinliğin ürettiği
temsili ve ortaklaşa dışsal formun onu tasarlayan ya da algılayanın zihnindeki içsel formla olan ilişkisi dinamiktir. Dış ile iç arasındaki bu imgesel ilişki özne teorisinde betimlenir. Tasarımın zaman-mekan ilişkisellikleri
çağdaş özne teorisinde fiziksel ve metafiziksel algılar ile beraber ele alınır. Oluşan dinamik biçimselleşmeler
özneleşme sürecini de biçimlendirir. Temsiliyet ilişkilerinin imgelenebilirliği, bireyleşmelerin ve öznelliklerin
tasarım düşüncesindeki biçimini/biçimsizliğini tartışmaya açar.. Bu öznellikler tarihdışı ya da tarihsel zihnin
yaşamla, deneyimle ve süreyle olan ilişkisinin estetiğini de betimler. Çağdaş mimarlık felsefesinde yaşam/
beden ve dil/kavram arasındaki öznenin
statüsü
kazanmaktadır.
Prof.
Dr.önem
Ümran
SEVİL Özne/konu doğal ve canlı olanı yapaylaştıran ve indirgeyen simulasyonun
işlevi
olarak belirir.
Bilgiye
dayalı belirlenimcilik ile sezgiye dayalı
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkanı
belirlenemezlik diyalektiğinde varolur. Çağdaş mimar kendi içebakışında, mimarlığın sağduyulu maddesel
biçimlerinin dışında kalan sonsuzluğu üst-eleştirel bir bakışla sonlu bir öznede temellük etmeye çalışmaktadır.
Biçimin kapanmasını engellemek bu temellük etmeyi erteleyen döngüsel hareketle, dekonstrüksiyonla mümkün olur. Kendi kendine konuşma/düşünme ile başlayan monolog retorikte ötekiye açılan diyaloğa dönüşür.
Bu asimetrik durum özneyi dil oyunlarıyla etik ve estetik paradigmanın kurucusu haline getirir. Bildiri özneleşmenin estetiği ile öznelliğin etiği ilişkisini, mimar-öznenin biçimini/biçimsizliğini “kıvrım ve boşluk” kavramları ve temsillleri üzerinden tartışmaya açmaktadır. Yaşama ve genetiği yakın “Kıvrım” düşüncesi ile dile,
matematiğe ve kavrama yakın “boşluk” düşüncesi arasındaki diyalog çeşitli mimar-öznelerin mimarlıklarının
ürettiği imgeler ve söylemler, biçimler ve içerikler üzerinden tartışılmaktadır. Bu çaba mimarlığın krizlerinin
aşılabilmesi için günümüzde çağdaş bir yol arayışıdır.
Anahtar Kelimeler: Mimarlık, Özneleşme, Öznellik, Kıvrım, Boşluk, Deleuze, Badiou
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ÇOCUK DOSTU KENTLER
Tuba Gizem AYDOĞAN, E. Figen İLKE
Türkiye

Öz: Son zamanlarda dünya çapında çocuk ve çocukluk kavramı dikkat çeken bir konu olmuş ve birçok alanda
insanlar, çocuklar ve çocuklarla ilgili olanlar üzerine fikirler üretmeye başlamışlardır. Tarih öncesinden günümüze kadar çocuk ve çocukluk kavramlarına bakış açısı çeşitlilik göstermiş, çocuklar yüzyıllar boyunca farklı
toplumsal değer ve yargılarla karşı karşıya kalmışlardır. Geçmişte yetişkinlerden ayrı düşünülmeyen çocuklar
özellikle 20. Yüzyıl’dan itibaren dikkat çeken bir konu haline gelmeye başlamıştır. Bu çarpıcı farklılığın en
büyük nedenleri modern dünyanın getirisi olan temelde nüfus artışı olmakla beraber sanayileşmenin ve kentleşmenin yol açtığı kentsel anlamda her türlü günümüz problemleridir. Artan bilimsel araştırmalarla birlikte
çocukların yetişkinlerden ayrı olarak düşünülmesi
Prof. Dr. gerektiği
Ümrankanısına
SEVİLvarılmıştır. Çocukların fiziksel, zihinsel,
sosyal ve duygusal zeka ve becerilerinin
çokYönetim
hızlı gelişim
göstermekte
olduğu ve bu gelişimleri destekleyecek
İBAD
Kurulu
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farklı ihtiyaçlara sahip oldukları anlaşılmıştır. Birçok alanda olduğu gibi tasarım ve planlama açısından da
dünya çapında çocukların ihtiyaçları anlaşılmaya çalışılmakta ve bu ihtiyaçlara uygun tasarım ve planlama
için çocuk odaklı fikir ve projeler üretilmektedir. Bu araştırmada öncelikle çocuk dostu kentlerle ilgili olarak
dünya çapındaki konferanslar, yasalar ve projelerden bahsedilmektedir. Ardından başarılı birkaç proje üzerinden, çocukların fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal zeka gelişimlerini destekleyecek, çocuklara en iyi hizmeti
verebilecek tasarım ve planlamanın nasıl olması gerektiği ve çocukların açık alanda oyun gereksinimlerinin ve
fiziksel hareket özgürlüğüne olan ihtiyaçlarının nasıl karşılanabileceği irdelenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Çocuk Dostu Kentler, Çocuk ve Kent İlişkisi, Çocuk Oyun Alanları, Peyzaj Tasarım ve
Planlama
Bu çalışma Prof. Dr. E. Figen İLKE tarafından danışmanlığı yapılan Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü “Fen Bilimleri Enstitüsü”nde yürütülen Tuba Gizem AYDOĞAN’ın “Peyzaj
Mimarlığı Açısından Çocuk Dostu Kentler” Konu Başlıklı, Yüksek Lisans Tez çalışmasından türetilmiştir
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KENTLEŞME BASKISI ALTINDAKİ KÖYLERİN KİMLİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
VE KIR-KENT DÖNÜŞÜM SENARYOLARININ OLUŞTURULMASI ÇANAKKALE ÖRNEĞİ
Tuğçe CİVELEK, Levent GENÇ
Türkiye

Öz: Kentlerde doğal nüfus artışının yanı sıra sosyo-ekonomik nedenlerden dolayı oluşan göçler ile birlikte
barınma, eğitim, sağlık, sanayileşme ve benzer ihtiyaçların giderilmesi gerekmektedir. Bu ihtiyaçların giderilmesi dikey ve yatay büyüme şeklinde olmaktadır. Yatay büyüme, kentlerin etrafındaki alanlara doğru hızla
gelişmesi ve mekânsal olarak genişlemesi olarak bilinir. Kentler genişlerken etrafındaki yakın kırsal yerleşmeler (köyler), kentleşme baskısı altında kalmakta ve kendi özgün dokusu ile doğal, sosyo-kültürel ve fiziksel
değerlerini (geleneksel kimliklerini) kaybetmektedirler. Kentlere yakın köylerin üzerinde oluşan kentleşme
baskısının kontrol altına alınabilmesi ve
köylerin
koruma ve ya doğal peyzaj alanları ile birlikte
Prof.
Dr.kimliklerini
Ümran SEVİL
korunması, bütüncül bir yaklaşımla planlanması
ve dönüşüm
belirlenmesi ile mümkündür. Bu
İBAD Yönetim
Kurulusenaryolarının
Başkanı
çalışmada kent baskısı altındaki köylerin özgün dokusunu ve geleneksel kimliklerini dikkate alarak, kırsal
veri tabanlarının ve kır-kent dönüşüm senaryolarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada, konum ve
öznitelik verilerini birlikte saklama ve işleyebilme özelliği ile planlama çalışmalarında kilit role sahip Coğrafi
Bilgi Sistemleri (CBS) ve Uzaktan Algılama (UA) tekniklerinden yararlanılmıştır. Farklı çözünürlüğe sahip
uydu görüntüleri (Aster, Komsat, Geoeye) kullanılarak Arazi Kullanım ve Bitki Örtüsü Haritaları yapılmış ve
değişim şiddeti 2007-2017 yılları için belirlenmeye çalışılmıştır. Gelişme hızından etkilenen kırsal yerleşim
alanlarını belirlemek amacıyla mevcut Çanakkale ili kent sınırına 0-10 km zon oluşturulmuş ve içerisinde kalan köylerden Karacaören köyü çalışma alanı olarak seçilmiştir. 2007-2017 yılları arasındaki zamansal değişim
haritaları sonucuna göre, köyün geleneksel kimlik özellikleri ile değişimler arasındaki ilişki incelenmiş ve kırkent dönüşüm senaryoları irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kırsal Kimlik, Kentleşme Baskısı, Kır-Kent Dönüşümü
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EVALUATING THE IMPLEMENTATION PROCESS OF LAND USE PLANNING: CASE STUDIES
FROM SYRACUSE, NY
Tutku AK
Turkey

Abstract: Planning for sustainable places does not only involve giving planning and design decisions but it is
a long-term living process comprehending all levels of the community as well as the natural resources. This
multi-dimensionality of the landscapes and the complexity of land use planning make it difficult to implement
ideas and decisions. These complexities naturally vary according to each community giving us the necessity to
examine them in detail. In this study, 4 case studies from Syracuse, NY are examined and a qualitative study is
conducted in order to understand the barriers, limitations, opportunities and strengths they face in implementing land use plans to achieve sustainable
communities.
Furthermore,
Prof.
Dr. Ümran
SEVİLin this research, it is attempted to answer
questions regarding the factors that İBAD
local governments
deal with
when planning for sustainable communities
Yönetim Kurulu
Başkanı
and it is aimed to explain the underlying reasons that affect the implementation process of land use planning.
Key Words: Implementation, Land Use Plans, Local Government Perspectives, Sustainable Land Use Planning
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KENTSEL MEKANIN BİÇİMLENDİRİLMESİNDE SÖZLÜ TARİHİN KULLANIMI
Tülin SELVİ ÜNLÜ
Türkiye

