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MTDD Dergimizin bu sayısında toplam 8 çalışmaya yer vermiş bulunmaktayız. Sayı içerisinde yer alan 
çalışmaların hepsi birbirinden değerli alan ve literatüre katkı sağlayan çalışmalardır. İlk sayımızı siz değerli 
bilim insanları ile paylaşmış ve buluşturmuş olmanın verdiği mutluluk ile gelecek sayılar ile çalışmalarımızda 
da aynı heyecan ve mutluluğu yaşayacağımıza olan inancımız tamdır. Tasarım, mimarlık ve güzel sanatlar 
alanından yayın kabul eden dergimize başta değerli çalışmaları ile katkı sağlayan yazarlarımıza, hakem kuru-
lumuza, bilim kurulumuza, editörler kurulu ve yayın kuruluna yürekten sevgi ve şükranlarımızı sunarız. Her 
işte olduğu gibi ilk sayımızda da bazı eksiklikler gözden kaçmış fark edilmemiş olabilir. Bu nedenle eleştiri, 
öneri ve şikâyetlerinizi bizlere iletmeniz durumunda en güzel olanı sizler için yapmaya gayret edeceğimize 
inancınızın tam olmasını temenni ederiz. Yılda üç sayı şeklinde çıkartılacak olan dergimize araştırma, derleme, 
çeviri, editöre mektup ve tasarım içerikli yayınlar kabul edilecektir. Nisan, Ağustos ve Aralık aylarının son 
gününe denk gelecek şekilde çıkacak olan sayılarımızda değerli çalışmalarınızı bizlerle paylaşmanızı umut 
ediyor ve siz değerli okurlarımıza sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. 

(Dergimizde etik kurul raporu gerektiren her türlü çalışmada yazar/yazarlar editörlüğe ve derginin 
sistemine yayın yüklerken gerekli etik kurul rapor bilgilerini girmekle yükümlüdür. Hiçbir koşul ve 
şartlarda oluşan ya da oluşacak bir sorunda – problemde dergimiz, yayın kurulu, imtiyaz sahibi, 
yazı işleri, hakem ve bilim kurulları sorumluluk kabul etmez. Yazar / yazarlar bu bilgiyi dergiye 
yazılı olarak vermekle yükümlüdür. Tüm sorumluluk yazar(lar) a aittir). 

Dr. Mustafa Cevat ATALAY 
EDİTÖR
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GÜNÜMÜZ YAPILARININ FİZİKSEL AÇIDAN 
KORUNMALARINDA ISI, NEM VE SESLE İLGİLİ YALITIM 

SİSTEMLERİNİN VERİMLİLİKLERİNİN FİNANSAL AÇIDAN 
ARAŞTIRILMASI 

Murat KORKMAZ1 Nur DİLBAZ ALACAHAN2

1Güven Grup A.Ş. Finans Müdürü İstanbul 
2 Çanakkale Üniversitesi Biga İ.İ.B.F. İktisat Bölümü

Özet: Giderek azalan doğal kaynaklar, artan maliyetler ve gelir seviyesinin düşmesi nedeniyle artık 
günümüz tasarruf devri olmuştur. Yaşam standartlarının hızla gelişmesi, teknolojik yapının ilerle-
mesi yaşam konforunu da beraberinde getirmiştir. Özellikle hızla değişen ekolojik sistem bu tekno-
lojinin kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Mevsimsel değişiklikler sıcaklık, yağış, soğuk gibi bazı 
faktörler günümüz insanının fiziki açıdan korunmasını ve önlem almasını zorunlu hale getirmiştir. 
Artan ısınma maliyetleri ve bazı yaşam konforunun sağlanması amacıyla günümüz yapılarının fi-
ziksel açıdan korunmaları nem, ısı ve ses izolasyonun sağlanmasını gerektirmektedir. Her geçen 
gün artan ısınma maliyetleri ve gelir seviyesinin buna paralel olarak düşmesi ya da gider ile gelirin 
birbirini desteklememesi nedeniyle yapıların fiziksel açıdan korunmasını gerektirmektedir. Bu ne-
denle bu çalışmada yapıların fiziki açıdan korunmaları, özellikle günümüz konutlarının dış cephe 
izolasyon sistemlerinin maliyetleri ve bu maliyetlere paralel olarak konut sahiplerine sağladığı baş-
ta ekonomik rant ile yaşam konforu ele alınmıştır. Yıllık ortalama yakıt tüketiminin yapılar fiziki 
açıdan izole edilerek ne kadar bir gider rantı sağlamaktadır ve konut kullanıcılarına bu yönde ne 
finansal açıdan ne kazandırmaktadır şeklinde literatür çalışması gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Konut, İzolasyon, Maliyet, Standart, Kaynak, Mevsim, Sıcaklık, Soğuk, Nem 
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FINANCIAL RESEARCH OF EFFICIENCY OF INSULATION 
SYSTEMS ABOUT HEAT, MOISTURE AND SOUND IN 
PHYSICAL PROTECTION OF TODAY’S STRUCTURES

Abstract: Today is age of economy due to gradually decreasing natural resources, increased costs 
and low level of income. Fast development of life standards and advancement of technologic struc-
ture have brought along the life comfort. Especially rapidly changing ecological system makes the 
usage of this technology obligatory. Some factors like seasonal changes, temperature, rain and cold 
have made today’s people to protect physically and to take precaution. Today’s structures should 
be protected physically and their moisture, heat and sound insulations should be provided due to 
increased heating costs and with the purpose of providing some life comforts. Structures should be 
physically protected due to gradually increasing heating costs and the parallel decrease in income 
level or inequality between income and expenses. Therefore, in this study, physical protection of 
structures and costs of exterior insulation systems of today’s buildings, and economic rent and life 
comfort provided to homeowners were discussed. A literature study regarding how much rent the 
annual average fuel consumption provides by insulating the structures physically and what they give 
to homeowners financially. 

Key Words: House, Insulation, Cost, Standard, Source, Season, Temperature, Cold, Moisture 

1.GİRİŞ

Geçmişte yaşanan bazı sorunlar artık günü-
müzde daha teknolojik sistemler ile bertaraf 
edilmektedir. Özellikle akıllı sistem dediği-
miz teknolojiyle inşa edilen yapılarda kulla-
nılan malzemeler ve uzman sistemler yaşam 
konforunu oldukça yükseltmektedir. Ekolo-
jik sistemin değişmesi, giderek artan küresel 
ısınma nedeniyle ortaya çıkan mevsimsel so-
runlar yaşam kalitemizi yakından ilgilendir-
mektedir. Kış aylarında yazı, yaz aylarında 
kışı yaşadığımız bir süreç içerisindeyiz. Aza-
lan doğal kaynaklar, ekonomik istikrarsız-
lık, işsizlik, maliyetlerin yükselmesi, yaşam 
standartlarının her gün değişmesi insanların 
bazı önlemleri almasını zorunlu kılmaktadır. 
Isınma maliyetleri yaşanan ortama göre fark-
lılık gösterdiği gibi, yaşanılan bölgenin mev-

simsel şartlarına göre de farklılıklar meydana 
getirmektedir. Bugün ortalama sıcaklığın 20 
derecelerde olduğu yerlerde bile kışın aylık 
150 TL civarında bir yakıt masrafı meydana 
gelmektedir. Ortalama aylık geliri 1500 TL 
olan bir ailenin kazancın %10’unu ısınmaya 
ödediğini düşündüğümüzde ciddi bir harcama 
kalemini ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenlere 
bağlı olarak devletin yapılarda izolasyon sis-
temlerinin geliştirilmesi ve izolasyon zorun-
luluğu ısı maliyetlerini düşürmeye ve yaşam 
konforunu yükseltmemize katkı sağlamak-
tadır. Isıya yönelik harcamaların azaltılması 
yönünde yapılan bazı önlemlerden bahsetme-
miz gerektiğinde ise genellikle sadece oturu-
lan odanın ya da yerin ısıtılması yönündeki 
uygulamalar o evin ya da mekânın içerisin-
deki yaşam konforunu düşürmektedir. Fakat 
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insanları bu yönde önlemler almaya iten eko-
nomi faktörüne baktığımızda ise bu durumu-
nun kaçınılmaz olduğunu görmekteyiz. Bu 
olumsuzlukların yaşanmaması için yapılarda 
ısı, nem ve ses izolasyon sistemlerinin geliş-
tirilmesine ve uygulanmasına önem vermek 
zorunda olduğumuzu unutmamız gerekmek-
tedir. Bu konuya ilişkin literatür çalışmaları-
na ve araştırma sonuçlarına baktığımızda ise; 

 Doğadaki tüm olaylar enerjinin niteli-
ğinin azalacağı yönde gelişmektedir. Masaya 
bırakılan bir fincan kahvenin zamanla so-
ğuması ya da soğuk bir meşrubatın zamanla 
ısınması buna bir örnektir (Aydın, 2010: 116). 

 Konforlu bir yaşam sürmek ve bu 
konforun devamlılığı için yaşanılan ortam 
sıcaklığının ortalama 20-22°C bağıl nem 
oranının ise %50 olması gerekmektedir. Kış 
aylarında dış ortam sıcaklığının ortalama 20 
°C’nin altında olduğunu düşündüğümüzde 
iç mekân sıcaklığının korunmasına yönelik 
önlemlerin alınmasındaki zorunluluk ortaya 
çıkmaktadır (Tuncer, 2007). 

 Sadece çatı izolasyonu yapılarak aylık 
enerji ve ısınma yönünden yapacağımız ta-
sarruf %20 civarında olacaktır. Bu durum dış 
cephe izolasyonlarında da kullanıldığında 
oranın aylık %50’lere yükseleceğini düşü-
nebiliriz. Yeni yapılarda ise ısı, ses ve nem 
izolasyon uygulamalarının genel maliyetlere 
oranı ise %3 ile %5 oranında olduğunu dü-
şündüğümüzde ısınma, ses ve nem konusun-
daki maliyetlerin azaltılmasının aslında ne 
kadar kolay ve az bir oranla halledileceğini 
göstermektedir (Çetin, 2010). 

 Ses izolasyon sistemleri yaşam konfo-
runun yükselmesini sağladığı gibi çok katlı 
binalarda yaşayan ortak yaşam alanlarında 
bireylerin özel ve gizlilik esasların korumaya 
yardımcı olmaktadır (Onaylı, 2002). 

 Eko sistemin bozulması, buzulların eri-
mesi, deniz suyunun yükselmesi nem oranı-
nın artmasına neden oluşturmaktadır. Bu du-
rum sağlık açısında bir tehdit meydana getir-
mektedir. Özellikle deniz kıyısında ya da de-
niz kıyısına yakın yerlerde oturan kalp, astım 
ve kronik rahatsızlık yaşayan bireylerin ya-
şam konforu, sağlık sorunların ilişkin çeşitli 
sıkıntılar ortaya çıkmaktadır. Bu sıkıntıların 
azaltılmasında yapıların dış cephe izolasyon-
larının geliştirilmesi ve uygulanması yaşam 
konforunun yükselmesine fayda sağlayacak-
tır (Ulusal Çatı Sempozyumu, 2008). 

Yukarıda bahsedildiği gibi özellikle ısı, ses 
ve nem izolasyon sistemlerinin uygulanması 
başta ekonomik bir verimlilik sağladığı gibi, 
sağlık ve yaşam konforuna da fayda sağla-
maktadır. Bu nedenle yeni binalarda dış cep-
he, iç cephe ve bazı teçhizat izolasyonlarının 
yapılması bir konfor nedeni değil zorunluluk 
nedeni olarak kabul edilmeli ve uygulanma-
lıdır. Isınma için harcadığımız oranın nerede 
ise %50’lere varan seviyede azalma ve fayda 
sağlayan izolasyon sistemlerinin uygulanma-
sı artık kaçınılmaz bir hal almıştır diyebiliriz. 

Günümüzde kullanılan enerji kaynakların 
çeşitliliği de önemlidir. Geçmişte kömür ve 
buna yakın materyaller ısınma açısından kul-
lanılırken, bugün ise daha modern sistemlere 
dayalı ısınma sistemleri ve enerji türleri kul-
lanılmaktadır. Bunların başında doğalgaz gel-
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mektedir. Yapılan yasal düzenlemeler de çev-
re kirliliğinin önlenmesi açısından bu yönde 
enerji tüketiciyi yönlendirmektedir. Fakat 
her geçen gün doğal enerji kaynaklarını tü-
ketiyoruz. Bir gün bu kaynaklarda tükenecek, 
alternatif enerji sistemleri ortaya çıkacaktır. 
Doğal kaynakların daha uzun vadede fayda 
sağlaması açısından kullanılan enerji türlerini 
daha etkin ve verimli kullanmanın yollarının 
aranması ve uygulanması gerekmektedir. 