Öz: Kentsel mekanı biçimlendirmeyi esas alan tüm disiplinlerin, öncelikle kentsel yaşamın gerçekleştiği mekanı tanımasına gereksinim vardır. Peki mekana ilişkin olarak, “mevcut durumu tespit”ten öte bir “anlama/
açıklama” yapılabilir mi? Söz konusu sorunun yanıtı, mekanı nasıl kavramsallaştırdığımızla yakından ilgilidir.
Bildiride, kentsel tasarımın temel malzemesi olan mekan, üç boyutlu fiziksel, somut gerçekliğinin ardındaki
tarihi süreç, toplumsal yapı, üretim biçim ve ilişkileriyle bir bütün olarak ele alınacaktır. Zira, mekan ve toplum arasındaki diyalektik ilişki nedeniyle toplumsal farklılıklar kaçınılmaz olarak mekansal olarak da kendine
özgü gelişim ve değişimler üretir. Bu çerçeve ise bize, herhangi bir “mekan”ın, tarihsel süreç içinde, çevresiyle
ve içinde yer aldığı bağlamla kurduğu Prof.
ilişkiyi,Dr.
yaniÜmran
kendine özgü
koşul ve dinamiklerini ve böylece nasıl bir
SEVİL
“yer” olduğunu anlamak için temel kavramları
sunar. O
halde, Başkanı
herhangi bir mekanı anlamak/açıklamak için,
İBAD Yönetim
Kurulu
o mekanı “yer”e dönüştüren, içinde bulunduğu bağlamı, çevresiyle kurduğu ilişkiyi ve görünen somut, üç
boyutlu gerçekliğinin ardındaki üretim ve kullanım biçimini oluşturan toplumsal ilişkileri anlamak gerekir.
Yani mekanı, “mevcut durumu tespit”in ötesinde “anlamak/açıklamak” için, onun gözle gördüğümüz fiziksel
düzeninin bize ne söylediğini dinlemeye ihtiyaç vardır. Bu doğrultuda bildiride, kentsel mekanın biçimlendirilmesi eyleminde, mekanı, orada yaşayanlar için taşıdığı anlamlar ile kavramak için sözlü tarih yönteminin
ne tür olanaklar sunabileceği ve nasıl kullanılacağı sorusuna yanıt arananacaktır. Böylece, farklı disiplinlerce
kullanılan sözlü tarih yönteminin, mekanın biçimlendirilmesiyle ilgili disiplinler tarafından kullanımına, özgün bir katkı amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kentsel Mekan, Kentsel Tasarım, Sözlü Tarih
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PLASTİK POŞETLERİN ZARARLARI, ÖNLEME YOLLARI VE TÜKETİCİ BİLİNCİ
Umut BİLEN
Turkey

Abstract: Plastik poşetler veya plastik poşetler, genellikle alışveriş yapanların kullandıkları çoğu ülkede yaygın olan bir alışveriş çantasıdır. [6]. Ülkemizde atıklardan plastik %13,19, PET,PVC % 6,15 ile yerini almaktadır [5]. Ancak, plastik (naylon) poşetlerin sadece %1’i geri dönüştürülmekte, çevre kirliliği, hava kirliliği ve
su kirliliğine sebebiyet vermektedir[3].Bir araştırmaya göre her yıl en az 8 milyon ton plastik okyanuslara karışmaktadır10]. Bugün ise bu durum artık yarınları, yaşamın sürdürülebilirliğini tehdit eder hale gelmiştir. Bu
konuda birçok ülkede çalışmalar yapılmaktadır. Bunlar; Malezya, Güney Afrika, Çin Kenya, Uganda Ruanda,
Somali, Tanzanya, Amerika, Fransa, Tayvan, Hindistan, İrlanda gibi ülkelerdir. Bu ülkelerin bazılarında plastik
poşet kullanımı yasaklanmıştır. Bir plastik
torbanın
et kalınlığı,
milimetreden az olamayacak ve yetkililer ayProf.
Dr. Ümran
SEVİL
rıca halkın satın aldığı ürünleri bez çantalar
ya da sepetlerle
taşımasını
teşvik edecektir. Yeniden kullanılabilir
İBAD Yönetim
Kurulu
Başkanı
çantaların tanıtımı ve geri dönüşümü ve dağıtımı için sanayi ve devlet kampanyaları geliştirilmiş, tek kullanımlık ürünleri kullananlar önemli sonuçlar üretmiştir[6].Türkiye’de poşetlerinin tamamen yasaklanması söz
konusu olmayıp, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren, plastik alışveriş poşetlerinin satış noktasında ücretli olarak
temin edilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır[9,10]. Plastik poşetler çevre için hala tüm rakiplerinden üstündür. Ancak bilinçli kullanımı teşvik edecek politikalar üretmek gerekir[3]. Bireysel ya da kurumsal çabaların,
tüketici bilincinin önemli fark yaratma potansiyeli vardır[11]. Sürdürülebilir tüketim en az doğal kaynak tüketimini gerektirir ve bunun için tüketici bilinci çok önemlidir[2,4,10].Bu çalışmada plastik poşetlerin zararları,
alınan önlemler ve tüketici bilinçlendirmeye yönelik konular ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Poşet Zararları, Mevzuatlar, Sürdürülebilirlik, Tüketici Bilinci
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TEKİRDAĞ MERKEZ KENT KİMLİĞİNİN MEKÂNA YANSIMASI
İ. Oğuzata ÜNVEREN, H. Meltem GÜNDOĞDU
Türkiye

Öz: Her insanın kendine ait bir karakteri ve özelliği olduğu gibi kentlerinde kendilerine ait özellikleri vardır. Kent kimlikleri, kentlerin bulundukları coğrafya, sosyo-kültürel yapı, tarihsel süreçler, kentsel gelişim
ve yönelimleri ile şekil alırlar. Bu çalışmanın temel amacı; Tekirdağ merkezi kent kimliğinin mekâna nasıl
yansıdığını, fiziksel ve sosyo-kültürel çevrenin birbirleri ile nasıl bir etkileşim içinde olduğunu açıklamak
ve bu etkileşim sonucu kentsel kimliğin zamansal süreç içerisinde nasıl değiştiğinin ortaya çıkartılmasıdır.
Araştırma alanı olarak seçilen, Tekirdağ ili, tarihsel süreçten payını alarak gelişimi sırasında kimliksizleşen
bir kent olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapılan gözlemsel analizlere göre, gerek yerleşimin kendisi, gerekse
kent merkezi olarak ele aldığımız bölgede,
kentsel
yansıması, kent-mekan ve insan ilişkileri
Prof.
Dr. kimliğin
Ümranmekâna
SEVİL
açısından önemli bir sorundur. Bu sorun
temelinde,
süreçte
mekânsal, sosyal ve kültürel değişim ile
İBAD
Yönetimtarihsel
Kurulu
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oluşan Tekirdağ kent merkezinde; insanların kenti nasıl algıladığı, Tekirdağ’da kent kullanıcıları için kentsel
bir kimliğin oluşup oluşmadığı, kentsel imgelerin mekâna etkisi ve bu etki sonucu kentsel kimliğin tarihsel
süreç içerisindeki değişimini kent kullanıcıları aracılığı ile sorgulayarak, kent kimliğini ortaya çıkarmak, korumak ve daha algılanabilir hale getirmek için neler yapılabilir tartışmasını gündeme getirmek çalışmanın temel
hedefleridir. Çalışmada, algılanan kent kimliğini ortaya koymak için gözlem-anket yöntemlerinden faydalanılmış, aynı zamanda tarihsel süreç içerisinde kent kimlik ögeleri değişimi incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kentsel Kimlik, Tarihsel Süreç, Fiziki Mekan, Sosyo-Kültürel Yapı, Kentsel Kimlik
Ögeleri, Tekirdağ Kent Merkezi
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CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRKİYE’DEKİ İÇ MEKAN TASARIMINA BAUHAUS’UN ETKİLERİ
Yasemin GÖNÜLKIRMAZ
Türkiye

Öz: 1919 yılında Walter Gropius tarafından, Almanya’nın Weimar Kentinde kurulmuş olan Bauhaus sanat ve
tasarım okulu, sanatı bir bütün olarak ele alır. Bu anlamda ortaya çıkan tasarım nesneleri disiplinler arası çalışmanın ürünüdür. Okul Ürettiği tasarım nesnelerinde, standart, gereksiz görülen her türlü süsten, gösterişten
uzak, sade, hafif ve işlevsel olmasıyla modernizmin öncüsü olmuştur. Tasarımcıları birçok ülkeye yayılarak
Bauhaus’un tasarım felsefesini yayma ve geliştirme ortamı yaratmışlardır. Bu Erken Cumhuriyet döneminde
çağa uyum sağlamayı öngören Türkiye’yi de siyasal, kültürel ve sosyal birçok alanda etkilemiştir. Bu çalışmada, Bauhaus’un iç mekân anlayışının, Erken Cumhuriyet Döneminde (1923-1938) Türkiye ye yansıması
nasıl olmuştur, sorusuna cevap arayacağız.
kapsamda,
Prof.Dr. M.Yalçın Özel’in yaptığı
Prof.BuDr.
Ümrandanışmanlığını
SEVİL
“Bauhaus’un Türkiye’deki İç MekanİBAD
Tasarımına
Yansımaları”
tez çalışmamdan yararlanılacaktır. Bu bilYönetim
Kurulu adlı
Başkanı
giler ışığında, Bauhaus’un iç mekan ve tasarım anlayışının, Türkiye’ye olan ilk yansımalarının gözlemlendiği
erken Cumhuriyet dönemi iç mimari biçimlenişleri, karşılaştırmalı analiz yöntemi kullanılarak değerlendirilecek, görseller eşliğinde sunum yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Bauhaus, İç Mekan Tasarım, Modern, Modernizm
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EKO-KENT KONSEPTİNDE YEŞİL YOL KAVRAMI, İŞLEVLERİ VE ÖNEMİ. ÇANAKKALE
KENTİ SARIÇAY ÖRNEĞİ
Yavuz ALKAN, Elif SAĞLIK
Türkiye

Öz: Çevre sorunları ve tehditlerinin, kentsel unsurların gelişiminde, özellikle orijinalliğini koruma gerekliliğini gösteren doğal, tarihi ve kültürel kaynaklar üzerindeki etkili ve bir o kadar da baskıcı tutumlarının, nesiller hiyerarşisinde bozulmadan intikalinin sağlanmaya çalışıldığı bu kaynakların nispeten bölgenin ekonomik
gelişmişliği ve turizm potansiyeli üzerindeki kalkınma olgusuna paralel olarak tahribatının günbegün arttığını
gözlemlemek mümkündür. Bu durum, söz konusu kentsel kaynakların sürdürülebilir kullanımı açısından çeşitli çalışmaları gerekli kılmaktadır. Çanakkale ölçeğinde bu çalışmaların söz konusu kaynakların gerek korunması ve aktarılması, gerekse yenilenebilir
dengeli
ve devamlılığı bakımından, kent dokusunun
Prof.kaynakların
Dr. Ümran
SEVİL
önemli bir boyutu olan Sarıçay Akarsuyu’nun
aksları Kurulu
istikametinde
“Yeşil yol” kullanımına, uygulamadaki
İBAD Yönetim
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önemi ve işlevlerine yer verilmeye çalışılmış, ekolojik planlama ve sürdürülebilir alan kullanımı açısından
değerlendirilmiştir. Bu çerçevede adeta kentin önemli bir tekstürü ve sembolü rolünde olan, kent yerleşkesinin
doğudaki dağlık alandan (Kaz Dağları) Çanakkale Boğazı istikametinde seyreden ve kenti ikiye bölen Sarıçay Akarsuyu’nun her iki yakası boyunca yapılan survey çalışması ile alanda doğal yapıya ters düşmeyerek
yapılacak kazı-dolgu çalışmaları ve “Yeşil yol” zemin döşemelerinin yanı sıra, toprak yapısına, iklime ve
tasarıma uygun karakterde bitkisel materyaller ile de zenginleştirme yoluna gidilebilmesi öngörülmektedir.
Sonuç olarak, Çanakkale kent merkezinin kentsel gelişiminde önemli bir yeri olan Sarıçay Akarsuyu’nun kıyı
bantları boyunca yer alan “Yeşil Yol” uygulaması; doğal ve doğala özdeş yaşam olanakları sunması, çevrenin
korunması ve değerlendirilmesi noktasında alana sürdürülebilir özellik kazandırması ile örnek bir çalışma
niteliğini taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yeşil Yol, Kentsel Ekolojik Alan, Çanakkale
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ÇANAKKALE TERZİOĞLU YERLEŞKESİNE SINIR ORMANLIK ALANDA EKOTURİZM
KULLANIM POTANSİYELİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Yavuz ALKAN, Elif SAĞLIK
Türkiye

Öz: Çanakkale kentinin güneyindeki Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi yerleşkesine bitişik olan, 107-204
m ler arasında değişen yüksekliklere sahip ve 40o 06I 36II, 40o 06I 06II kuzey paralelleri ile 26o 25I 08II,
26o 25I 49II doğu meridyenleri arasında yer alan Araştırma alanının, doğal zenginliği, tarihi, kültürel ve tahrip
edilmemiş doğal yapısıyla ekoturizme açılabilecek yönlerini keşfetmek, bu kapsamda yapılacak alt-üst yapı
çalışmalarıyla servis edilebilecek ekoturizm formatlarının tanıtımını sağlamak, bölgeye önemli katkılar sağlayabilecektir. Bu çalışmada alandaki mevcut potansiyelin, bölgesel düzeyde turizme kaynak oluşturan doğal,
tarihi ve kültürel potansiyeli ile alana Prof.
uygun turizm
aktivitelerine
(tırmanma, koşu, trekking/doğa yürüyüşü,
Dr. Ümran
SEVİL
yamaç paraşütü, bisiklet, kamp-karavan,
Terası,Kurulu
GözlemBaşkanı
kulesi, Teleferik ve Telesiyej turizmi, yaban
İBADSeyir
Yönetim
hayatı gözlemciliği, akarsu, tarımsal flora, gibi) kaynak teşkil edebilecek değerler yönünden sınıflandırılması
ve bilinçli kullanıma yönelik stratejilerin belirlenmesi, Swot Analizi Yöntemi ile ortaya konulmaya çalışılmış;
keza, alana ve yakın çevresine olan sosyal, kültürel ve ekonomik etkilerinin araştırılması hedeflenmiş olup,
yöntem gereği, amaca uygun olarak hazırlanan ve değerlendirmeleri yapılan alanın, ekoturizm potansiyelini
belirleme noktasında, etkili olduğu düşünülen güçlü ve zayıf yönleri ile tehdit ve fırsatları gibi etkenler belirlenmeye çalışılmıştır. Bu etkenler dikkate alınarak alanın mevcut güçlü yönleri ve fırsatlardan en üst düzeyde
yararlanılabilecek, tehdit ve zayıf yönlerin etkisini en aza indirgeyebilecek plan ve öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ekoturizm Potansiyeli, Doğal-Kültürel Değerler, Çanakkale
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TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ KURULUŞ AMACI DIŞINDA BAŞKA AMAÇLARA
ÖZGÜLENMESİ
Yavuz GÜLOĞLU, Nur BELKAYALI
Türkiye

Öz: Türkiye, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya sosyal yaşama konu olmuş bilimsel ve kültürel açıdan özgün değer taşıyan kültür varlıkları açısından zengin bir
mirasa sahiptir. Özellikle kendi dönemlerinin bir nevi şahitleri konumundaki taşınmaz kültür varlıkları; inşa
edildiği dönemlere ilişkin doğru ve gerçek bilgilerin bize aktarılmasında önemli rol oynarlar. İnsanlığın ortak
mirası olarak kabul edilen ve ulusal ve uluslararası düzenlemelerle koruma altına alınan bu varlıkların önceleri
müzecilik anlayışıyla onarılarak ayakta tutulması, yıkılan yerlerin biçimsel bütünlüğü bozulmaksızın, değişen
isteklere bağlı olarak yeni ilaveler yapılarak
sağlanması
Prof. işlerliğinin
Dr. Ümran
SEVİLamaçlanırken, günümüzde bu yapıların
belli bir dönemi yansıtması nedeniyleİBAD
dahi korunması
edilmektedir. Taşınmaz kültür varlıklarıYönetimgerektiği
Kurulu kabul
Başkanı
nı koruma çalışmaları sırasında değişen ve gelişen zamana ayak uydurmak gerekliliği özellikle yapıların farklı
amaçlar için özgülenmesi konusunda önem kazanmaktadır. Yapının sahip olduğu fiziksel özelliklerin korunması gerekliliği yanı sıra sahip olduğu kültürel özelliklerinde korunması ve sürdürülmesi önemlidir. Taşınmaz
kültür varlıklarının restore edilmesi, tahsisi, farklı amaçlar için özgülenmesi konularında Kültür ve Turizm
Bakanlığı dışında Vakıflar Genel Müdürlüğü, yerel yönetimler dahil birçok kamu tüzel kişiliği yetkilidir. Bu
çalışmada Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından idare edilen taşınmaz kültür varlıklarından mazbut vakıflara
ait malların koruma amaçlı onarım çalışmalarının yanında inşa ediliş amaçları dışında başka amaçlar için tahsisinin korumaya hangi boyutta katkı sağladığı tartışılacak ve kültürel mirasa etkisi belirlenmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Taşınmaz Kültür Varlıkları, Koruma, Restorasyon, Renovasyon, Vakıflar, Tahsis
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EKOTURİZM GİRİŞİMCİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ:
DÜZCE HASANLAR KÖYÜ ÖRNEĞİ
Yaşar Selman GÜLTEKİN, Pınar GÜLTEKİN, Melek YILMAZ KAYA
Türkiye

Öz: Dünya Turizm Örgütü (UNWTO)’e göre ekoturizm; biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkıda bulunması, yerel halkın refahının gözetilmesi, turistlerin ve yerel halkın doğal çevrenin korunması konularında
bilinçlendirilmesi, küçük ölçekli işletmelerce küçük turist gruplarına hizmet verilmesi ve taşıma kapasitesinin
aşılmaması, katılımcı anlayışın benimsenmesi kavramları ile ilişkilendirilmiştir. Ekoturizm faaliyetlerinin kırsal kalkınmada etkin bir araç olabilmesi için, yöre halkının ekoturizme destek vermesi ve kazanç sağlaması
beklenmektedir. Yöresel lokanta işletmeciliği, el sanatları ürünleri satışı, konaklama tesisi işletmeciliği, rafting, yelken, orientring, bisiklet kiralama
vb. Dr.
aktivite
alanlarıSEVİL
işletmeciliği ekoturizm faaliyetlerinde kazanç
Prof.
Ümran
sağlayabilecek hizmetlerdir. Turistlere
yöresel
ürünlerin
sunumunun
ve tanıtımının yapılması, gelenek ve göİBAD
Yönetim
Kurulu
Başkanı
reneklerin sonraki kuşaklara aktarılabilmesi, yerel halkın doğal unsurları koruması vb. gibi ekoturizm hedeflerine ancak ekoturizm faaliyetlerinde elde edilecek kazançtan yerel halkın yararlanması ve yaşam koşullarından
memnuniyeti ile ulaşılabilir. Yerel halkın ekoturizmden kazanç elde edebilmeleri ise; bireylerin yaşadıkları
çevreden bağımsız olarak, yenilikçi ve cesur olmaları, risk alabilme seviyeleri, iş kurma eğilimleri, girişimci
olma potansiyelleri, yada herhangi bir faaliyet içerisinde yer almaya gönüllü olmaları vb. kişisel özellikleri
ile sınırlıdır. Çalışmada, Düzce ili Yığılca ilçesinde yer alan, bahar ve yaz aylarında piknik, doğa yürüyüşü,
kampçılık, orientring, bitki gözlemciliği ve yelken aktivitelerinin yapıldığı Hasanlar Barajı civarında bulunan
Hasanlar köyü halkının yerel liderlik yapısını belirlemek ve ekoturizm faaliyetleri içerisinde girişimciliğe
yatkınlıklarını ölçebilmek amacıyla, yöre halkına 120 adet anket uygulanmıştır. Anket sonuçları IBM SPSS
Statistics 22 programında analiz edilmiştir. Sonuçların yorumlanmasında betimleyici istatistikler, bağımsız
örneklem t testi, tek yönlü varyans analizi ve faktör analizinden yararlanılmıştır. Çalışma sonucunda Hasanlar
köyü halkının ekoturizm faaliyetlerinde girişimci olma potansiyellerinin bulunmadığı, ancak hizmet alanlarında çalışmaya gönüllü oldukları söylenebilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Düzce, Ekoturizm, Girişimcilik, İnsan Refahı, Kırsal Kalkınma
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FARKLI KAPLAMA MALZEMELERİ İLE 2014-2018 YILLARI ARASI CEPHE KAPLAMA İŞİ
MALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
İbrahim BEKTAŞ, Zübeyde Özlem PARLAK BİÇER
Türkiye