Isı, bir sistem ile sistemin çevresi arasında 
yalnız sıcaklık farkından dolayı akan bir ener-
ji şeklidir. Sıcaklık ise herhangi bir noktadan 
ölçülebilen bir değer olup, sıcak veya soğuk 
hissini pozitif veya negatif bir büyüklük ola-
rak belirler. * Bu tanımdan yola çıkarsak;

•	 Kışın konfor şartlarını sağlamaya çalıştı-
ğımız daha sıcak iç mekânlardan dış ortamla-
ra doğru,

•	 Yazın ise daha sıcak dış ortamdan konfor 
şartlarını sağlamaya çalıştığımız iç mekânlara 
doğru bir ısı geçişinin olması kaçınılmazdır.

Isının sıcaklık farkına bağlı olarak akan bir 
enerji şekli olması, iç mekânlarda sürekli 
konfor şartlarının muhafaza edilebilmesi için, 
ısıtma veya soğutma amacıyla ısı enerjisi 
kaynaklarının tüketilmesini gerektirmektedir.

Enerji kaynaklarının daha etkin ve verimli 
kullanılabilmesi için mutlaka sürdürülebilir 
gelişmişlik düzeyinin sağlanması ve tüketi-
cinin daha bilinçli hale getirilmesi gerekir. 
Şuanda bireyler için sağlanan fayda, gelecek 

* http://www.uzmanizolasyon.
com/%C4%B0zolasyon_
tekn%C4%B0kler%C4%B0.html

kuşaklar içinde gerekli olan faydadır. Bunun 
unutulması gerekir.  Toplumsal ya da birey-
sel olarak sağlamış olduğumuz bu fayda hem 
ülke ekonomisi hem de bireysel açıdan gelir 
dengelerimiz üzerinde oldukça ciddi kayıpla-
ra neden olmaktadır. Bu nedenlere bağlı ola-
rak ısı transfer ve ısının sağlanması açısından 
önemli olan tüketim neden faktörleri üzerin-
de önemle durulması gerekir. 

Isı, ses ve nem izolasyon sistemlerinin enerji 
verimliği açısından optimum koşullarda işle-
tilmesi bu nedenle önemlidir. Gerek binadaki 
mevcut sistem gerekse yine teknolojik sis-
temler, proses ve diğer ekipmanların, işletme 
ve bakım prosedürlerinin iyi bilinmesi, bu 
yönde kullanıcıların donanımlı ve bilgili hale 
getirilmesi gerekmektedir. Günümüz tek-
nolojisinde yüksek verimlilik sağlayan yeni 
ekipman ve cihaz kullanımı yaygınlaştırılma-
lıdır. Maksimum verimlilik ve tasarruf ancak 
sistemin doğru işletilmesi ve uygun bakım 
onarımların periyodik şekilde yapılması ile 
sağlanabilir. Enerji tasarrufu sadece enerji-
nin az kullanılması ile sağlanamaz. Bunun en 
doğru tanımı en fazla fayda için en tasarruflu 
kullanılan enerji ile sağlanır. Bir faydayı en 
az enerji tüketimi ile sağlayabiliyorsak o za-
man doğru bir sistem kullanıyoruz demektir. 
Yine en ucuz enerji tasarruf edilen enerjidir.

“Türkiye’de enerji tüketiminin % 41’i endüst-
riyel tesislerde, % 31’i binalarda ve % 20’si 
taşımacılıkta gerçekleşmektedir. Türkiye’de 
endüstriyel tesislerde yıllık 3,7 milyon TEP 
(ton eşdeğer petrol) denk düşen bir enerji 
tüketimi mevcuttur. Yapılan bazı çalışmalar, 
binalarda kullanılan enerjinin % 30-%60’ının 
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tasarruf edilebileceğini göstermektedir” 
(Karslı ve diğ., 2010: 2-3-4). 

2.ENERJİ TASARRUF YÖNTEMLERİ 
VE TASARRUF MUHASEBESİ 

Ekonomik bir kavram olarak kullandığımız 
muhasebe, günümüzde herkesin aslında iyi 
bildiği ve işlettiği bir disiplindir. Arada olu-
şan farklılık muhasebenin aslında bir bilim ve 
disiplin olduğudur. Bilimsel açıdan muhase-
be ekonomik işlemlerin belirli çerçevede ka-
yıt altına alınması, bazı noktaların ve ayrıntı-
ların belirlenen hukuksal çerçevede izlenerek 
ortaya çıkan sonuçlar hakkında düşünce ve 
karar almaya yönlendiren bir uğraş alanıdır. 
Muhasebe bilimi belirli bir teknikten yarar-
lanır. Bu tekniklerin oluşturulmasında belirli 
sistemler vardır. Bu sistemler ilgili kanun ve 
hukukun belirlediği esaslar çerçevesinde ger-
çekleştirilir. Türkiye’de vergi usul sistemi ve 
kavramları çerçevesinde gerçekleştirilen bu 
durum ayrıca hukukun bazı alanları içerisin-
de de değerlendirilmektedir. Örneğin ticaret 
hukuku, mali hukuk, borçlar hukuku, medeni 
hukuk ve uluslararası hukuk. Muhasebe bili-
mi eldeki verileri belirli planlara uygun ola-
rak kayıt altına alır ve sınıflandırır. Bunun en 
önemli nedeni ise hesapların işleyiş şekilleri-
nin farklı olmasıdır. Kısaca muhasebe bilimi 
hem kayıtların tutulması hem de hukuka uy-
gun hareket edilmesi yönünde bilim ve tekni-
ğe bağlı bir sanattır. 

Toplum bireyleri ya da belirli bir gelire sahip 
bireyler kendine özgü bir muhasebe sistemi 
oluşturmuştur. Bu sisteme uygun olarak hare-
ket eder ve hesaplarını düzenler. Her birey ya 
da ailenin belirli miktarda geliri ve buna bağlı 

olarak da gideri bulunur. Muhasebe sistemi-
nin en önemli görevi gelir ve gider fonksiyon-
larının birbirine eşit şekilde paralellik gös-
termesidir. Aksi takdirde hem hukuken hem 
de sosyal açıdan bazı sorunların oluşmasına 
neden olur. Hesabını bilmeyen bir bireyin ge-
leceğinden söz etmek biraz imkansızdır. Gü-
nümüzde kredi sistemlerinin gelişmiş olması, 
birçok alanda ve üründe banka ve finans ku-
rumlarının kredi tayınlaması nedeniyle artık 
toplum ve toplum bireyleri çıkılmaz bir hale 
girmiştir. Neredeyse sosyal hayat içerisin-
de yer alan birçok konuda banka ve finans 
kurumları kredi tayınlaması yapmaktadır. 
Bunlarla ilgili olarak birkaç araştırma konu-
suna yer vermek uygun olacaktır. Günümüz 
tüketicilerinin bilinçsizce yaptığı harcamalar 
ekonomik bir sorun haline gelmiştir. Bunlara 
yönelik bazı köşe yazılarına baktığımızda ise; 

Korkmaz; Ortalama gelir düzeyi 1500 TL 
civarında olan bireysel tüketicilerin aylık 
harcamalarının yine ortalama 500 - 1000 TL 
civarında olduğu saptanmıştır. Yapılan bu 
harcama ve gelir ortalamasını baz aldığımız-
da tüketicilere arada oluşan farklılıkları na-
sıl kapatıyorsunuz diye sorulduğunda alınan 
cevaplar, bankaların tarafımıza tahsis etmiş 
olduğu kredi kartları ve bireysel tüketici kre-
dileri ile şeklinde cevaplar alınmıştır. 

Yukarıdaki tanımlardan da anlaşıldığı gibi ar-
tık günümüzde muhasebe biliminin incelikle-
rini hepimizin bilmesi ve anlaması gerekliliği 
ortaya çıkmıştır. Bireylerin muhasebe finans-
man ya da ekonomi alanında eğitim alması 
şartından bahsetmiyoruz. Fakat herkes gelir 
ve gider hesaplaması yapmak ve bunu ha-
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yatına geçirmekle yükümlü bir hale gelmiş-
tir, hatta bunun bir zorunluluk olduğundan 
bahsetmemiz de gerekmektedir. Muhasebe 
bilimine ilişkin verilen bazı tanımlara baktı-
ğımızda ise; 

“Muhasebe işletmelerin mali işlemlerini ka-
yıt altına alan, sınıflandıran, özetleyen ve ra-
porlayan bir disiplin ve bilimdir” (Gökdeniz, 
2004: 1-6). 

“Tüm insanlar muhasebe biliminden ve mes-
leğinden yararlanmak zorundadır. En küçük 
ekonomik birim olan kişi ve kişinin gelir 
giderlerini bilmek, ona göre karar almak ve 
uygulamak zorundadır. Kişi ya da birey bir 
karar alırken elinde bulunan bilgi ve verilerle 
hareket etmek zorundadır. Bu nedenle muha-
sebe bilimi insanların neyi nasıl ve ne şekilde 
yapacağını söyleyen programlı ve sistemli bir 
bilimdir” (Civan ve Kara, 2002: 1-7). 

“Muhasebe, ekonomik faaliyetlerde bulunan 
tüm kuruluşların mali nitelikteki işlemleri ve 
olayları para ile ifade edilmiş şekilde kayde-
den, sınıflandıran, özetleyerek rapor eden ve 
sonuçlarını yorumlayan, analiz edip bunu bi-
limsel bir disiplin haline getiren daldır”  (Ak-
doğan, 2001: 1-12). 

“Muhasebe fonksiyonel bir bilimdir. Verile-
rin sınıflandırılması, özetlenmesi, raporlan-
ması ve belirli gruplara ayrılmasında etkin 
görev alır. Yaptığı bu işlemler ile işletme ve 
kurumların gelecekte nasıl hareket edeceği-
nin belirlenmesinde, yönetim sistemlerinin 
ve karar mekanizmalarının nasıl işletilece-
ğinin belirlenmesinde önemli bir görev alır” 
(Hikmet, 2001: 1-10). 

Yukardaki tanımlardan da anlaşıldığı gibi 
muhasebe bilimi aslında günümüz koşulla-
rında hepimizin bilmeden yaptığı ve uygu-
ladığı bir çalışmadır diye biliriz. Çok fonk-
siyonel bir eğitim sahibi olmasak da aslında 
muhasebe disiplini bilmeden hayatımıza yan-
sıtmakta ve uygulamaktayız. Çünkü yaşam 
koşulları çerçevesinde neyi neden ve ne şe-
kilde yapacağımızın bilincinde olmak zorun-
dayız. Geleceğin imar edilmesi ve şekillendi-
rilmesi için gelir ve gider fonksiyonlarının iyi 
şekilde düzenlenmesi ve işletilmesi gerekir. 
Bunun içinde muhasebe işlemlerinin eksiksiz 
ve sorunsuz olarak hayatımıza yansıması ge-
rekmektedir. 

Isınmak ve yaşam konforunun sağlamak 
adına enerji maliyetlerinin de iyi muhasebe 
edilmesi gerekmektedir. Isınmada karlılığı 
arttırmak için enerji verimliliğinin arttırıla-
rak enerji maliyetlerinin düşürülmesi pratik 
bir yaklaşım şeklidir. Bu durumda yapılması 
gerekenlerin en iyi şekilde planlanarak haya-
tımıza geçirilmesi ve uygulamaya alınması 
gerekmektedir. 

Günümüzde toplu konut ve ortak yaşam bi-
lincinin gelişmesi ve hayatımıza girmesiyle 
birlikte artık binalarda akıllı sistem denilen 
ve izole edilmiş dış cephe ve iç cephe sis-
temleri yaygınlaşmaya başlamıştır. Binala-
rın enerji yönetimiyle sorumlu kişiler enerji 
maliyetlerinin düşürülmesini yeni bir kaynak 
olarak görülmelidir. Özellikle son beş on yıl 
içerisinde imar edilmiş binalarda kullanılan 
ısı izolasyon sistemleri yakıt ve ısınma ma-
liyetlerini %50 oranında düşürmektedir. Bu 
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anlamda tüketiciye ekonomik bir girdi sağla-
maktadır. 