Öz: Başlangıçta çeşitli olumsuz ve tehlikeli unsurlardan korunmak amacıyla oluşturulan barınak yapıları, günümüzde insanların değişik eylemlerinin gerçekleştirildiği yapay ortamlar olarak şekillenmektedir. Taş, toprak
ve ahşap gibi malzemelerin ham şekli ile inşa edilen yapılar, günümüzde bu doğal maddelerin işlenmiş halleri
ve yapay olarak üretilen malzemelerin kullanılması ile büyük ölçekli binalara dönüşmüştür. Yeni oluşturulan
binaların daha uzun ömürlü olabilmesi ve dış ortam koşullarından daha fazla korunabilmesi için bina cepheleri
ayrıca bir malzeme ile kaplanmaya başlanmıştır. Bu durum cephe kaplama malzemelerini ortaya çıkarmıştır.
Bina cepheleri çeşitli atmosferik olaylara,
ve darbelere
en fazla maruz kalan yapı bölümü olarak
Prof.kirliliğe
Dr. Ümran
SEVİL
gösterilebilir. Bu bölümlerde meydana
gelen
herhangiKurulu
bir olumsuz
durum dışarıdan kötü görüntü oluşmaİBAD
Yönetim
Başkanı
sına sebep olmakla birlikte iç mekânda da sağlıksız ve konforsuz bir ortam oluşmasına neden olabilir. Bu
sebeple cephelerde oluşan olumsuz koşullar daha kötü durumlar meydana getirmeden düzeltilmelidir. Uzun
süreli konfor sağlanması için yapı tasarımından, binanın inşa ve bakım onarım işlerine kadar tüm aşamalarda
çevresel koşullara bağlı olarak en uygun cephe kaplama malzemesinin tercih edilmesi önemli bir konudur.
İdeal kaplama malzemesinin tercih edilmesi yapıda uzun süreli konfor sağlamakla birlikte ekonomik olarak da
tasarruf yapılmasını sağlayacaktır. Bununla birlikte ham madde ve üretim maliyeti gibi çeşitli faktörler nedeniyle kaplama malzemelerinin farklı maliyetleri bulunmaktadır. Bu kapsamda; MEB’inin 24 derslikli tip okul
projeleri üzerinden yapılan çalışma ile hem 2000-2018 yılları arasında farklı cephe kaplama malzemeleri ile
cephe kaplama maliyetlerinin değerlendirilmesi yapılmış hem de okul cephelerine yönelik alternatif modeller
geliştirilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın, en uygun yapı malzemelerinin tercih edilmesi ve yapı inşa maliyeti
gibi önemli alanlara katkı koyması umulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Cephe, Cephe Kaplama Malzemeleri, Yapı İnşa Maliyeti, Eğitim Yapıları
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ENERJİ İLETİM HATTI KORİDORUNUN İHA FOTOGRAMETRİSİ İLE ÜÇ BOYUTLU TESPİTİ
İbrahim GÜVEN, Özgün AKÇAY
Türkiye

Öz: Nüfus artışı ve kentleşmenin etkisiyle yerleşim alanlarında kalan veya teknik zorunluklardan dolayı yerleşim alanlarına tesis edilen Enerji İletim Hattı (EİH) koridorları, genellikle ilgili yerel yönetimlerce imar
planlarında yeşil alan, park, açık otopark vb. olarak planlanmaktadırlar. Belli bir zaman sonra kullanım ömrünü tamamlayan EİH’lerin yenilenmeleri gerekmektedir. Söz konusu enerji iletim hatlarının yenilenmesi ve
koridorlarının yeşil alan, park, otopark vb. olarak tasarlanmaları süreçlerinde kullanılmak üzere bu koridorlara
ait üç boyutlu nokta bulutları, ortofotoları ve sayısal yükseklik ve arazi modellerinin kullanılmasının zaman
ve maliyet kazanımları sağlayacağı öngörülmektedir. Özellikle yüksek çözünürlüklü dijital kameraya sahip İnsansız Hava Araçları (İHA) ile elde edilen
görüntülerden
üç boyutlu
nokta bulutunun, sayısal yüzey modelinin
Prof.
Dr. Ümran
SEVİL
(SYM) ve ortofotonun düşük maliyetli
ve hızlı
şekildeKurulu
üretilmesi
mümkündür. Bu çalışmada düşük maliyetli,
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otomatik uçuş yeteneğine sahip, DJI Phantom 4 Pro Modeli bir İHA kullanılarak EİH koridorunun yüksek
çözünürlüğe sahip görüntüleri elde edilmiş, ardından bu görüntülerin PİX4D Pro Mapper fotogrametrik yazılımıyla değerlendirilerek EİH koridorunun üç boyutlu geometrik modeli üretilmiştir. EİH koridoru boyunca
tesis edilen Yer Kontrol Noktalarına (YKN) ait hassas koordinatlar bir GNSS alıcısı ile TUSAGA-Aktif CORS
ölçme tekniği kullanılarak hesaplanmıştır. Bu koordinatlar, üretilen SYM ve ortofotonun georeferanslandırmasında ve doğruluk kontrolünde kullanılmıştır. Sonuç olarak, EİH yenilemesi ve koridorlarının tasarlanması
süreçlerinde ihtiyaç olan yüksek konum doğruluğuna sahip üç boyutlu model oluşturan düşük maliyetli İHA
platformlarının kullanımının etkili olabileceği gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İHA, Fotogrametri, 3B Modelleme, Sayısal Yüzey Modeli (SYM), Nokta Bulutu, Enerji
İletim Hattı (EİH)
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İZNİK SAVUNMA MİMARİSİNDE SUR KAPILARI VE KORUNMA YÖNTEMLERİ
İbrahim YILMAZ
Türkiye

Öz: Eski çağlarda saldırılara karşı şehrin savunulmasını sağlamak amacıyla planlanmış ve savunma mimarisini oluşturan üç ana unsur; beden duvarları, kuleler ve kapılardır. Bu unsurların en önemlilerinden biri olan kapılar, en genel anlamıyla beden duvarları, bazen de kulelerin yüzeyinde açılmış birer geçittir. Kapılar, günlük
giriş ve çıkışların yapılmasını sağladığı gibi, şehrin kuşatıldığı zamanlarda saldırı çıkışlarının yapılmasına ve
sefer zamanlarında askeri birliklerin tekerlekli araçlarla geçişlerine imkan veren önemli görevlere sahipti. Surların planlamasında, açılacak kapılarla ilgili olarak her çağda hakim olan ana prensip; kapılarda savunmayı artırmak, ayrıca girişi zorlaştıracak engeller yaratmaktır. Bu nedenle, kapı planlamasında ortaya çıkan en önemli
problem, kapının doğru yerde ve işlevine
uygun
ölçülerde
açılması
yanında, tasarlanan kapının korunmasının
Prof.
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Ümran
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kapılar
kulelerle
veya beden duvarlarıyla korunmuştur. Bu
İBADaçılan
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bağlamda, Bitinya bölgesinin en güçlü savunma sistemine sahip, iç ve dış olmak üzere çift sur halinde planlanmış İznik (Nicea) şehir surlarında 4 adedi büyük, 12 adedi daha küçük olmak üzere toplam 16 adet kapı bulunmaktadır. İç ve dış sur beden duvarları ile kule yüzeylerinde açılmış bu kapılar işlevlerine göre; ana kapılar,
şehir iç kapıları ile günlük giriş ve çıkışların yapıldığı kır kapıları olmak üzere üç farklı sınıfa ayrılmaktadır.
Özellikle dış sur duvarları yüzeyinde açılmış, İstanbul Kapı, Lefke Kapı ve Yenişehir Kapı gibi ana kapılar,
çağının görkemini yansıtan mimari özellikleri ve birden çok kademeli planlanmış korunma sistemi ile savunma yapıları içinde önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada; İznik savunma mimarisi içinde yer alan sur kapıları
mimari özelliklerine, işlevsel gerekliliklerine ve korunma yöntemlerine göre incelenerek sınıflandırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İznik Surları, Savunma Mimarisi, Sur Kapıları, Bitinya, İstanbul Kapı
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CREATING BRIDGES WITH VIDEOS
Ümran TOPÇU, Judit TABERNA
Turkey

Abstract: Architecture is an adventure that can be explored by the challenge of doing it. At the level of architectural education, one way of doing it besides formal architectural education is informal studies such as
workshops which have a growing importance. Workshops are held frequently between two or more number
of architectural schools from different countries resulting in outstanding success and sharing. They help the
students design thinking skills, learning by doing skills, creating motivation for creativity and most important
of all self-confidence in international environments. This paper is about an international workshop titled “Bridges” held in İstanbul, on 22-26 January 2018. It was held between Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de
Barcelona and BAU Faculty of Architecture
As SEVİL
the assignment of the workshop, students were
Prof. and
Dr.Design.
Ümran
given a challenge of creating bridgesİBAD
in all Yönetim
senses through
a stop
motion video. Spanish and Turkish students
Kurulu
Başkanı
encountered both sides of the city. In spite of the short time, they searched for the best learning experience and
voiced bilateral cultural bridges. Videos help increase student engagement and facilitate learning. Nowadays
they can be made with low budgets, which is one of the important challenges to universities. There seems to be
no doubt that the number of higher education institutions of design will aim at making and using more videos.
From now on, the pedagogical problem should be stated as the optimum length of videos and their dependence
upon subjects.
Key Words: Informal Education, Workshops, Videos, Bridges
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MİMAR VE MÜHENDİSLERİN TEKNOLOJİ TASARIMLARINDA MALZEMENİN ROLÜ
Zeki ÇİZMECİOĞLU
Türkiye

Öz: Mimar ve mühendisler, teknoloji tasarımlarında üretim kolaylığı sağlayan ve kullanıcının servis şartlarındaki ihtiyaçlarına cevap veren, en uygun ekonomik malzeme seçmek zorundadırlar. Bir ürünün üretim teknolojisi, seçilen malzemenin özellikleri ile sınırlıdır. Günümüzde mimarlık ve mühendislik alanlarının temel
eğitiminde “Malzeme Bilimi” dersi okutulduğu gibi muhtelif malzemelerin üretimi ile ilgili olarak Metalurji
ve Malzeme, Seramik, Polimer, Süreç, Mücevherat v.b. malzeme ile ilgili özel uzmanlık konularını kapsayan
Mühendislik alanları da gelişmiştir. Ülkemizde yaklaşık yarım asırdan fazla bir geçmişi olan “Metalurji ve
Malzeme Mühendisliği”, metalik ve metalik olmayan diğer malzemelerin üretim ve geliştirilmesi ile ilgili sektörlere hizmet veren oldukça gelişmiş bir
mühendislik
alanıdır.SEVİL
Ülkemizde beş bin yıllık geçmişi olan kuyumProf.
Dr. Ümran
culuk sektörü son yıllarda çok büyükİBAD
gelişmeler
kaydetmiş
ve ekonomideki
Yönetim
Kurulu
Başkanı payı oldukça büyümüştür. İstanbul
Ticaret Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi’nde dünyada ilk defa “Mücevherat Mühendisliği” Bölümü açılmış ve mezun vermeye başlamıştır. Ülkemiz, genç nüfus potansiyeline, doğal hammadde, enerji kaynakları,
tarih ve kültür zenginliklerine sahiptir. Nüfusumuzu iyi eğiterek, “Çanakkale Ruhu” ile yenilikçi ve girişimci
projeler yapmaya yönlendirmeliyiz. “Yerli ve Milli Tasarımlar” ile her alanda yeni ürünler geliştirmeliyiz.
Ne tasarlarsak tasarlayalım, ne üretirsek üretelim malzemeye ihtiyaç vardır. Ülkemizin hammadde zenginliği
değerlendirilerek, üretimin lokomotifi olan teknoloji tasarımında malzemenin önemli rolü göz önüne alınmalı
ve yüksek teknolojinin ihtiyacı olan malzemeler üretilmelidir. Üniversitelerimiz, bilimi bilim için değil, bilimi
endüstri için, ekonomi için, teknoloji için ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda yapmalıdır. “Milli Bilim Politikası” ile bütün sektörlerde Üniversite-Sanayi İşbirliğinin kurulmasına önem verilmelidir. “Ekonomik Savaş”ın
yaşandığı günümüzde teknoloji üretmeye yönelik Ar-Ge çalışmaları ile istihdam, yatırım ve üretimi arttırarak
ekonomik savaşı kazanmalıyız.
Anahtar Kelimeler: Mimar ve Mühendis, Teknoloji Tasarımı, Malzeme Bilimi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Mücevherat Mühendisliği
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REKREASYON ALANLARININ CBS ORTAMINDA İNCELENMESİ
Özge ALTUNTAŞ, Emre ÖZELKAN
Türkiye

Öz: En basit haliyle “boş zamanların değerlendirilmesi için oluşturulmuş ortamlar” olarak tanımlanan rekreasyon alanları, bireylere günlük yaşamdaki zihinsel ve bedensel yorgunluklarını atabilme imkânı sağlamaktadır.
Rekreasyon alanlarının en önemli parçalarından olan park ve bahçeler toplum tarafından sık sık dinlenme,
rahatlama, buluşma, yemek içme ve spor gibi pek çok farklı şekilde kullanılmaktadır. Rekreasyon alanları mimari yapılaşmanın arasında kalmış doğanın açık yeşil noktaları olduğu için çevresi ile etkileşim içerisindedir.
Bu alanlar çevresinde bulunan doğal ve insan kaynaklı yapılardan, topografyasından, bitki örtüsünden, jeolojisinden, iklimden vb. parametrelerden etkilenmektedir. Park alanları bu parametreler ile bütünlük içerisindedir.
Bu bütünlük zamanla rekreasyon alanlarının
oluşturmaktadır.
Prof.kimliğini
Dr. Ümran
SEVİL Bu çalışmada Çanakkale Merkez İlçe
sınırlarında bulunan Esenler ve Kepez
yerleşim
yerleriKurulu
arasındaBaşkanı
bulunan park ve bahçeler yukarıda sıralanan
İBAD
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parametreler doğrultusunda yerinde incelenmiştir. Bu alanların çevre ile uyumu, kullanım sağlayan kişilerin
park ve bahçeleri temizlik açısından nasıl bıraktığı, çevrenin sanayi kaynaklı toz ve kokulardan nasıl etkilendiği, iç kısımlarında veya çevresinde bulunan bitki örtüsünün yeterlilik durumları yerinde incelenmiştir. Her
parametre kendi içerisinde objektif bir şekilde değerlendirilip puanlanarak sayısal değerler haline getirilmiştir.
Bu sayısal veriler Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ortamına aktarılmıştır. Aktarılan veriler CBS ortamında
haritalanmıştır. Bu şekilde gerçekleştirilen çalışmada rekreasyon alanları gözleme dayalı olarak uygunluk ve
çevreye etkisi gibi özellikleri CBS ortamında incelenmiştir. Böylelikle bu çalışma Çanakkale Merkez İlçe sınırları içerisindeki rekreasyon alanlarının ve bunlar ile ilişkili ve bütünleşik sosyal, yapısal ve doğal çevrenin
alansal dağılımının CBS ortamında etkili bir şekilde yorumlamasına olanak tanımıştır.
Anahtar Kelimeler: Rekreasyon Alanları, CBS, Haritalama
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MEKAN TASARLAMA EYLEMİ VE EĞİTİMİNE KARMAŞIKLIK TEORİSİ ÜZERİNDEN
ÇAĞDAŞ BİR YAKLAŞIM
Özge KANDEMİR
Türkiye

Öz: Yaşanan toplumsal değişimler ele alınan konuların doğasını değiştirerek, tasarımcıların bu konularla başa
çıkmasında yeni yollar aramasına neden olmaktadır. Karmaşık, bulanık, öngörülemeyen ve değerleri çoğulcu
olan konularla uğraşan tasarımcılar, rasyonel tasarım metodları yaratma ya da kullanma çabasından uzaklaşarak yeni sorgulama ortamları ve araçları yakalama arayışı göstermektedir. Bu noktada ilkin tasarımın doğasının farkına varılması; daha büyük ve tutarlı bir eylemi kapsadığının keşfedilmesi önemli hale gelmektedir. Bu
çerçevede ele alınan çalışmanın amacı, genelde tasarlama, özelde ise mekan tasarlama eyleminin yükümlülüklerinin sorgulanarak mekan tasarımı eğitimine
yeni-yeniden
önem kazanan temel değerlerin ortaya koProf. yönelik
Dr. Ümran
SEVİL
nulmasıdır. Bu yönde Karmaşıklık Teorisi,
içermeyen,
İBADkesinlik
Yönetim
Kurulu doğrusal
Başkanıolarak ilerlemeyen, esnek, açık sonlu,
belirsizlikler taşıyan ve yaratıcı yeni yollar ortaya koyan düşünce biçimiyle, mekan tasarımı eğitimi için “öze
yönelik çağdaş bir yaklaşım” geliştirilmesinde önemli bulunarak değerlendirilecektir. Husserl (1950) “Her
edimsel cogito (düşünce)’nun özü-nün onun her zaman bir- şeyin bilinci olması” olduğunu ifade etmektedir.
Mekan tasarlama eyleminin özünün ya da altında yatan bilincin ise ilişkiler ağına dayalı olduğu görülmektedir.
Bu öz Findeli (2001)’nin ifadesiyle görünmez ilişkilere olanak tanıyacak ve bu ilişkileri anlayacak bir sistem
teorisi içermekte olup, tasarım eğitiminin, daha önce olduğundan farklı olarak daha karmaşık ve anti-rasyonel
hale getirecek bir yaklaşım içermektedir. Bu çerçevede Karmaşıklık Teorisi üzerinden Tasarlama eylemi için
eleştirel bir sorgulama ortamın yaratılması, özü gereği karmaşık bir yapıya sahip olan Mekan Tasarlama eylemi için çağdaş bir yaklaşım biçimi yakalanmasında önemli bulunmaktadır. Bu doğrultuda ele alınan çalışmada,
tasarım eğitiminin yükümlülüklerinin sorgulanarak mekan tasarımı eğitimde yeni-yeniden açığa çıkan temel
değerlerin ilişkiler üzerinden ortaya konulması hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Tasarım, Mekan Tasarımı, Mekan Tasarımı Eğitimi, Karmaşıklık Teorisi
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ÇİZME EYLEMİNİN BİLİNCİ VE MEKAN TASARIMCISI İÇİN SERBEST EL ÇİZİMİ
Özge KANDEMİR, Fırat KÜÇÜKERSEN
Türkiye