Geliştirilen akıllı teknoloji ve sistemlerin eski 
bina ve yapılara da fayda sağladığı bunun hu-
kuki açıdan da bir zorunluluk olduğunu dü-
şündüğümüzde yalıtım sistemlerinin hızla 
hayata geçirilmesi gerekliliğini unutmamak 
gerekir. Muhasebe açısından fayda maliyet 
analizinin yapılması, sağlanacak olan karlılık 
oranının belirlenerek hayata geçirilmesi ge-
rekliliğini unutmamak gerekir. Çünkü günü-
müzde ısı maliyetlerinin yüksekliği ve deği-
şen iklim şartlarına göre bu durumun sadece 
ısınma ile yeterli olmadığı yaz aylarındaki 
klima yani soğutma sistemleri içinde ciddi 
oranlarda elektrik tüketimi gerçekleştirildiği-
ni de bilmek gerekiyor. Ayrıca enerji yönetim 
programları kapsamında bilinçli tüketici ve 
yönetici temin edilmeli ve hayata geçirilmeli-
dir. Çünkü tüketim maksimizasyonu hakkın-
da bilinçli hale gelmek zorunda olduğumuzu 
unutmamız gerekiyor. Enerji harcaması ve 
kullanılmasında belirli bir program yapılma-
sı, yıllık tüketim miktarının o anki mevsim 
şartlarına göre planlanarak tüketilmesi doğru 
bir strateji olacaktır. Bu noktada muhasebe 
sistemlerinin ve faaliyetlerinin etkin kullanıl-
ması gerekiyor. 

Yine akıllı sistemlerde belirli periyotlarda 
düzenli olarak kontrollerin yapılması, bozu-
lan ya da atıl noktaya gelmiş sistemlerin iyi-
leştirilerek standart hale kavuşturulması da 
önemli bir konu. Ortaya enerji muhasebesi 
bu vesileyle çıkmış oluyor. Diğer muhasebe 
sistemleri ve alanlarında olduğu gibi, örne-
ğin maliyet muhasebesinde olduğu gibi enerji 

muhasebesi uygulamalarında da sarf edilen 
enerjinin ekonomik boyutunun irdelenmesi 
ve gelir gider fonksiyonlarının iyi işletilmesi 
gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Kullanılacak 
olan bu yöntemle enerji maliyetlerini kont-
rolünde kısa ve uzun vadede sistemin enerji 
kullanım eğiliminin belirlenmesi, bütçe ve 
plan hazırlıklarının çıkan sonuçlara göre dü-
zenlenmesi, enerji giderleri ya da sağlanacak 
tasarrufları göre kaynak ayrılması tasarruf 
noktasında önemli bir olguyu ortaya çıkara-
caktır. Bu konuda yapılmış olan bir çalışmada 
aynen belirtildiği gibi “Binalarda enerji per-
formans yönetmeliğinin harfiyen uygulanma-
sı sonucunda %20 daha az primer enerji, %20 
daha az CO2 emisyonu ve %20’lik yenilene-
bilir enerji kaynağı payı söz konusu olacak-
tır” (Aktacir ve diğ., 2011). 

İzolasyon sistemleri için yapılan harcamalar 
aslında uzun vadeli bir yatırımdır. İzolasyon 
sistemi aslında yüksek bir maliyet gibi görün-
se de uzun vadede oldukça akıllı bir yatırım 
haline gelmektedir. Türkiye açısından değer-
lendirildiğinde, toplumsal yaklaşım aslında 
yapılan ilk yatırımların yani harcanan mikta-
rın oldukça yüksek olması yönündedir. Fakat 
ilerleyen süreç içerisinde sağlanan tasarruf 
durumuna bakıldığında durum hiç de öyle de-
ğildir. Çünkü izolasyon sistemlerine yönelik 
yapılan yatırımlar uzun vadede oldukça ciddi 
getiri sağlamaktadır. Bugün yaz aylarında bir 
klima için gider hesaplaması yapıldığında m2 
kare bazlı hesapladığında ortalama bir oda 
için aylık (20-30 m2) alan soğutma harcama-
sı 57.8 $ civarındadır. Bu durum kış aylarında 
ısıtma için düşünüldüğünde yine 72.6 $ civa-
rındadır (DOE, 1994). 
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Ülke ekonomisi açısından yıllık harcanan 
elektrik tüketim oranlarına baktığımızda da 
durum oldukça ciddi görünmektedir. Özel-
likle dışa bağımlı hale geldiğimiz enerji ih-
tiyaçlarının giderilmesinde ciddi miktarlarda 

ödemeler gerçekleştirmekteyiz. Bunun en 
önemli nedenleri arasında ise bilinçsizce ya-
pılan tüketim harcamaları ve sarfiyatlardır. 
Bu durum aşağıdaki grafik 1’de net olarak 
gösterilmiştir. 

Grafik 1. Türkiye’nin Yıllara Göre Elektrik Tüketimi ve Harcaması

Kaynak: TEİAŞ

Elektrik tüketiminde Türkiye ekonomik bü-
yüme hızına doğrudan bağlantılıdır. Özellikle 
ekonomik büyüme sağlandığı yıllarda elekt-
rik tüketiminin de buna paralel arttığı sap-
tanmıştır. Özellikle 2001 ve 2009 yıllarında 
yaşanan ekonomik kriz dönemlerinde elekt-
rik tüketiminin azaldığı da görülmektedir. Fa-

kat Türkiye’nin yıllık ekonomik büyüme hızı 
%5.5 iken elektrik kullanım artışı bunu yarım 
puan 0.5 üzerinde yani %6 oranındadır. Bu 
durumu en iyi ifade eden açıklama tüketimde 
tasarruflu olmadığımızdır. Aşağıdaki grafikte 
de yine yıllara göre GSYİH’ya göre elektrik 
tüketiminin işin ve çıkışları görülmektedir. 
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Grafik 2. GSYİH Büyüme Elektrik Tüketim Artışı

Kaynak: TEİAŞ

Türkiye elektrik üretiminde de diğer bazı 
dünya ülkelerine göre dışa bağımlı haldedir. 
2009 yılında ekonomik krize bağlı olarak 
%1.8 üretim düşüklüğü yaşanmıştır. Üretim 
miktarına bakıldığında bu oran 194.8 milyar 
KwH olmuştur. 2010 yılında ise %8.4 artış 
sağlanmış ve 211 milyar KwH üretim ger-
çekleştirilmiştir. Burada dikkat çeken nok-

ta üretimin özel sektöre geçmesiyle birlikte 
elektrik üretim miktarının artış sağladığıdır. 
Son on yıl içerisinde özel sektöre bağlı ola-
rak üretilen miktar ile özelleştirmeden önceki 
üretim miktarı arasında ciddi bir farklılaşma 
olduğu da gözlenmektedir. Aşağıdaki grafik 
3’de elektrik üretim ve tüketim oranları ve-
rilmiştir. 

Grafik 3. Yıllara Göre Elektrik Üretim ve Tüketim Miktarları

Kaynak: TEİAŞ

Türkiye’de elektrik üretiminde öne çıkan ter-
mik kaynaklar kullanılarak 2010 yılında %74 
pay ile elektrik üretimi gerçekleştirilmiştir. 
%47 oranla üretim kaynakları kullanılarak 
doğalgaz almaktadır. Burada dikkat çeken 
hususlar arasında doğalgaz kullanılarak üreti-
len elektrik yine iki yönlü olarak harcama ka-
lemlerini oluşturmaktadır. Çünkü ısınma için 

kullandığımız doğalgazın aslında tüketimini 
gerçekleştirdiğimiz elektrik ile sağlanması-
dır. Yani harcadığımız ve tasarruf edemedi-
ğimiz hem doğalgaz hem de elektrik tüketi-
mi ülke ekonomisi üzerinde ciddi kayıplara 
neden olmaktadır. Petrol ve diğer ürünlerle 
sağlanan elektrik üretimine baktığımızda ise 
%26 olduğunu görmekteyiz. Türkiye petrol 



10

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak  /  Şubat  / Mart / Nisan 2014 Sayı: 01 Cilt: 01 İlkbahar Dönemi

January / February / March / April 2014 Issue: 01 Volume: 01 Spring Semester
 ID:03 K:03

www.mtddergisi.com

konusunda da dışa bağımlı bir ülke olduğun-
dan bu nedenle de yine ekonomik açıdan ka-

yıplar yaşamaktadır. Yine bu durumu aşağı-
daki pasta dağılımı üzerinde görmekteyiz. 

Grafik 4. Elektrik Üretiminin Kaynaklara Göre Dağılımı

Kaynak: TEİAŞ

Yaz aylarında sıcaklığın oluşturduğu sorun 
ya da ihtiyaç nedeniyle kullandığımız elekt-
rik tüketimi ve tüketilen bu elektrik miktarı-
nın üretilmesinde kullanılan kaynaklara dair 
bilgiler yukarıda gösterilmiştir. Bu bilgilere 
bakıldığında en yüksek oran %47 ile doğal-
gazdan sağlanan üretimdir. Bu nedenle ülke 
ekonomisini ne denli etkilediği sonucu ortaya 
çıkmaktadır. Bu çerçevede ısınma ya da so-
ğutmada mutlaka tasarruflu olmak ve buna 
yönelik önlemler oluşturmak zorunda oldu-
ğumuzu unutmamamız gerekmektedir. 

Ayrıca yapılan araştırma ve çalışmalara göre 
gelecek son on yıl için ihtiyaç duyduğumuz 
elektrik miktarına ilişkin bilgiler aşağıdaki 

tabloda gösterilmiştir. Bu tabloya göre dışa 
bağımlılığımız ve tüketim miktarına bağ-
lı artışla ekonomik yönden kaybımız ortaya 
çıkmaktadır. Bu durum oldukça ciddi sorun-
ların oluşmasına veya ekonomik kayıpların 
yaşanmasına neden olmaktadır. 2011 yılında 
gerçekleşen tüketim miktarı %5 artışla 222 
milyar KwH ye yükselmesi oldukça dikkat 
çekmektedir. Bu oran 2012 yılı için %7.5 
olarak tahmin edilmektedir. Türkiye elektrik 
üretiminde yıllık 267 milyar KwH üretim 
gerçekleştirmektedir. Ortaya çıkan tablo hiç 
iç açıcı değildir. Türkiye gelecek on yıl için 
elektrik üretimi için yatırım ve harcama mik-
tarına bağlı olarak 120 milyar dolar bir kay-
nak yaratmak zorundadır. 
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Tablo 1. Gelecek Son 10 İçin Elektrik Tüketim Tahminleri

Kaynak: TEİAŞ

Dünya ülkelerine baktığımızda da durum as-
lıda çok parlak görülmemektedir. Özellikle 
ABD’de ısınmada kullanılan enerjinin elekt-
rik olması ciddi bir sarfiyat gerçekleştirildi-
ğinin bir göstergesidir. Aşağıdaki grafik 5’de 
durum ifade edilmiştir. 

Yine yapılan bir araştırmada ABD’de yıllık 
ısınma bazında aylık ısınma giderlerinin yine 
136 Amerikan doları olduğu gösterilmekte-
dir. Araştırmaya konu olan bu ısınma gider-
leri izolasyon sistemleriyle %50 oranında 
azaltıldığını ve tasarruf sağlandığını göster-
mektedir. Durum Türkiye’den pekte farklı 
değildir (Uno, 2009).  
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Grafik 5. ABD’de Nüfus Oranlarına Göre Tüketim Miktarları

Kaynak: Uno, 2009

Türkiye’de ise ısınma maliyetlerinin oluştur-
duğu giderlere bakıldığında ise bu durumu en 

iyi şekilde aşağıdaki grafik 6, 7 ve 8  ifade 
etmektedir. 

Grafik 6. Türkiye’de 2011 Yılı İçin Enerji Tüketiminin Minimum Oranları

Kaynak: DOE, 1994
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2011 yılı enerji tüketim maliyetlerine yönelik 
bilgiler ise yine aşağıdaki grafik 7’de göste-
rilen rakamlar şeklindedir. Bu rakamlara göre 

enerji tüketim oranının oldukça yüksek oldu-
ğu gözlenmektedir. 

Grafik 7. 2011 Yılı İtibariyle Türkiye’de Konutlarda Kullanılan Çeşitli Yakıtlar İçin 
Maksimum Enerji Tüketim Maliyetlerinin Karşılaştırılması

Kaynak: DOE, 1994

Grafik 8. 2011 Tarihi itibariyle Türkiye de Konutlarda Kullanılan Çeşitli Yakıtlar için 
Maksimum Enerji Tüketim Maliyetlerinin Karşılaştırılması

Kaynak: DOE, 1994
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Grafik 9. 2011 Tarihi itibariyle Türkiye de Konutlarda Kullanılan Çeşitli Yakıtlar için 
Yıllık Maksimum Maliyet Değişim Oranlarının Karşılaştırılması

Kaynak: DOE, 1994

Yine aşağıdaki grafik 9’da görüldüğü gibi 
iklimlendirme yani soğutma sistemlerinin 
kullanımından doğan maliyetlere baktığımız-
da ise durum yine iç açıcı görülmemektedir. 

Bunun en önemli nedenleri arasında ise ta-
sarruflu kullanımın sağlanamadığıdır. Yine 
aşağıdaki grafik 10 ile 18 arasında tüketim 
oranlarına ilişkin bilgiler verilmiştir. 

 
Grafik 10. 2011 Tarihi itibariyle Türkiye de Sanayide Kullanılan Çeşitli Yakıtlar için Mi-

nimum Enerji Tüketim Maliyetlerinin Karşılaştırılması

Kaynak: DOE, 1994
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Grafik 10. 2011 Tarihi itibariyle Türkiye de Sanayide Kullanılan Çeşitli Yakıtlar için Yıl-

lık Minimum Maliyet Değişim Oranlarının Karşılaştırılması

Kaynak: DOE, 1994

Grafik 11. 2011 Tarihi itibariyle Türkiye de Sanayide Kullanılan Çeşitli Yakıtlar için 

Maksimum Enerji Tüketim Maliyetlerinin Karşılaştırılması

Kaynak: DOE, 1994
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Grafik 12. 2011 Tarihi itibariyle Türkiye de Sanayide Kullanılan Çeşitli Yakıtlar için Yıl-
lık Maksimum Maliyet Değişim Oranlarının Karşılaştırılması

Kaynak: DOE, 1994

Grafik 13. İklimlendirme ve Ünite Verimliliği Bakımından Fuel-Oil’li Isıtma Minimum 
Faturaları

 
Kaynak: DOE, 1994
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Grafik 14. İklimlendirme ve Ünite Verimliliği Bakımından Maksimum Fuel-Oil’li Isıtma 
Faturaları

Kaynak: DOE, 1994

 
Grafik 15. İklimlendirme ve Ünite Verimliliği Bakımından Elektrikli Isıtma Maksimum 

Fturaları

 
Kaynak: DOE, 1994
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Grafik16. İklimlendirme ve Ünite Verimliliği Bakımından Elektrikli Isıtma Minimum 
Faturaları

Kaynak: DOE, 1994

 
Grafik 17: İklimlendirme ve Ünite Verimliliği Bakımından Maksimum Fuel-Oil’li Isıtma 

Faturaları

Kaynak: DOE, 1994
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Grafik 18: İklimlendirme ve Ünite Verimliliği Bakımından Fuel-Oil’li Isıtma Minimum 
Faturaları

Kaynak: DOE, 1994

SONUÇ 

Gelişen teknoloji beraberinde piyasaya arz 
edilen yeni ürünleri ve fikirleri de taşımakta-
dır. Sanayi Devrimiyle başlayan yoğun üre-
tim ve pazarlama faaliyetleri yerini müşteri-
leri kategorilere göre ayıran onların istek ve 
beklentilerini göz önüne alarak yeni tasarım-
lar sunan bir akıma terk etmektedir.

Ayrıca gelişen teknoloji beraberinde tüketici-
lere yeni tercih olanakları sunmakta ve seçi-
lecek ürünlerde seçme şansı sağlamaktadır.

21.yy’da insanlar artık sadece ihtiyaçlarını 
karşılamak için bir ürünü tercih etmemekte-
dirler. Tüketiciler aldıkları üründe aynı za-
manda konfor, ucuzluk, işlevsellik vb. özel-
liklerde aramaktadır.

Teknolojik gelişmelerin en çok etkilediği 
sektörlerden biri de konut sektörüdür. 

Günümüz konutları insanlara evin ötesinde 
bazı kullanım avantajları da sunmaktadır.

 Akıl ev olarak tanımlanan bu konutlar elekt-
rik, su, ısınma, soğutma gibi konularda konut 
sahiplerine önemli tasarruflar sunmaktadır. 

Ayrıca gelişen teknoloji geçmiş yıllarda ya-
pılan konutlara bazı uygulamalarla önemli 
tasarruflar sağlama imkânı sunmaktadır. 

Özellikle dış cephelere yapılan mantolama 
gibi tekniklerle konutların doğalgaz tüketi-
minde %50’lere varan tasarruflar sağlanmak-
tadır.  
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ÖNERİLER 

 21.yy yapı tekniklerinin sunduğu bu tasar-
ruf imkânları devlet tarafından desteklenerek 
günümüz dünyasının en önemli sorunu olan 
ve aynı zamanda Türkiye’nin de cari açık yö-
nünden en fazla problemi olan enerji açığını 
kapatmakta bir yöntem olarak kullanılabilir.

Konut sahipleri ve tüketicilerin bilinçli hale 
getirilmesi konusunda özellikle yerel yöne-
timler tarafından tüketicilere eğitim sağlana-
bilir. 

Devlet yalıtım konusunda tüketici destekle-
yerek ucuz ve düşük kredi kullanımının önü-
nü açabilir. 

Eski yapılar devlet eliyle yeniden imar edilip 
tüketiciye uygun koşullarla geri verilebilir. 

İthal edilen bazı yüksek fiyatlı yalıtım mal-
zemelerin Türkiye’de üretilmesi konusunda 
üretici ve sanayi grubundaki işletmeler des-
teklenebilir. 

Yalıtım tekniklerinin geliştirilmesiyle birlikte 
oluşan maliyetlerin düşürülmesi konusunda 
yeni çalışmalar ve teknikler geliştirilebilir. 

Bazı dışa bağımlı olduğumuz enerji grubu 
ürünler “Doğalgaz, Petrol, Elektrik” gibi 
ürünlerde kamu spotu oluşturularak ülke ba-
zında tüketiciler bilinçli hale getirilebilir. 
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ÇEVRE DOSTU BİNALAR: YEŞİL BİNALAR

A.Esra CENGİZ1,  Aybike Ayfer KARADAĞ2,  Cemal Onur ALPAY3

1ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü
2Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

3Odak Peyzaj Tasarım/İzmir

Özet: Günümüzde hızla bozulan doğal çevre, insanoğlunu devamlı olarak yeni ve farklı arayışlara 
götürmektedir. Özellikle yapılaşmanın artmasıyla azalan yeşil alanlar ve bunun sonucunda ortaya 
çıkan ekosistem döngüsündeki bozulmalar, bu arayışın en temel nedenlerindendir. Günümüzde her 
ne kadar yapılarla birlikte çevresindeki yeşil alanların arttırılmasına özen gösterilse de, artık doğal 
çevreyi koruyan ve geliştiren daha sistemli oluşumlara ihtiyaç bulunmaktadır. Sürdürülebilir, ekolo-
jik, yeşil, çevre dostu vb. pek çok isim altında karşımıza çıkan yeşil binalar ise işte bu noktada çok 
önemli bir eksiğe karşılık gelmektedir. Bu bağlamda, çevre ile uyumlu ve ekolojik dengenin bir par-
çası olan üretici yapılar olarak ön plana çıkan yeşil binalar; çevredeki doğal yaşam alanını koruma 
ve geliştirmenin yanı sıra sürdürülebilir kent yaşamına katkıda bulunan üretici bir sistem durumunda 
olmalıdır. Bu çalışmada; öncelikle yeşil binanın tanımı, özellikleri ve yeşil bina değerlendirme sis-
temlerine değinilecektir. Daha sonra ülkemizde ve dünyada yer alan yeşil bina örnekleri incelenerek 
yeşil bina sistemlerinin sürdürülebilir bir çevre için ne derece önemli olduğu üzerinde durulacaktır. 
Son olarak, bu veriler ışığında ülkemizdeki yeşil binalar ile ilgili yapılan çalışmalarda hangi noktaya 
gelindiği ve bu sonuç ile ilgili değerlendirmelere yer verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Ekoloji, Ekosistem, Yeşil Bina, Yeşil Bina Değerlendirme Sistemi, Sürdürü-
lebilirlik

AN ENVIRONMENTALLY FRIENDLY TYPE OF BUILDING: 
GREEN BUILDINGS

Abstract: Today the rapidly degrading natural environment is continually leading the human being to new 
and different searches. Especially the green areas which have decreased with an increase in building and the 
resulting degradation in the ecosystem cycle are among the most fundamental reasons for these searches. 
Although pains are being taken today to increase the green areas around buildings along with buildings, 
there is now a need for more systematic formations which protect and develop the natural environment. 
Appearing under many names such as sustainable, ecological, green, and environmentally friendly, green 
buildings correspond to a crucial shortcoming at this point. In this context, green buildings standing out as the 
productive buildings which are in harmony with the environment and part of the ecological balance should 
be in the position of a productive system which contributes to the sustainable urban life besides protecting 
and developing the natural habitat in the environment.  First of all, the definition of a green building, its 
features and green building assessment systems will be addressed in this study. Later on, the examples of 
green buildings both in our country and worldwide will be investigated and how important green building 
systems are to a sustainable environment will be dwelled on. Finally, in the light of these data, the current 
point reached in the studies on green buildings in our country and evaluations on this result will be included.  

Key Words: Ecology, Ecosystem, Green Building, Green Tuilding Assessment System, Sustainability
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1. INTRODUCTION

Sustainability is a positive concept which has 
stood out with such words as “green, ecological, 
climate and environmentally friendly, and zero 
energy” in the recent years and actually aims to 
reach a better human life and ecosystem cycle 
(Vural et al., 2013). One of the greatest obstac-
les to the sustainable balance in the ecosystem 
is the phenomenon of urbanization, which has 
developed depending on the population increase. 
Unfortunately, a building sector considerably far 
from the understanding of sustainable architectu-
re is developing in the process of urbanization. 
However, not consumption- but production-
oriented building logic must be developed for 
the formation and continuation of a sustainable 
environment today. As Erten (2011) also states, 
the construction sector has now been ahead of 
the other sectors regarding the increase in carbon 
footprints. Using one-third of the natural resources, 
this sector uses 12% of fresh water, while it is 
responsible for 40% of the total solid wastes too.

As seen, it is not very wrong to indicate the 
unconsciously developing building sector as the 
chief architect of the gradually increasing envi-
ronmental pollution and degrading ecosystem 
cycle today. In this context, although it is not a 
very realizable action to somehow prevent the 
housing sector, which is developing at a great 
pace depending on the increasing population, an 
environmentally friendly building understanding 
must be encouraged in the sector. Standing out at 
this point and being one of the concepts which 
have come to mind first in the recent years when 
the environmentally friendly building design is 
considered, “green building” seems to be one of 

the best solutions that might prevent the dest-
ruction urbanization has caused in the natural 
environment. Green buildings offer innumerable 
concrete benefits. 

“Green” or “sustainable” buildings use energy, 
water and materials most efficiently in the bu-
ildings to be constructed for more natural light, 
better air quality, human health, and comfort 
(Kats, 2003).

In the study, information on the concept of green 
building, the differences which distinguish green 
buildings from other buildings, the main factors 
which must be examined in green buildings, 
green building assessment systems, foreign and 
domestic examples of green buildings, and the 
possibilities of applying green buildings in our 
country will be provided and recommendations 
will be made on the matter. 

2. THE CONCEPT OF GREEN BUILDING 

To reveal the need for green buildings and to 
carry out successful green building designs and 
productions, first of all, the definition of a green 
building must be understood, as also emphasized 
by Erten (2011).

There are many definitions of green buildings 
(Kats, 2003; Kalataş, 2008; Erlalelitepe et al., 
2011; Erten, 2011; Terekli et al., 2013).

In order for buildings to be identified as green, 
they must, first of all, meet specific standards in 
fields such as sustainable land planning, water 
and waste management, water saving, provision 
of natural daylight, recycling and waste reduction, 
the use of ecological materials, interior air quality, 
a healthy indoor space, user health and comfort, 
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transportation and energy control, renewable 
energy, acoustics and pollution, hygiene, and 
environmental quality (Figure 2.1). Besides, in 
order for green buildings to be of a high level 
of environmental quality, the level of general 
satisfaction with the standards in question must 
be at the highest level. An ideal “green building” 
should be a producer that is able to generate 

resources, energy, and water instead of being a 
consumer besides conserving and renewing the 
living space around it. In other words, green 
buildings should contribute to the prolongation 
of the ecosystem cycle through durable, flexible, 
and adaptable design (Abbaszadeh et al., 2006; 
Erten, 2011; Terekli et al., 2013; Anonymous, 
2014a; Anonymous, 2014b).