Öz: Ching (2016)’in ifadesiyle “doğal ve çoğunlukla içten gelen insani bir tepki” olan çizme eylemi; düşünme,
söz söyleme, arayışta bulunma, keşfetme vb. itkilerle gerçekleştirilirken, bir sürecin parçası ya da sonuç ürünün dışavurumu olabilmektedir. Çalışmada çizme eylemi, tasarım disiplini ve mekân tasarımı için bir düşünce
ortamı-aracı olarak değerlendirilmektedir. Burada çizme eyleminin doğası ortaya konulurken; kâğıttan bilgisayara, kalemden yazılımlara çeşitlenen araç ve ortamlarda bunun ne derece korunabildiği sorgulanmaktadır.
Teknolojinin gelişmesiyle çeşitlenen çizim ortam-araçları, tasarımın pek çok aşamasında kullanılmaktadır.
Fakat bilgisayar destekli tasarım ve grafik tabanlı çizim programlarının, fikirlerin gelişimi, özgürce ifade edilmesinde yetersiz kaldığı görülmektedir.Prof.
Murcutt
(2017)’un
ifadesiyle
Dr.
Ümran
SEVİL“el çiziminin, keşfin ayrılmaz bir parçası
olduğu” gerçeği, günümüz tasarım eylemlerinde
giderek
atlanırBaşkanı
hale gelmiştir. Bu çerçevede tasarlama ve serİBAD Yönetim
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best el çiziminin ilişkisi ortaya konulurken, tasarımcıların bakış açılarına yer verilecektir. Berger (2017b)’in
benzetimiyle kâğıt yüzeyi uzay boşluğundan farksızdır. Bu alanı 3 boyutlu boşluk olarak algılayabilmek, tasarımcının düşünsel yetisine bağlıdır. Çalışmada, mekân tasarımcısı için yaratıcı, dinamik ve sınırsız olan bu
alanının, yaratım eylemine katkıları konu edilecektir. Pallasmaa (2011)’ya göre bilgisayar yaratıcı ile nesne
arasında uzaklık yaratmaktadır, oysa el ile çizmek, maket yapmak gibi tasarımcıyı nesneyle ya da mekânla
dokunsal temasa geçirmektedir. Burada serbest el çizimi, diğer çizim yöntemlerinden farklı olarak insan bedenini ve duyularını harekete geçiren yapısıyla ortaya konulacaktır. El çiziminin; duyusallık, özgürlük, pratiklik,
doğallık, gerçeklik gibi özellikleri tasarımcının insan doğasına yakın bir ortamda düşünebilmesine olanak tanımaktadır. Çalışmada, bir düşünme aracı ve ortamı olarak kâğıt yüzey üzerinde serbest el çiziminin doğasının
hatırlatılması, tasarım eyleminin doğasının da hatırlanmasında önemli görülerek değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Çizme Eylemi, Çizme Ortam ve Araçları, Serbest El Çizimi, Mekân Tasarımı
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ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALANI’NDA ANMA MEKÂNLARI VE
TASARIM UNSURLARI
Özge URUK, Abdullah KELKİT
Türkiye

Öz: Çanakkale Muharebeleri’nde şehit düşen binlerce askerimiz zorlu şartlar altında defnedilmiştir. Canı pahasına vatan savunması yapan binlerce askerimiz bölgelerine yakın yerlerde ve sargı yerlerinde toplu şekilde gömülmüşlerdir. Günümüze kadar ulaşmış olan bu gerçek şehitliklerimizin bir kısmı ihya edilmiş, anıtlar
ve anma mekânları tasarlanmıştır. Çanakkale Cephesinde farklı milletlerden askerler savaşmış olup İngiliz,
Fransız, Avustralya, Yeni Zelanda askerleri de bizim topraklarımızda can vermişlerdir. Savaş esnasında hayatını kaybeden yabancı askerler adına da anıtlar ve mezarlıklar bulunmaktadır. Bu anıt ve mezarlıklarda da
her yıl anma törenleri düzenlenmekteProf.
ve yılınDr.
diğer
dönemlerinde
de kendi milletlerinden gelen ziyaretçiÜmran
SEVİL
leri ağırlamaktadır. Bu derece ulusalİBAD
ve uluslararası
sahip
olan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi
Yönetimöneme
Kurulu
Başkanı
Alanı’nda bulunan savaşın mahal olduğu ve izini bıraktığı alanları yaşatmak amacıyla günümüze kadar çeşitli
uygulamalar yapılmıştır. Bu uygulamalar tarihi yapılarda restorasyon çalışmaları, şehitlerimiz adına anıtların
yapılması, şehitliklerin ihya edilmesi ve diğer bakım-onarım çalışmalarıdır. Anma mekânları düzenlemelerinin
ortak amacı bugün var olmamızı sağlayanları hatırlamak ve onurlandırmaktır. Toprak altında yatanları toprak
üstünde yaşatmak için çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Bu sebeple anma mekânlarının tasarımı büyük önem
kazanmaktadır. Bu çalışmada, yapılan bu düzenlemelerin şehitlerimize layık olma düşüncesiyle maneviyatı,
saygıyı, minneti en iyi anlatan yeni mekân düzenlemeleri yapmak amacıyla tasarım kriterleri ve mevcut anma
mekânlarının tasarım unsurları üzerinde durulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Çanakkale Savaşları, Gelibolu, Tarihi Alan, Anma Mekânı, Şehitlik, Peyzaj Düzenleme
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ÇANAKKALE İLİ ESENLER BARIŞ KEDİ PARKININ SULAMA SİSTEMİNİN TASARIMI
Özlem Gönül ALTAY, Kürşad DEMİREL
Türkiye

Öz: Son zamanlarda yeryüzündeki ve yer altındaki su kaynaklarının azalmasıyla birlikte su kullanımı, tasarrufu ve yönetiminin önemi büyük oranda artmıştır. Peyzaj alanlarında genellikle görsellik ön planda olduğu
için bitkilere uygulanan sulamalara gerekli özen gösterilmemektedir. Başka bir ifadeyle, yapılan uygulamalarda mevcut su kaynağı, alan, bitkiler ve toprağa dikkat edilmeksizin, ve su ihtiyacı göz önüne alınmadan
tasarım yapılmaktadır. Alana uygun sulama projeleri yapılmaması sonucunda uygulanan sulama nedeniyle
ya bitkilerin su ihtiyacı karşılanmamakta ya da çok fazla su israfı yapılmaktadır. Her alanda kullandığımız
su kaynaklarının peyzaj alanlarında da doğru kullanılması son derece önemlidir. İnsan hayatına her anlamda
katkı sağlayan bitkilere ihtiyacı olan suProf.
doğru miktarlarda
ve uygun
şartlarda verilmelidir. Bunun için alana ve
Dr. Ümran
SEVİL
bitkilere ihtiyacı olan su, doğru hesaplamalar
sonucu yapılacak
tasarımların bir an önce hayata geçirilmesiyle
İBAD Yönetim
Kurulu Başkanı
verilmelidir. Doğru tasarlanmış ve tüm hesapları doğru yapılmış sulama sistem tasarımı projeleri ile uygun ya
da hiç projelendirilmemiş alanlarda var olan su israfının, dolayısı ile ileride meydana gelebilecek su sıkıntısının ve bitki kayıplarının önüne geçilmiş olacaktır. Bu çalışmada, Çanakkale İli sınırları içerisinden seçilen
Esenler Barış Kedi Parkı’nın sulama sisteminin incelenmesi ve varsa eksiklerinin giderilmesiyle ilgili bilgilere
yer verilecektir. Belirlenen eksiklere göre hesaplamalar ve gerekli olan çalışmalar yapılıp peyzaj alanına uygun
proje çizilecek ve mevcut sulama sistemi ile kıyaslanacaktır. Proje sonucunda elde edilecek veriler ve çalışmalar, Çanakkale İli ve diğer şehirlerde planlanacak peyzaj alanları için örnek bir çalışma olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Peyzaj, Sulama, Tasarım, Çanakkale, Esenler Barış Kedi Parkı
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DÜNYADA KENTSEL DÖNÜŞÜM SONUCU OLUŞAN İNŞAAT YIKIM
ATIKLARININ YÖNETİMİ
Şule YARIMÇAM, Z. Özlem PARLAK BİÇER
Türkiye