Figure 2.1. Conceptual Drawing Of Green Buildings (Zafar, 2013)

In a definition, Terekli et al. (2013) mentioned 
that a green building was better designed in terms 
of its impact on the environment than an average 
building, while, in another definition, they stressed 
that green buildings were defined as buildings 
which created tangible development and renewal 
in their environment. In their simplest and most 
general definition, Kıncay (2008a) defined green 
buildings as the buildings which were designed, 

constructed, renewed, and operated in such a way 
that they could use natural resources efficiently. 

3. CHARACTERISTICS OF GREEN BU-
ILDINGS

Green buildings are constructed to enable people 
to integrate with nature most efficiently; to protect 
the health of their inhabitants; to enhance the 
efficiency of employees; to use water, energy, 
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and other resources more efficiently; and to 
minimize the possible negative environmental 
impacts (Kıncay, 2008a). In this context, green 
buildings have both advantages and disadvantages. 
Especially the cost of application and structural 
harmony of green buildings are their disadvanta-
geous features. The advantages of green buildings 
are collected under a total of six main headings, 
namely efficient technologies, easy maintenan-
ce, developed interior air quality, return of the 
investment, energy efficiency, and tax incentives 
(Anonymous, 2014c). Ries et al. (2006) stated 
that the advantages of green buildings were the 
efficiency of employees in particular as well as 
the reduction of health and security costs and 
saving and gains in energy, maintenance, and 
transportation costs. Participation of all stakehol-
ders, purification of grey water and recovery of 
rainwater, efficient use of energy and the use of 
alternative energy, the use of materials which do 
not damage the environmental quality, applica-
tion activities sensitive to the environment, and 
maintenance of the buildings after application 
should be ensured in the process of designing 
and applying green buildings. In addition, those 
areas which particularly support rainwater control 
and biodiversity and prevent the heat island and 
light pollution (Anonymous, 2014d) should be 
preferred when selecting the location of buildings.

In summary, a green building is a way of enhancing 
the environment. It benefits humans, the community, 
the environment, and a builder’s bottom line. It is 
about tailoring a building and its site to the local 
climate, site conditions, culture and community 
in order to reduce resource consumption while 
enhancing the quality of life. There is no singular 
“look” for a green building. While natural and 

resource efficient features can be highlighted in 
a building, they can also be invisible within any 
architectural design (Karolides, 2002). 

4. GREEN BUILDING ASSESSMENT SYSTEMS

The National Green Building Councils around 
the world set forth that one of the most effective 
ways of making green buildings widespread was 
to grant a “green tag” to these buildings. An 
“ecolabel” is available for the food we eat or 
the products we purchase. Just the same may 
be applied to buildings, which is a positive step 
to encourage these buildings and make them 
widespread. Thanks to these labels, the greenness 
of a building is registered within the framework 
of some standards (Anonymous, 2014e). Addi-
tionally, inhabitants of buildings should have an 
opportunity of accessing any technical information 
from the quality of air they breathe in the building 
to the amount of carbon released as a result of 
the energy used. Therefore, the certificate system 
in green buildings is a quite important issue 
(Anonymous, 2014e; Kıncay, 2008a). 

The system to be selected might create some 
problems in terms of application, design, and cost. 
A correct certificate system enables application 
and design to be of good quality and ensures the 
creation of appropriate and healthy interior qua-
lity for users (Erlalelitepe et al., 2011). Since the 
sustainability of a building can only be assessed 
according to the local environment where the 
building is located, every country develops its 
local green building assessment system on the 
basis of its own legal documents, market condi-
tion, and needs. Today there are more than thirty 
local assessment systems which are being used 
by different countries (Erten, 2011; Zafar, 2013). 
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Many green building standards and certificates are 
available worldwide. The most used ones among 
them are as follows (Kıncay, 2008a): 

LEED (Leadership in Energy and Environmental 
Design); BREEAM (Building Research Estab-
lishment Environmental Assessment Method); 
GREEN STAR (It was drawn up by the Green 
Building Council of Australia by examining the 
criteria of LEED and BREEAM); DGNB (The 
newly formed green building certificate of the 
German Green Building Council); BEES (Building 
for Environmental and Economic Sustainability); 
SBtool (Sustainable Building Tool-Canada); 
ECO-QUANTUM (a simulation-based model); 
ECOPROFILE (for existing office buildings); 
LCAid (based on the life cycle analysis); and 
CASBEE (The certificate of the Japanese which 
was formed with state support). 

Those regarded as the most developed ones among 
these assessment systems are the BREEAM 
certificate system of English origin, which has 
been used since 1990, and the LEED certificate 
system of US origin, which began to be used in 
1998 (Erten, 2011; Zafar, 2013).

5. EXAMPLES OF GREEN BUILDINGS

The studies on green buildings are also rapidly 
increasing in our country. Environmentally fri-
endly green buildings have more than one area of 
use (new constructions, comprehensive renewal 
activities, rough constructions, school buildings, 
detached houses, urban transformation, and inte-
rior design projects); furthermore, a new one is 
added to them every day (Katz, 2012).

In the USA, the 7 World Trade Center in New 
York received the first “Golden” certificate and 

became the first green building in the USA wit-
hin the framework of the LEED program of the 
USGBC (US Green Building Council) (Figure 
5.1) (Kıncay, 2008b).

Figure 5.1. The 7 World Trade Center 
(Anonymous, 2014f)

In Turkey, the RMI Turkish Research and Trai-
ning Center received the reward of the first and 
only environmentally friendly building granted a 
“green building” status in 2006 by the European 
Joint Research and Training Center (Figure 5.2) 
(Kıncay, 2008c; Esin and Yüksek, 2009). 

The following are some of the important examples 
of green buildings both in the country and abroad 
(Figures 5.3 and 5.4).
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Figure 5.2. The RMI Turkish Research and Training Center (Anonymous, 2014g)

Figure 5.3. Examples of Green Buildings from the World (a. Sidwell School, b. Gulf Islands 
Operations Centre, c. The Office of Defra, d. Camp Aldersgate Commons, e. Rinker Hall, 

and f. Audubon Center) (Anonymous, 2014e)
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Figure 5.4. Examples of Green Buildings from Turkey (a. Çekmeköy Campus of Özyeğin 
University, b. Sabancı University Nanotechnology Center, c. Ümraniye Office of Unilever, d. 
Pratt & Whitney Turkish Technic Aircraft Engine Maintenance Center, e. GOSB Facility of 
Siemens, and f. Hotel Hilton Garden Inn İstanbul Golden Horn) (Kıncay, 2008c; Anonymo-

us, 2014d)

6. THE SITUATION OF GREEN BUILDING 
PRACTICES IN OUR COUNTRY

In Turkey, the ÇEDBİK (The Association of 
Environmentally Friendly Green Buildings) is a 
nongovernmental organization which was founded 
in 2007 under the World Green Building Council 
(WGBC). Moreover, it is the sole institution which 
represents Turkey under the roof of the WGBC. 
The councils pass through the WGBC membership 
with a total of four stages in the process of beco-
ming an established council, namely the stages 
of “associated”, “prospective”, “emerging”, and 
“established” statuses. The ÇEDBİK acquired the 
“emerging” status, the third of these stages, in 

September 2009 (Erten, 2011). The Association 
of Environmentally Friendly Green Buildings 
was granted “the Established Council Status” in 
June 2012 by “the World Green Building Council 
(WGBC)”, and it is carrying on the studies of 
building the infrastructure of the green building 
movement with gradually increasing participation. 
Following national and international developments 
in this field, the Building Code and Certification 
Committee of the Association of Environmentally 
Friendly Green Buildings began its studies in 
order to create an assessment system convenient 
for national conditions with the participation of 
names specialized in their own field so as to fill 
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an important gap in our country (Anonymous, 
2014e).

The mission of the ÇEDBİK is to pioneer the 
development of the construction sector in Turkey 
in the light of sustainable principles. The ÇED-
BİK, which has close relationships with both 
public and private institutions in this respect, 
holds training and conferences and develops pilot 
projects in order for green buildings to become 
widespread in Turkey. The purpose of founda-
tion of the ÇEDBİK is to spread the concept of 
green building at the grass-roots level as much 
as possible and increase the number of green 
buildings constructed as a result of integrated 
design. Since such certificates are prepared ac-
cording to the conditions of the country where 
they are drawn up, their application in Turkey 
brings about many challenges. Implementation 
of different standards in Turkey, selection of 
materials and technology and qualified emplo-
yees are some of these challenges. This directs 
those who intend to construct a green building 
to abroad. It signed goodwill agreements with 
the international institutions responsible for the 
LEED, BREEAM, and DGNB certificates. To 
overcome these challenges and accelerate the 
process of making green buildings widespread, 
the ÇEDBİK signed a goodwill agreement with 
BRE-Global and initiated studies on the adap-
tation of BREEAM to Turkey. Furthermore, the 
association also signed goodwill agreements with 
the international institutions responsible for the 
LEED and DGNB certificates (Erten, 2011).  

7. RESULTS AND DISCUSSION

The global climate changes, the most serious 
problem of the Earth we are living on today, 

manifest themselves as the final consequence 
of the gradually increasing environmental prob-
lems. As Erten (2011) also stated, environmental 
problems such as the decrease in agricultural 
land and forestland, contamination of waters, the 
commencement of water shortage, the thinning 
of the ozone layer depending on the increasing 
greenhouse gases, the danger of drought, the fact 
that wetlands are endangered, air pollution, and 
the gradual degradation of the ecosystem balance 
have begun to be pronounced more frequently 
in the recent years. Even though environmental 
problems have various causes, the phenomenon 
of increasing urbanization and the sectors deve-
loping accordingly are standing out as the most 
important causes today.  

The fact that urbanization and the housing sector 
that developed accordingly had such a role in 
the environmental problems forced people and 
institutions to new searches so as to prevent this. 
Green buildings, which occur at this point and are 
one of the concepts that have come to mind first 
in the recent years when the ecological structure is 
considered, are regarded as a solution that might 
change the direction of this bad course.  

The construction and multiplication of green 
buildings should be one of the environmental 
strategies that must be brought to the forefront 
under the present conditions under which the 
ecosystem balance is being completely upset. 
Kıncay (2008c) stated that the harmony of a 
building with its environment, energy yield, the 
yield of the materials used in the construction of 
the building, water yield, user health and security 
and the criteria for purchasability must be taken as 
the basis for the construction of a green building. 
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Depending on this reality and as Kats (2003) also 
stated, it must be stressed that the construction 
of green buildings is definitely much costlier 
than that of standard buildings. However, the 
production of environmentally friendly materials 
is particularly more limited in Turkey than that 
abroad, and such materials are primarily required 
in the construction of green buildings. Nevert-
heless, some increase in this matter is observed 
in parallel with the environmental consciousness 
that has increased in the recent years. Since the 
costs and taxes of green buildings are very high 
and the incentives of the state on this matter are 
also limited, the development of green buildings 
in our country is unfortunately more slowly than 
that abroad. To minimize the environmental 
problems and create a sustainable environment 
today, the construction of green buildings must 
be encouraged and institutional support must be 
at the highest level in the process of development 
of green buildings in our country. In this context, 
it is also of extreme importance to support the 
development of the production of ecological 
materials primarily used in green buildings in 
our country in order to cut down on the cost due 
to purchases from abroad.

Yazar Notu: Bu çalışma ilgili yazarlar tarafın-
dan 2014 yılı Nisan ayında İzmir’de yapılan 
GreInSus’2014 Konferansı’nda poster bildiri 
olarak sunulmuştur.  
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TRABZON KENTİ ORTAHİSAR BÖLGESİ TARİHİ 
AKSININ KENT KİMLİK BİLEŞENLERİ AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ

Gülay KODAL1 Öner DEMİREL1

1Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 

Özet: Hızlı nüfus artışıyla birlikte modern çağın getirdiği ekonomik, teknolojik ve politik nedenlere 
bağlı olarak plansız kentleşmenin giderek artması kentlerde birçok sorunu da beraberinde getirmek-
te ve böylece kentlerin kimlik sorunu ortaya çıkmaktadır. Kent kimliği, geçmişten günümüze dek 
yaşayan, sürekli gelişen, etkilediği kent imajı ile beş duyumuza seslenen, kenti tanımlayan doğal, 
yapay, kültürel ve ekonomik özellikleri ile şekillenen, kentin belirgin, etkileyici ve kendine has 
öğelerinden oluşmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Trabzon kent kimliğinin gösterge elemanları ve bi-
leşenleri açısından önemli bir yere sahip olan Atapark ve Tabakhane Köprüsü arasındaki tarihi aksın 
doğal ve yapay çevre, yerleşim, donatı ve işaretler ölçeğinde bir kimlik elemanı olarak tanımlana-
rak belirlenmesidir. Çalışmanın yöntemi, dört aşamada kurgulanmış olup, birinci aşamada Trabzon 
kentinde kültürel bileşenleri açısından önemli olan doğal ve kültürel verilerin saptanmasına yönelik 
yapılan literatür araştırması, ikinci aşamada araştırma alanı ile ilgili yapılan alanın bileşenleri açısın-
dan mevcut durumunun saptanmasına yönelik envanter çalışması, üçüncü aşamada ise saptanan bu 
bileşenlerin bir kimlik elemanı olarak öneminin ortaya konmasına yönelik halk gruplara yapılan an-
ket çalışmaları ve bunların değerlendirilmesinden oluşmaktadır. Anket sonuçları, SPSS uygulamalı 
çok değişkenli istatistik tekniklerinden frekans analizi ve içerik çözümleme tekniği kullanılarak 
değerlendirilmiştir. Son aşamada ise literatür araştırması, bileşenlerin tespit edilmesine yönelik alan 
çalışması, ve anket sonuçlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesinden oluşmaktadır. Çalışma 
sonucunda, araştırma aksı üzerinde ve yakın çevresinde kenti tanımlayıcı birçok yapay çevre kimlik 
bileşenlerinin bulunduğu ve bu bileşenlerin tanınırlığının, algılanabilirliğinin ve imgesel etkisinin 
yeteri kadar değerlendirilmediği ortaya çıkmaktadır. Tarihi aksın bulunduğu çalışma alanında çevre 
kimlik öğelerinin tanınırlığının, algılanabilirliliğinin ve imgesel etkisinin arttırılması ve korunması 
için çözüm önerisi getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kent, Kimlik, Kent Kimliği, Kent Kültürü, Trabzon, Trabzon Ortahisar Böl-
gesi
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THE EVALUATION OF THE HISTORICAL ORTAHİSAR 
DISTRICT (TRABZON-TURKEY) IN TERMS OF THE 

ELEMENTS OF URBAN IDENTITY

Abstract: With the rapid increase in population and due to the economic, technological and political 
factors brought about by the modern age, the rise of unplanned urbanization had caused many prob-
lems and thus the urban identity problem has emerged. Urban identity is comprised of the salient, 
attractive and specific elements of a city which have survived from the past until today, constantly 
developing, appealing to our five senses with the urban image it has influenced and shaped by its 
natural, man-made, cultural and economic characteristics. The purpose of this study is to determine 
the historical district between Atapark and Tabakhane Bridge which has an important place in terms 
of indicator elements and  as an element of identity at the level of natural and man-made environ-
ment, settlement, structures and signs. The method of the study is comprised of four stages, first of 
which is literature study towards determining the natural and cultural values having importance im 
regards to cultural elements in Trabzon followed by the second stage which includes the inventory 
study for determining the current state of the study site in terms of its elements concerning the study, 
at the third stage is comprised of the administration of a questionnaire the local people in order to 
put forward the importance of the determined elements as identity factors and their evaluation. The 
results of the questionnaire were evaluated by using SPSS multivariate statistical techniques; fre-
quency analysis and content analysis techniques. The final stage consists of literature search, case 
study towards determining the components and the evaluation of the data obtained from question-
naires.  As a result of the study, it was observed that at and around the study district there are many 
man-made environment components of identity which define the city; however, that the recognition, 
perceptibility and imaginary effect of these components has not been evaluated at the desired level. 
A solution has been offered to increase the recognition, perceptibility and imaginary effect of the 
environment identity components at the study site.

Key Words: City, Identity, Urban Identity, Urban Culture, Trabzon, Trabzon Ortahisar District
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1.GİRİŞ

Kentler, çoğunlukla yeni ve çağdaş mimarinin 
üretildiği alanlardır. Bu alanlar uzun zaman di-
limleri içinde oluşur ve bu oluşum süreci içinde 
fiziksel, mekansal, siyasal, kültürel ve ekonomik 
boyutlarda pek çok değişim ve dönüşüm geçirirler. 
Kentin oluşum süreci, zamanla kente ait değerlerin 
gelişmesini sağlar ve bu gelişim kenti diğerlerinden 
ayıran ona özgü olan kent kimliğini oluşturur. Çöl 
(1998), kent kimliğini, kent imgesini (imajını) 
etkileyen, her kentte farklı ölçek ve yorumlarla 
özgün nitelikler taşıyan, fiziksel, sosyal, kültürel, 
tarihsel ve kent işlevlerinin yarattığı etkenlerle bi-
çimlenen, kent toplumu ve onun yaşam biçimince 
oluşturulan, sürekli gelişen ve sürdürülebilir kent 
kavramını yaşatan, geçmişten geleceğe uzanan 
büyük bir sürecin ortaya çıkardığı kavramsallık 
yüklü bütünlük olarak tanımlamaktadır. Kentler 
özgün karakterleri ile kimlik kazanırlar. Mimari 
ve kentsel açıdan özgün karakterlerini kaybeden 
kentler ise herhangi bir kent, köy veya yerleşim 
kimliğine bürünürler ve hatta kimlik karmaşasına 
düşerler. Bu bağlamda kentsel kimlik bir kentin, 
çevrenin doğal ve yapay elemanları ve sosyo-kül-
türel özellikleriyle tanımlanmaktadır (Erton, 1995).

Kent imajı, insanın çevresi ile etkileşimi sonucu 
oluşan, duyu organları yoluyla zihinde toplanan 
ve burada anlaşılır bir hal aldıktan sonra bunların 

sözlü veya yazılı olarak ifade edilmesi şeklidir. 
Kent imgesi kuramına göre, Lynch (1960), kentsel 
imaj öğelerini bölgeler (districts), yollar (paths), 
düğüm noktaları (nodes), kenarlar (edges) ve nirengi 
noktaları (landmarks) olarak sınıflandırmaktadır. 
Yollar, insanların alışkanlıklarına ve olanaklarına 
bağlı olarak hareket ettiği, kullandığı kanallardır. 
Bunlar; sokaklar, caddeler, yaya yolları, koşu yolları, 
toplu taşıma güzergâhları, kanallar gibi kentte iz 
bırakan öğelerdir. Kenarlar/sınırlar, ulaşım aksları 
gibi kullanılmayan doğrusal (lineer) öğelerdir. İki 
bölge arasında sınır işlevi görmektedirler. Sınırlara 
kıyılar, demir yolları, gelişme bölgesi sınırları ve 
duvarlar örnek olarak verilebilmektedir. Bölgeler 
iki boyutlu olarak algılanan ve kentin orta veya 
büyük ölçekli kısımlarını oluşturmaktadırlar. Bu 
yönüyle de diğer öğelere nazaran daha büyük kent 
parçaları şeklinde oluşmaktadırlar. Bölgeler, kişinin 
kentte bir noktadan diğerine yol alırken kullandığı,  
pek çok etkinliğin kesiştiği, kentin yoğun, stratejik, 
vurgu noktalarıdır. Bunlar kavşak, meydan, köprü, 
istasyon, kesişme-değişme noktaları ve bir yapıdan 
diğerine akış noktaları olabilir. Nirengiler, insanların 
içine giremedikleri, fiziksel olarak tanımlanabilen 
harici öğelerdir. Dışsal öğeler olarak algılanan 
noktasal referanslardır. Bağlam içerisinde kolayca 
hatırlanan biricik ve tek bir öğe konumundadır 
(Lynch, 2010), (Şekil 1).

Yollar Sınırlar Bölgeler Düğümler Nirengiler

Şekil 1. Kent İmaj Öğeleri (Lynch, 1960)
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Dünyanın gelişmiş ülkelerinde hemen hemen 
her kent, kente kimlik kazandıran önemli kimlik 
öğeleri (tarihi yapılar, landmarklar, yollar, köp-
rüler, parklar, meydanlar vb.) ile anılır. Kimlik 
öğeleri, kültürel zenginliğin somut ifadesi ve 
sembolüdür. Kentin kültürel kimliğini yansıtan, 
çevresi ile bütünleşmiş, kentin sivil mimarisi ile 
kucaklaşmış, çevre değerlerini önemseyen (gele-
neksel ve modern yaşam) yapılaşma ve ekolojik 
yaşam ortamları-adaları, kentin ve kentlinin 
kendilerini ifade edecekleri önemli mekanlardır. 
Tarihi çevreler, hayranlık uyandıran genel gö-
rünümleri, çeşitli üslup ve biçimleri barındıran 
zengin tasarımları, farklı algılamalara olanak 
veren kıvrımlı sokakları, özenli isçilikleriyle 
toplumların yaratıcılığının bir göstergesidir. Bu 
bağlamda tarihi çevreler, çağımızın kimliksizleş-

me ve kişiliksizleşme teknikleri karşısında, ait 
oldukları toplumların ‘kim’ olduklarını gösteren 
canlı tanıkları durumundadırlar (Ahunbay,  1996). 
Kent mekanının önemli bir parçasını oluşturan bu 
mekanlarda (eski kent dokusu) kentleşme olguları 
çoğunlukla yansıma bulmakta ve bu mekanların 
kentle işlevsel, toplumsal, ekonomik vb. ilişkileri 
süreklilik kazanmaktadır (Aysu, 1977).

Kent Kimliği, bir kenti en iyi tanımlayan ve onu 
diğerlerinden ayırıcı kılan belirleyici nitelikteki 
bileşenlerin oluşturduğu bir bütünlüktür (Ünügür, 
1996). Bir kentin diğer kentlerden farklı ve öz-
gün olmasını sağlayan birtakım bileşenlere sahip 
olması gerekmektedir. Bu bileşenler de o kentin 
kimliğinin oluşmasında önemli olan özellikler 
olup Şekil 2’de gösterilmektedir. 

Şekil 2. Kent Kimlik Bileşenleri, (Ünügür, 1996)

Bu çalışmanın amacı, Trabzon kent kimliğinin 
gösterge elemanları ve bileşenleri açısından önemli 
bir yere sahip olan Atapark ve Tabakhane Köp-
rüsü arasındaki tarihi aksın doğal ve yapay çevre 
kimlik özelliklerinin, yerleşim, donatı ve işaretler 
ölçeğinde bir kimlik elemanı olarak tanımlanarak 
belirlenmesidir. Yapılan alan çalışması ile şehrin 

kimliğini anlaşılır kılmak, imaja dönüştürmek ve 
bu imajın yayılması amaçlanmaktadır.

Çalışmanın amacı doğrultusunda, Trabzon kentinin 
günümüzdeki doğal, sosyo-kültürel ve sosyo-eko-
nomik kimlik bileşenlerinin neler olduğu, çalışma 
aksının yapay çevre kimlik bileşenleri açısından 
bir değer olarak kendisini yaşayanlara nasıl ifade 
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ettiği ve nasıl bir kentsel kimlik ortaya koyduğu, 
araştırmada kente ve bu aksa yönelik ortaya 
konulan kimlik bileşenlerinin, halk tarafından 
nasıl yorumlandığı,  aksın kimliği ve imajına etki 
eden tarihsel ve fiziksel öğelerin neler olduğu, 
kentin kimliğinin oluşturulması, geliştirilmesi ve 
devamı için etkin olacak öğelerin neler olduğu 
belirlenmeye çalışılmıştır.

2. MATERYAL

Araştırma alanı, Trabzon Ortahisar Merkez 
İlçesi’nde ve Trabzon kentinin en önemli kentsel 
bölgesini oluşturan ve kentsel sit alanı konumunda 
olan Ortahisar Kaleiçi Bölgesi oluşturmaktadır. 
Araştırma alanı materyalini araştırma alanı ile 
araştırmada kullanılan her türlü materyallerden 
oluşturmaktadır. Ortahisar Bölgesi, kentin tarihi 
açıdan ilk yerleşim bölgesi olması, bünyesinde 
farklı dönemlere ait birçok tarihi yapı bulun-
durması, turizm açısından bir çekim merkezi 
olması, kentin iki büyük vadisi olan Zağnos ve 
Tabakhane Vadisi üzerinde bulunması, kamusal 
amaçlı birçok kurumun bu alanda yer alması ile 
kent merkezi konumunda olması gibi doğal, yapay, 
kültürel ve ekonomik anlamda kentin geçmişten 
günümüze kimliğini en belirgin şekilde yansıtan 
değer konumuna yükselmesinden dolayı araştırma 
alanı olarak seçilmiştir (Şekil 3 ve 4).