Öz: Giriş: Ülkelerin jeolojik ve jeomorfolojik yapısı nedeniyle; deprem, heyelan, kaya düşmesi, sel, çığ gibi
doğal afetler her dönemde meydana gelmektedir. İnsan kaynaklı afetlerden nükleer ve kimyasal kazalar, terör
saldırıları ve savaşların sonucunda binalarda hasarlar ve yıkımlar oluşmaktadır. Bununla birlikte mevsime göre
yapılan iç göçler ve coğrafik konum, ülkeler arası politik ilişkiler gibi pek çok sebep ile dış göçler gerçekleşmektedir. Bu durum kentlerde, düzensiz nüfus yoğunluğu oluştururken göç edilen bölgelerde de sosyolojik ve
kültürel sorunlara sebep olmaktadır. Afetler ile çeşitli nedenlerle sağlıksız barınma şartlarının olduğu alanlarda; yeni yapı inşaatı planlama sürecine
ihtiyaçDr.
duyulmaktadır.
Bu bağlamda kentsel dönüşüm uygulamaları
Prof.
Ümran SEVİL
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkanınedenleri ile sonucunda oluşan inşaat
kaçınılmaz olmuştur. Amaç: Bu çalışma;
kentsel
dönüşüm
projelerinin
atıklarının durumu ve geri dönüşüm alanları araştırılarak ülke ekonomisine nasıl katkı sağlayacağı hakkında
çözüm önermektedir. Kapsam: Dünya ülkelerinde; Sanayi/Endüstri alanlarının kent merkezlerinden taşınması, kent merkezlerinde yapılan çalışmalar, gecekondu alanlarında, doğal afetlerin sonucu yapılan dönüşüm
çalışmaları en belirgin kentsel dönüşüm örnekleridir. Türkiye’de ise sanayi alanlarının dönüşümü, gecekondu
bölgelerinin ıslahı, doğal afet sonucunda oluşan yıkımlar, kaçak yapı ve sağlıksız barınma koşulları olan yapılaşmaların ıslahı, afet risklerini azaltmak için planlanan yeni yapılaşma gibi yaşam standardını yükseltmek
amacıyla kentsel dönüşüm çalışmaları yapılmıştır. Dünyada son yıllarda konut ve şehircilik alanlarındaki sorunlar, kentsel/bölgesel dönüşüm yapılarak çözülmektedir. Sınırlılıklar: Dünyada ve ülkemizde farklı nedenlerle kentsel dönüşüm projeleri gerçekleştirilmektedir. Dönüşüm gerçekleşen alanlarda uygulanan veya uygulanması düşünülen projelerin çevreye uyumu, işlevi, rant geliri, toplam işin gerekliliği vb. konular tartışmaya
açıktır. Kentsel/bölgesel dönüşüm olarak nitelendirilen projelerin kapsamında, konut ve ticaret alanlarında
büyük yıkımlar olmaktadır. Yöntem: İnşaatların yapımından önce ilk sırada açığa çıkan hafriyat toprağı, alt ve
üst yapıların yapımı veya yıkımı sırasında oluşan atıklar, konut veya ticaret yapılarının inşa edilmesinde veya
yıkılmasında oluşan atıklar, restorasyon ve genel yapı tadilat işlerinde meydana gelen atıklar, inşaat yapım ve
yıkım atıkları olarak isimlendirilmektedir. Yapısı bakımından katı atık olan inşaat yapım ve yıkım atıkları, etkileri bakımından tehlikeli, muhtemel tehlikeli, kesin tehlikeli atıktır. Meydana gelen İnşaat yapım ve yıkım atıklarının miktarı ve malzeme içeriği, bölgesel koşullara ve yapım tekniklerine bağlı olarak değişmektedir. Atık
Doç.özellikleri
Dr. Pelin
AVŞARhammaddelerin
KARABAŞ
Prof.
Bülent
içeriğini;
iklimDr.
şartları,
bölgedeEKER
üretimi yapılan inşaat malzemelerinin
ve kullanılan
İBAD
Yönetim
Kurulu
Başkan
İBADdoğru
Yönetim
Kurulu
kaynakları,
orantılı
olarakÜyesi
etkilemektedir. Kentsel dönüşüm sonucunda oluşan inşaat yıkım Yardımcısı
atıklarının
ne olacağı veya atık yönetiminin nasıl yapılacağı konusunda ise çalışmalar yetersiz kalmaktadır. Bu çalışmada
dünya ülkelerinde gerçekleşen inşaat yapım ve yıkım atıklarının durumu ve nasıl değerlendirildiği incelenmiştir. Bulgular: Dünyadaki uygulamalarda, inşaat atıklarının depolandığı ve geri dönüşümünün sağlanmasına
yönelik olarak çalışmaların yapıldığı görülmüştür. Avrupa ülkelerinde ise oluşan atıkların yarısından fazlası
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geri dönüşüm yapılarak yeniden kullanılmakta ve ekonomiye katkı sağlanmaktadır. Bu ülkelerde, inşaat atıklarının toplanması, ayrıştırılması ve geri dönüşümü için tesisler bulunmaktadır. Bazılarında ise inşaat atıkları
depolanmakta veya yakılmaktadır. İnşaat yapım ve yıkım atıklarının geri dönüşüm alanları; yeni beton üretimi,
yol ve kaldırım malzemeleri yapımı, alt yapı drenaj sistemleri, kanalizasyon boru imalatları, yer altında kullanılan kablo imalatları, rekreasyon, spor ve oyun alanlarının zemin dolgusu olmaktadır. İnşaat yapım ve yıkım atıklarının geri dönüşümünün sağlanması ile doğal kaynakların hızla azalması önlenecek, doğal çevrenin
sürdürülebilirliği sağlanacak ve ekonomiye olumlu katkılar olacaktır. Bu bağlamda, inşaat atıklarının yıkım,
nakliye, yükleme-boşaltma işlemlerinin yapılması ve bu işlemlerin getireceği maliyetler göz önünde tutularak
sürdürülebilir bir inşaat atık yönetimi stratejisi belirlenmesi ve uygulanması çok önemlidir. Sonuç: Kentsel
yenileme ile yaşanabilir çevreler tasarlanırken, yıkımların oluşturduğu atıkların artışı ve atıkların yönetiminin
sağlanması gerekmektedir. Bu atıkların ekolojik sistemdeki zararları ve oluşan ekonomik durum ile beraber
bütün olumsuzluklar göz ardı edilmektedir. Bu durumun gelecek kentsel planlamalarda da görülmesi söz konusu olduğu için konu üzerinde yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu çalışmada, dünyada gerçekleştirilen
kentsel ve bölgesel ölçekteki dönüşüm uygulamaları araştırılmıştır. İnşaat yapım ve yıkım atıklarının yönetimi
Prof. Dr. Ümran SEVİL
kapsamında tesis ve farklı çalışmalar yürüten gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ele alınmıştır. Bu ülkelerde
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı
yapılan uygulamaya yönelik çalışmaların önemi belirtilmiştir. Çalışmanın; kentsel dönüşüm uygulamalarıyla
meydana gelen inşaat atıklarının durumu, geri dönüşüm çalışmaları, ülkelerin ekonomilerinde nasıl değerlendirileceği konuları araştırılarak, bundan sonraki konu üzerinde gerçekleştirilecek çalışmalara ve ülkemizde
gerçekleştirilecek inşaat atık yönetim çalışmalarına temel olması ve yol göstermesi umulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kentsel Dönüşüm, İnşaat Yapım ve Yıkım Atığı, İnşaat Atık Yönetimi
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MARK TOBEY’İN RESİMLERİNDE BEYAZ YAZI KAVRAMI
Pelin AVŞAR KARABAŞ, Ozan KARABAŞ
Türkiye

Öz: Bu araştırma 1940’lı ve 1950’li yıllarda uluslararası sanat ortamına damgasını vuran Soyut Dışavurumculuk akımı hakkında bilgiler vermek ve akıma yönelik eserler üreten sanatçılar arasında ayrıcalıklı bir yere sahip
olan Mark Tobey’in resimlerini irdelemek amacıyla tarama modelinde gerçekleştirilen bir çalışmadır. Resimsel Soyutlama ya da Abstre Ekspresyonizm olarak da ifade edilen Soyut Dışavurumculuk, New York’ta ortaya
çıkan ve sanatçılarının sadece renk ve şekillerle çeşitli ifade biçimlerini ortaya koydukları soyut sanatın benzersiz farklılıktaki türlerinden birisidir. “New York Okulu” olarak da bilinen bu yaklaşımlar bütününün başlıca
sanatçıları arasında ise Jackson Pollock, Willem de Kooning, Clyfford Still, Barnett Newman, Mark Rothko,
Robert Motherwell, Franz Kline, Adolph
Gottlieb
gibi isimler
yer almaktadır. Soyut Dışavurumculuk’un en
Prof.
Dr. Ümran
SEVİL
önemli temsilcilerinden birisi olan Mark
Tobey,
1890 yılında
Wisconsin
Centerville’de doğmuştur. Eğitimci ve
İBAD
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illüstratör kişiliği ile de bilinen Mark Tobey Yunanistan, Çin, Japonya gibi bir çok ülkeye seyahat etmiş, özellikle Uzak Doğu Sanatı’ndan etkilenmiş ve doğaya yönelik izlenimlerini kendisi ile özdeşleşen “Beyaz Yazı”
olarak da bilinen soyut resim yüzeyleri olarak ortaya koymasıyla eşsiz bir ifadenin yaratıcısı olmuştur. 1976
yılında Basel’de hayata gözlerini yuman Tobey’in resimleri çizgisellikten uzaklığı, lekelere yer verilişi ve kimi
zaman zarif, kimi zaman ise şiddetli ritmik fırça darbeleriyle günümüzde dahi popülerliğini korumaktadır.
Anahtar Kelimeler: Mark Tobey, Beyaz Yazı, Soyut Dışavurumculuk, Uzak Doğu Sanatı
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2. ULUSLARARASI
MİMARLIK VE TASARIM
KONGRESİ

POSTER SUNUMLAR
Prof. Dr. Ümran SEVİL
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KALKER TAŞI ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN BAKTERİLER VE ETKİ MEKANİZMALARI
Binnaz VURAL, Gülşen ALTUĞ, A.Cüneyt DİRİ
Türkiye
 	