Şekil 3. Çalışma Alanı

Şekil 4. Çalışma Alanı Hava Fotoğrafı 
(Anonim 2014)

3. YÖNTEM

Çalışmanın yöntemi literatür araştırması, çalışma 
alanı ile ilgili kimlik bileşenlerinin tespit edil-
mesine yönelik alan çalışması, anket çalışması 
ve değerlendirme aşamalarında oluşmaktadır. 
Çalışmanın yönteminde çalışmanın amacına 
cevap vermek için, ilk aşamada Trabzon kentinin 
kültürel bileşenleri açısından önemli olan doğal 
ve kültürel verilerin saptanmasına yönelik yapılan 
literatür araştırması kent ölçeğinden çalışma alanı 
ölçeğine indirgenerek ortaya konulmasının ardın-
dan, Trabzon kentinin kimlik bileşenleri açısından 
doğal çevre, sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik 
özelliklerinin neler olduğu açıklanmıştır.  
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İkinci aşamada araştırma alanı ile ilgili yapılan 
alanın bileşenleri açısından mevcut durumunun 
saptanmasına yönelik envanter çalışması olup, 
yapay çevre kimlik bileşenleri (yerleşim, donatı 
ve işaretler ölçeğinde) bir değer olarak kendisini 
yaşayanlara nasıl ifade ettiği ve nasıl bir kentsel 
kimlik ortaya koyduğu, tanımlanarak belirlenmiştir. 
Yöntemin üçüncü bölümünde,  araştırmada kente 
ve bu aksa yönelik ortaya konulan kimlik bile-
şenlerinin, kent temsil eden halk tarafından nasıl 
yorumlandığını, bu aksı hangi fiziksel yönleri ile 
algılamakta olduğunu belirlemek amacı ile halk 
grubuna anket uygulanmıştır. Son aşama olan 
değerlendirme aşaması literatür taraması, alan 
çalışması ve anketlerden elde edilen bulguların 
analizi ve değerlendirilmesinden oluşmaktadır.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 31 Aralık 2013 tarihli 
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına 
göre, Trabzon merkez ilçesi olan Ortahisar’ın 
toplam nüfusu 306,286’dır. Anket çalışması, 
rastlantısal örnekleme tekniği ile merkez ilçe 
nüfusu üzerinden % 95 güvenle ve 0,05 hata 
payı ile 100 kişi hesaplanmış ve 100 adet halk 
anketi uygulanmıştır. Anket uygulaması, 12-20 
Mart 2014 tarihleri arasında birebir ve yüz yüze 
yapılmış olup, toplamda 12 adet (sosyo-demog-
rafik profil, puanlama, sıralama ve çizime dayalı 
bellek sorusu) soru sorulmuştur.  

Trabzon kentinin tarihi kent yerleşimi olan Ortahisar 
bölgesinde çalışma alanı olarak sınırları belirtilen 
doğrusal bir aks üzerinde doğal, yapay, yerleşim 
ölçeğinde (tarihi yapılar, tarihi sokaklar, bölgeler, 
sınırlar ve düğüm/odak noktaları), donatı ölçeğinde 
(çeşmeler, heykeller, konut ve bahçe girişleri) ve 
işaretler/semboller ölçeğindeki (burç, minare ve 
su kemeri) kimlik elemanlarını belirlemek üzere 

bir anket düzenlenmiştir. Anket soruları Trabzon 
kent ölçeğinde halkın sosyo-demografik yapısı ile 
ilgili sosyo-ekonomik yaşam çemberini tanımlayıcı 
bir içerikte sorular yanında kentin kültürel, sosyal, 
ekonomik kimliği ile çalışma alanına özel doğal 
ve yapay (yerleşim, donatı ve işaretler) ölçekte 
detaylı soruları da içermektedir.

Ankette uygulanan 5’li derecelendirme (1 en 
düşük, 2 düşük, 3 orta, 4 yüksek, 5 en yüksek) 
skalası, önem derecesine göre 1-3 (1 en önemli, 
2 önemli, 3 daha az önemli) arası sıralama ve 
çizime dayalı bellek soruları SPSS uygulamalı 
çok değişkenli istatistik tekniklerinden frekans 
analizi kullanılarak ortalama değerler elde edil-
miştir. Önem derecesine göre 1-3 arası sıralama 
sorularında ağırlık bulma formülü kullanılarak 
elde edilen yüzde (%) değerlere göre sıralanmıştır. 
Puanlama (1-5) sorularında farklı kategorilerde 
verilen tanımlayıcı kavramların büyüklüğünü 
ölçmek için her kategorinin farklı tanımlayıcı 
kavramlarda aldığı puanlarının toplamının kişi 
sayısına bölünerek ortalama değerleri hesap-
lanmıştır. Halkın algısına dayalı imaj haritasını 
oluşturmak amacıyla sorulan çizime dayalı bellek 
sorusu içerik çözümleme tekniği ile çalışma ala-
nının güçlü ve zayıf kimlik öğeleri belirlenmiştir. 

4. BULGULAR

Trabzon Kenti Tarihi Gelişimi (Ortahisar Bölgesi)

Ortahisar her devirde şehrin merkezi olmuştur. 
Yavuz Sultan Selim bu surlar içindeki sarayında 
valilik yapmış, Kanuni burada doğmuş, diğer Trab-
zon valileri buradan Trabzon’u idare etmişlerdir. 
Osmanlı döneminde ilk vilayet binası Ortahisar’da 
hizmete girmiş, Cumhuriyet döneminde eski bina 
yerine yapılan bu binada hizmete devam etmiştir. 
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Şehrin en seçkin ve varlıklı aileleri Ortahisar 
çevresinde toplanmış ve burası aynı zamanda, 
Trabzon’un kültür ve sanat merkezi olmuştur 
(Albayrak, 1998).

Kentin Mekansal Gelişimi

•	 M.Ö. 2000-M.S. 50 yıllarında, bugünkü 
Ortahisar’ın tamamı, Pazarkapı ve Çarşı 
Mahalleleri kısmen,

•	 M.S. 50-M.S. 395 yılları arasında Çarşı, Ke-
merkaya ve İskenderpaşa,

•	 M.S. 395-M.S. 1204 yılları arasında Hızırbey, 
Gülbaharhatun,

•	 M.S. 1204-M.S. 1461 yılları arasında Yenicuma 
ve Cumhuriyet Mahalleleri’nin,

•	 M.S. 1461 sonrası, Osmanlı döneminde Gül-
bahar Hatun Mahallesi’nin güneyi ile Erdoğdu 
Mahallesi’nin kuzey kesiminin birleştiği alanda 
yeniden oluşan ilk Türk mahalleri görülmek-
tedir. Kavak Meydan Mahallesi olarak bilinen 
alanda ok atışı talimleri yapıldığı bilinmektedir.

•	 1800-1900 yılları arasında Gazipaşa Mahallesi’nin 
tamamı, Cumhuriyet ve 1 No’lu Çömlekçi 
Mahalleleri’nin bir kısmı,

•	 1900-1923 yılları arasında Boztepe, Ayasofya, 
Kavak Meydan, Yenicuma ve Erdoğdu’nun 
bir kısmı, 1923 sonrası Türkiye Cumhuriyeti 
Dönemi yerleşmesinin gelişimini Boztepe, 
Ayasofya, Yenicuma, Kavak Meydan, Kur-
tuluş, Yalı, Bahçecik, Çömlekçi ve Zafer 
Mahalleleri’ne doğru olduğu görülmektedir 
(Özbilen, 1997).

1923 yılı sonrası Trabzon’da Uzun Sokak ve 
Kunduracılar Caddesiyle, Birinci Dünya Savaşı 

döneminde açılan Maraş Caddesi ve Meydan 
göze çarpmaktadır. Uzun Sokak bugün olduğu 
gibi geçmiş dönemlerde de Trabzon’un en işlek 
caddelerinden biridir. Bu caddenin her iki yanı 
ticarethaneler, dernekler ve okullarla çevrelenmiştir. 
Aynı şekilde Kunduracılar Caddesi’nde birçok 
mağaza, terzihane ve bir de sinema bulunmak-
tadır. Meydan alanı ise şehirli, köylü, misafir ve 
gelip geçici herkes tarafından kullanılan işlek bir 
ana hattı oluşturmaktadır (Çapa ve Çiçek, 2004).

Kentin Planlama Tarihi

Trabzon kenti için ilk planlama deneyimi, 1938’de 
yürürlüğe giren Lambert Planı’dır (Aysu, 1977). 
Lambert Planı, Trabzon kentini önemli bir liman 
ve ticaret merkezi konumuna getirerek kente planlı 
bir kimlik kazandırmıştır. Ancak konut alanların-
da amaçlanan gelişmeler gerçekleşemeden plan 
bütünlüğü bozulmuştur. (Özen, 2009). Lambert 
Planı, yedi ana başlıktan oluşmaktadır bunlar; 
yolların incelenmesi ve sirkülasyonu, devlet 
hizmetleri, şehrin gelişim yönünün bölgelere 
taksimi, yeşil sahalar, bahçeler, parklar, sıhhi 
ve estetik bölgeler, eski eserlerin korunması ve 
yenilerinin programlanması, şehircilik talimat ve 
nizamnamesi, planın tatbikat programı şeklindedir 
(Özbilen, 1997). 1970 tarihinde yürürlüğe girmiş 
olan imar planı ile Karadeniz Teknik Üniversitesi 
sınırından Ayasofya Mahallesi sınırına kadar 725 
hektarlık alan planlanmıştır. 1971’de yürürlüğe 
giren Trabzon İmar Yönetmeliği ile Kale İçi, 
Çarşı ve Pazarkapı Mahallesi mevcut dokusu 
ile özel ve korunması gerekli bir konut bölgesi 
olarak düşünülmüştür (Trabzon İmar Yönetme-
liği, 1971). 1977 yılında 80 hektar olan Toklu ve 
Beşirli Köyleri imar planı sınırlarına alınmış ve 
planlanan toplam alan 805 hektara ulaşmıştır. 1984 
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tarihinde ilave ve revizyon imar planı yapılmış, 
plan batıda Söğütlü Köyü, doğuda Yomra ilçesine 
kadar genişletilerek yürürlüğe girmiştir  (Anonim 
2014). Şen (2000)’in belirttiği gibi, 1989 Revizyon 
İmar Planı’nda, ulaşım ağı olarak ‘Korniş Yol’ ile 
eski merkez-liman-yeni merkez arasını bağlama 
kararı alınmış olmasına rağmen, Trabzon kenti 
imar planlaması çalışmalarında planın öngördüğü 
gelişme tam olarak gerçekleştirilememiştir. Eski 

kent dokusu yerine niteliksiz yapılaşma egemen 

olmuştur. Sahil yolunun yapılması ile kentli kent 

kimliği olarak kabul edilen denizden uzaklaştı-

rılmıştır. Halen yürürlükte olan 2002 planı ile 

Trabzon’un planlı alanı, 3878 hektara ulaşmış 

olup planlamada, Trabzon Kent Merkezi’nin 

kimliğinin oluşturulması hedeflenmiştir (Özen, 

2005), (Şekil 5).

Şekil 5. Trabzon Kent Bölgesindeki Planlama Dönemleri Çalışma Alanları (Yeşiltepe, 2008)

Trabzon kent gelişimine bakıldığında, kentin sa-
hile paralel geçen devlet karayolu boyunca lineer 
(doğrusal) bir gelişme sergilediği görülmektedir. 
Gelişmenin bu yönde olmasında, kentin kuze-
yindeki doğal sınırlayıcı engelin deniz olması ve 
denizden hemen sonra güneye doğru topoğrafya-
nın yükselerek doğal eşik oluşturmasının etkisi 
büyüktür. Gelişmeyi sınırlayıcı diğer bir etken de 
vadilerdir. Kentin eski merkezi olan Ortahisar’ın 
her iki yanında oluşan Tabakhane ve Zağnos 
Vadiler’i ile doğudaki Değirmendere Vadisi en 
belirgin olan eşiklerdir (Özbilen, 1997). Trabzon 
kentinin yasadığı kentleşme süreci demografik 
açıdan yığılmanın, fiziksel açıdan ise yayılmanın 
ötesine geçemediği görülmektedir. Kente aidiyet 
ve kenti sahiplenme hissi kent kimliğinin kentli 

tarafından içselleştirilmesi ile güçlenecektir. Kent 
kimliğini oluşturan en önemli öğelerden olan 
taşınmaz kültür varlıklarının yoğunlaştığı tarihi 
çevrelerin korunması bu bağlamda çok önem 
taşımaktadır (Özen, 2009).