Öz: Kalker taşının temel bileşeni kalsiyum karbonattır. İçerisinde bulunan farklı element ve bileşikler nedeniyle de farklı isimler alabilmekte ve renkleri farklı olabilmektedir. Kalkeri diğer taşlardan ayıran en belirgin
özellik, hidroklorik asitte köpürerek çözünmesi ve karbondioksit çıkarmasıdır. Tortul taşlar grubuna giren
kalker taşını bazı mikroorganizmalar korozyona uğratabilmektedirler. Mikroorganizmalar, taşın üstünde büyümesinin yanısıra taşın içine de kolonize olabilirler. Kalker taşlarında mikrobiyal korozyona neden olan mikrobiyal toplulukları genel olarak, heterofik bakteriler, kemoorganotrofik bakteriler, yosunlar, algler, mantarlar
ve siyanobakteriler olarak sınıflandırabiliriz. Bakteri grupları arasında da spesifik bakteriler olarak, sülfür
oksitleyici bakteriler, staphylococcus haemoliticus,
cellulasimicrobium
Prof. Dr. Ümran
SEVİL cellulons, cellulomonas cellulons, actinomycetaceae, staphylococcus haemolyticus
bakterilerini
sayabiliriz.
İBAD Yönetim
Kurulu
BaşkanıAslında mikrobiyal korozyon olarak
adlandırdığımız bu bozunma sürecinde biyofilm oluşumları, parçalayıcı etkiye sahip organik ya da inorganik
asitler açığa çıkabilmektedir. Bu sürecin yanısıra bazı bakteriler de aşınmış kireçtaşını restore etmek için kalsiyum karbonatın biyomineralizasyonu işlemini başlatabilmektedir. Bu bakterilerden bacillus grubunun bazı
türleri, kendi hücre bileşenleri ve kendi mikro çevrelerinde ürenin amonyak ve karbondioksite dönüşmesi
ile kalsiti çöktürebilmektedir. Ayrıca salgılarıyla kalsiyumkarbonat çökelten(üreten) bakterilerden bazıları da
streptomoyces, rhodoccoccus, paenibacillus, pseudomonos olarak bilimsel çalışmalarla tespit edilmiştir. Aynı
zamanda biyofilm oluşturan bakterileri sık sık exopolymer(genellikle polisakkarit içeren fakat yağ, pigment
ve protein içeren) denilen bir madde salgılarlar. Biyofilm oluşumu, mikroorganizmaların kompleks birikiminin
sonucudur. Bu kompleks karışım, dezenfektan ve biyositlere karşı koruma sağlayarak, biyofilmi sağlamlaştırmaya yardım eder ve ayrıca besin depolanması için bir rezervuar görevi görür. Bu çalışmada biyolojik çözünme ve oluşma süreçleri mekanizmalarıyla birlikte anlatılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kalker Taşı, Biyolojik Bozunma, Ayrışma, Biyomineralizasyon
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İZMİR - URLA İLÇESİ ÖZBEK KÖYÜ GELENEKSEL KONUT MİMARİSİ VE KORUMA
SORUNLARI
Çağnur KIRCALİ, Emel KAYIN
Türkiye
 	
Öz: Geleneğe dayalı bir toplumsal yaşam biçiminden ortaya çıkan üretim ve mekân anlayışı içinde, bölgesel
yapım tekniği ve malzeme kullanımını yansıtan yerleşim dokularına ve kırsal üretim alanlarına sahip, tüm
bunlara ek olarak doğal çevre değerleri içeren kırsal yerleşimler, değişen dünyadaki sosyo-ekonomik gelişmeler dolayısıyla çeşitli tehditlerle yüz yüzedir. Sözü edilen süreçte kırsal yerleşimlerin korunması, koruma
alanının bir sorunsalı haline gelmiş ve “kırsal miras” kavramı geliştirilmiştir. Bu çerçevede değer taşıyan
yerleşimlerden biri de İzmir’in Urla ilçesinde konumlanmakta olan ve coğrafi konumu, tarihsel değerleri,
özgün dokusu ve geleneksel konut mimarisi
çekenSEVİL
Özbek Köyü’dür. Çalışma kapsamında Özbek
Prof. ile
Dr.dikkat
Ümran
Köyü’nün dokusal ve mimari özellikleri
incelenmiş;
İBAD
Yönetimyerleşim
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Başkanı tespit edilmesinin ardından geleneksel konutlara yönelik konut tipolojisi oluşturulmuş; yerleşimdeki koruma sorunları tespit edilmiştir. Özbek Köyü literatür araştırması ve çeşitli alan çalışmaları ile incelenmiş; fotoğraf ve rölöve çalışmaları ile
belgelenmiştir. Özbek Köyü’nde, yamaç ve düzlük yerleşim olmak üzere iki farklı yerleşim dokusu görülmektedir. Köydeki anıtsal ve kamusal yapılar, eski köy kahvehanesi, yeni Cami, hamam, çamaşırhaneler,
çeşme yapıları, köprüler, yağhane yapıları, yel değirmeni olarak belirtilebilir. Yerleşimde yığma taş, tek ve
iki katlı, dıştan ya da içten merdivenli olarak düzenlenen iç sofalı plan şemasına sahip 7 tip konut mevcuttur. Çoğunlukla iki katlı geleneksel konutların görüldüğü bu köyde zemin kat yaşama, hayvan damı ve depo-küplük; birinci kat yaşam mekanı olarak kullanılmıştır. Geleneksel konutlar, mekânsal değişim, zamana
bağlı yıpranma/eskime, deprem, ek mekân/kat çıkmaları, geleneksel dokuyla uyumsuz yapılaşma, terk, malzeme kullanımında farklılıklar ve konut arazi sınırlarında değişimler gibi koruma sorunlarıyla yüz yüzedir.
Anahtar Kelimeler: Kırsal Mimari Miras, Özbek Köyü, Geleneksel Konut Tipolojisi
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EDIBLE LANDSCAPES AND THE USE OF SPECIES WITH EDIBLE FRUITS IN LANDSCAPE
ARCHITECTURE: CASE STUDY OF TERZİOĞLU CAMPUS OF ÇANAKKALE ONSEKİZ
MART UNIVERSITY
Zehra GÜNEŞ, Tutku AK
Turkey
 	
Abstract: In this study, the use of edible fruit plants in landscape architectural practices has been investigated.
As a result of the literature review, it has been understood that an edible plant could be used for both design
purposes and for the food it provides. It has also been clear that the edible landscapes developed by using these
plants benefit wildlife. In the study, the aesthetic and functional suitability of using edible fruit plants, commonly found in Turkey, with landscape architectural practices have been identified, and the Terzioğlu campus
at the Çanakkale Onsekiz Mart University
has been
as a case study. As a result of the evaluation of
Prof.
Dr. investigated
Ümran SEVİL
expert opinion, it has been determined
that many
edibleKurulu
fruit plants
are suitable for use in landscape architectuİBAD
Yönetim
Başkanı
ral practices. Finally, the location and density of existing edible fruit plants at the Terzioğlu campus site has been
identified, and suggestions have been provided for the future establishment of edible landscapes on campus.
Anahtar Kelimeler: Campus Sites, Edible Plants, Edible Ornamental Plants, Fruit Plants, Landscape Architecture
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DIMENSION OF THE RELATION METWEEN THE HISTORY AND TOURIST NUMBERS OF
TOURISTIC CENTERS IN EGYPT
Paz AMİR, Lior ELLMAN
Egypt

Abstract: The purpose of this study is to make an evaluation on the factors affecting the number of tourists.
How historical and touristic centers affect the number of domestic and foreign tourists and it will be addressed
in terms of the location, status, entrance fee and awareness of the historical places in the tourism centers. The
tourism literature has been analyzed in the study by using historical approach and analytical method. Following this analysis, how the social structure affects the tourism paradigm and tourist number of historical places
in terms of various factors will be determined. It has been observed that there are three different types of tourism centers. These centers are “Pre-modern
Places”,SEVİL
“Modern Touristic Places” and “Post-modern
Prof.Touristic
Dr. Ümran
Touristic Places”. The emergence ofİBAD
these centers
were
examined
chronologically and systematically in this
Yönetim
Kurulu
Başkanı
study.
Key Words: Tourism, History, Touristic Places, Tourist Numbers, Pre-Modern Touristic Places
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URBAN TRANSFORMATION PROJECTS PERFORMED IN BERLIN AND THEIR ECONOMIC
DIMENSION
Amok KNAPPEN, Max KOTWITZ
Germany

Abstract: In recent years, urban transformation projects in Berlin have been increasing at a dizzying pace and
are expected to increase more in the coming years. As in all over the world, there is a debate on the concept of
urban transformation and this planning / architecture environment conducted in Berlin. Urban transformation
is expressed as a comprehensive vision and action that seeks to provide a permanent solution to the economic,
physical, social and environmental conditions of a changing region in order to find solutions to urban problems. The main objectives of urban transformation are to stop the physical collapse and to ensure the sustainability of the historical fabric, to stimulate
the Dr.
economic
life, to
increase the quality of architecture and urban
Prof.
Ümran
SEVİL
life, to stimulate the cultural dynamics
and Yönetim
to ensure the
participation
of the relevant actors in every scale in
İBAD
Kurulu
Başkanı
the transformation process. In this context, the aim of the study is to clarify the issue of urban transformation
and to discuss two projects conducted in different regions of the city of Berlin in line with the aforementioned
objectives.
Key Words: Urban Transformation, Berlin, Urban Transformation Economy
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CONSUMER EFFECT AND PERCEPTION ON WAITINGTIME IN SERVICE ENVIRONMENT:
AN EVALUATION IN TERMS OF ARCHITECTURAL DESING
Behbut KASIMOV
Azerbaijan
Abstract: Perceptions of customers’ waiting time in stores can be managed and they are critical for businesses
to ensure consumer satisfaction. It is important to reduce the real waiting time. However, the relevant literature
in architecture, environmental psychology, psychology, physiology, operations management, sociology and
marketing provides conceptual models regarding waiting time. So, this determines the relative effect of waiting
time of architectural design in service environment. It has been shown how to change the relevant perception
concerning waiting time by using the relevant concept model and certain service environment elements (lighting, color, temperature, etc.). Lastly, the inferences and applications related to the service environment design
have been presented in this research.
Key Words: Service Environment, Architectural Design, Color, Temperature, Lighting, Waiting time, Perception
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