4.1. Çalışma Alanı Doğal Çevre Kimlik Bi-
leşenleri 

Doğal çevre değerleri üzerinde (dağ, vadi, deniz, 
plato vb.) yükselen tarihsel ve kültürel biriki-
min kaynağını doğal veri tabanının oluşturması 
ile kent mekanları kimlik kazanmaktadır. Bu 
bağlamda çalışma alanı deniz yakın konumda 
bulunması, üzeinde konumlandığı Zağnos ve 
Tabakhane Vadileri, bol yağış alanı iklim tipi ile 
karakteristik bitki örtüsüne ile doğal kimlik özel-
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liklerine sahiptir. Kentin iç çekirdeğini oluşturan 
ve Ortahisar bölgesini kapsayan çalışma alanı 
41° 0’ 17.02” kuzey enlemi ile 39° 42’ 59.24” 
doğu boylamında bulunmaktadır. Alanın coğrafi 

konumu sebebi ile denize sınırı bulunması ve 
70m kot farkı ile deniz manzarasına sahip doğal 
bir kimliğe sahiptir (Şekil 6).

Şekil 6. Çalışma Alanının Coğrafi Konumu

Çalışma alanı, Zağnos ve Tabakhane Vadileri’nin 
arasında yükselmekte ve çevresine göre hakim 
bir kotta bulunmaktadır. Bu özelliğinden dolayı 
tarihte savunma amacıyla kale ve surlarla çev-
rilmiştir. Çalışma alanı içerisinde en yüksek kot 
Ortahisar Mahallesi’nin güneyinde İç Kale bölge-
sinde 70m’ye ulaşırken Pazarkapı Mahallesi’nin 
kuzeyinde kıyıya yakın noktalarda 3m’ye inmek-
tedir. Alanda güneyden kuzeye doğru inen bir 
eğim bulunmaktadır. Buda deniz manzarasının 
algılanmasına imkan sağlamaktadır.  Zağnos ve 
Tabakhane Vadileri kentin tarihi çekirdek yerleşimi 
bölgesini sınırlayan ve ona ekolojik yönden (doğal 
drenaj yatakları, rüzgar koridoru, iklimlendirme 
adaları) kimlik ve değer katan önemli coğrafik 
oluşumlardır (Şekil 7).

Şekil 7. Zağnos ve Tabakhane

Vadileri

Trabzon’da deniz etkisinde kalan ılıman iklim tipi 
hakimdir. Buna bağlı olarak da yazlar genellikle 
orta sıcaklıkta, kışlar ise ılık ve bol yağışlı geçer. 
Bölgenin kuzey-batı yönündeki depresyonlara açık 
olması iklim elemanlarının sürekli değişmesine 
neden olur. Kışın konumu nedeniyle Trabzon 
kenti Türkiye’de diğer kentlerden ayrı bir özellik 
arz etmektedir (Anonim, 2011). Trabzon kenti 
arazisinde her mevsim nemli ve yağışlı iklim 
özelliklerinden dolayı bitki örtüsü bakımından 
son derece zengindir. Karadeniz bölgesin oldukça 
fazla yetiştirilen karayemiş bölgenin simgesel ağaç 
türüdür. Çalışma alanında yöreye özgü olarak 
yetiştirilen Malta eriği (Eribotrya japonica) (a), 
turunç (Citrus aurantium) (b) ve mandalina (Citrus  
nobilis) (c) bölgeyi temsil eden en önemli doğal 
kimlik elemanlarıdır (Şekil 8).

(a) (b) (c)

Şekil 8. Çalışma Alanını Simgeleyen Bitki 
Türleri
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4.2. Çalışma Alanı Yapay Çevre Kimlik Bi-
leşenleri

Çalışma alanının kimliği ve imajına etki eden 
tarihsel ve fiziksel öğelerin neler olduğu belirle-
mek amacı ile çalışma alanı yapay çevre kimlik 
bileşenleri açısından yerleşim ölçeğinde, donatı 
ölçeğinde ve işaretler/semboller ölçeğinde sınıf-
landırılarak önemli kimlik öğeleri incelenmiştir. 
Çalışma alanı uygulama imar planı Şekil 9’da 
verilmiştir.

Şekil 9. Çalışma Alanı Uygulama

İmar Planı

4.2.1. Yerleşim Ölçeğinde Yapay Çevre Kimlik 
Bileşenleri

Binalar/Yapılar 

Gülbahar Hatun Cami, Osmanlı (H.920- M.1514) 
döneminde Sultan Selim Han tarafından inşa etti-
rilmiş tescilli anıtsal yapıdır. Zağnos Köprüsü’nün 
yakınında olan bir küllüye içerisinde yaptırılmıştır. 
Caminin yanında 1505 yılında yaptırılan Gülbahar 
Hatun Türbesi bulunmaktadır.  Külliye’den cami 
ile türbe günümüze gelebilmiştir (Özen vd. 2010). 
Türbe, Yavuz Sultan Selim annesi Gülbahar Hatun 
adına inşa ettirmiştir. Sekizgen bir plan üzerine 
düzgün kesme inşa edilmiş olan türbe, sekizgen 
bir kasnak üzerindedir ve örtü malzemesi olarak 

kurşun kaplı bir kubbe ile örtülmüştür. Gövde 
üzerinde sağır sivri kemerli pencereler yer al-
maktadır (Yüksel, 1991), (Şekil 10).

Şekil 10. Gülbahar Hatun Cami ve Türbesi

Ortahisar Fatih Cami, Trabzon’un fethinden 
sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından kiliseden 
camiye çevrilmiştir. Bizans döneminde (914, 
dönüşüm/1461), yığma taş olarak inşa edilmiş 
tescilli anıtsal yapıdır (Özen vd. 2010). Türk 
devrinde caminin esas girişi kuzeye alınmış, 
güney duvarının ortasına bir mihrap yerleştiril-
miş, minber konulmuş ve minare yapılmıştır. 
Mihrap taştan yapılmış olup süsleme bakımından 
zengindir. Mihrabı çevreleyen geometrik geçmeli 
bordürler, mukarnaslı niş ve alınlığındaki rozetler 
Selçuklu örneklerini anımsatmaktadır.  Ceviz 
ağacından yapılmış,  mimber değerli bir sanat 
eseridir (Kansız, 2012), (Şekil 11).

Şekil 11. Ortahisar Fatih Cami

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Binası (Eski Va-
lilik Binası), Cumhuriyet dönemi (1933) Birinci 
Ulusal Milli Mimari akımı etkisinde Hükümet 
Konağı olarak inşa edilmiştir. İki katlı, yüksek 
tavanlı ve geniş ahşap saçaklıdır. İki iç avluya 
bakan orta mekanlar ışıklarla aydınlanmaktadır. 
Cephelerde pencerelerin üst kısımlarında mavi 
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çini süslemeler ve kemerli bitişler oldukça dikkat 
çekicidir(Özen vd. 2010). 1989 yılında restorasyon 
yapılmış ve 1991 yılında “Kültür Merkezi’ne” 
dönüştürülmüştür  (Şekil 12).

Şekil 12. İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü Binası

Tarihi Sokaklar 

Çalışma alanında tarihi sokaklar tescilli yapı 
cepheleri ve bahçe duvarları ile sınırlandırılmış 
dik ve dar olarak konumlandırılmıştır.  Bina 
ve bahçe giriş kapıları genellikle ahşap ve çift 
kanatlı olarak inşa edilmiştir. Zemin kaplaması 
olarak kilitli parke taş ve doğal taş parke (Arnavut 
kaldırım taşı) görülmektedir. Yeşil doku olarak 
bahçe duvarlarından algılanan sarılıcı bitki türleri 
ve yöresel meyve ağaçları dikkat çekmektedir 
(Şekil 13). 

Şekil 13. Tarihi Sokaklar

Bölgeler

Çalışma alanının büyük ölçekli alanlarını oluşturan 
Atapark ve Kanuni Avlusu kendine has özgün 
ve alanı tanımlayıcı bir karakter sergilemekte-
dir. Atapark, Atatürk’ün buyruğu üzerine 1937  
İmaret Mezarlığı’nın yıktırılması ile park alanına 
dönüştürülmüştür Atapark alanında dinlenme 

mekanları, çocuk oyun alanı, su öğesi (havuz ve 
çeşme), kafeterya, yeşil alanlar ve gezinti alanları 
bulunmaktadır. İnsanların her mevsim yoğun 
olarak kullandığı kentin önemli odak noktasıdır.  
Kanuni Avlusu’nda dinlenme mekanları, su öğesi 
(havuz), kafeterya, yeşil alanlar, gezinti ve din-
lenme mekanları bulunmaktadır. Yine mekanda 
cami avlusu, tarihi kütüphane (muvakkithane) 
gibi dini ve kamusal amaçlı kullanım alanları 
bulunmaktadır  (Şekil 14).

Şekil 14. Atapark ve Kanuni Avlusu

Sınırlar

Bu kısımda çalışma alanının kent ölçeğinde ta-
rihi sınırları oluşturan tarihi surlar ve üst kenar 
örneği olarak da iki vadi ve sur alanı içerisinde 
geçiş sağlayan Zağnos ve Tabakhane Köprüsü 
incelenmiştir.

Şehir surlarının biçimlenmesinde, şehrin konum-
landığı arazinin topoğrafik yapısının belirleyici 
olduğu açıktır. 257 yılından önce mevcut olduğu 
bilinen Yukarıhisar bölgesinin şehrin ilk yerleşim 
alanı olduğu bilinmektedir.  Bu alan derin iki 
vadi arasında kalan, kuzeyde denize ulaşamadan 
bir uçurum ile biten geniş ve uzun bir düzlüğün 
güney de kalan daha dar ve yüksek bir sırtı 
üzerine yerleşmiştir. Büyük bölümü kayalıklar 
üzerine oturtulmuş sur duvarları, doğu-batı ve 
kuzey yönlerinde arazinin doğal sınırları boyunca 
uzanır. Ortahisar bölgesi, Yukarıhisar’ın kuzeyinde 
yer alan düzlük boyunca uzanır (Özen vd. 2010), 
(Şekil 15). 
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Şekil 15. Surlar 1900’lü Yıllar (Kardeş, 
2006) ve Bugünkü Görünüm

Zağnos Köprüsü üst üste iki kemerli yapıya sahip 
olup, orijinal de 6 ya da 7 kemerli açıklık olarak 
yapıldığı belirtilmektedir. Köprünün alt kısımla-
rının büyük bir bölümü Roma döneminde inşa 
edilmiştir. Bizans ve Osmanlı Dönemleri’nde 
çeşitli onarımlar yapılmıştır. Maliye Hazinesine 
ait olan köprü yığma taş olarak inşa edilmiştir 
(Özen vd. 2010), (Şekil 16a). Tabakhane Köprüsü, 
ilk yapılışı Roma dönemi ve 1.yüzyılda bugünkü 
durumu ise Osmanlı dönemi 19. yüzyıldan kal-
maktadır. Yapım tekniği yığma taş ve malzemesi 
taş ve betonarmedir. Maliye Hazinesi’ne ait olan 
yapının, Nemlizade ailesi tarafından yaptırıldığı 
bilinmektedir (Özen vd. 2010). İki kademeli 
olarak yaptırılmış köprünün ilk kademesi tek 
gözden oluşmakta olup, ikinci kademesi ise 6 
adet oval kemerli gözden oluşmaktadır (Karpuz, 
1990), (Şekil 16b).

Şekil 16. a). Zağnos Köprüsü, b).

Tabakhane Köprüsü

Düğüm/odak noktaları 

Kişinin kentte gezinirken yoğun olarak kullan-
dığı kentin stratejik noktalarıdır. Bunlar; kavşak, 
göbek, ulaşım sistemlerinin kesişme ve değişme 

noktaları, yolların ayrılma-kesişme noktaları 
ve bir yapıdan diğerine akış noktaları olabilir 
(Lynch, 1960). Bu bağlamda çalışma alanında 
Varlıbaş AVM önü, Ortahisar Fatih Cami önü 
ve Tabakhane Köprü çıkışı olmak üzeri üç adet 
düğüm/odak noktası belirlenmiştir.

4.2.2. Donatı Ölçeğinde Yapay Çevre Kimlik 
Bileşenleri

Donatı ölçeğinde çalışma aksının kimliğini en 
belirgin şekilde yansıtan öğeler; çeşmeler, hey-
keller, konut ve bahçe giriş kapılarıdır. Bölgede 
bulunan donatı elemanları bulunduğu mekanın 
tanınırlığını artırarak mekanın tarihi kimliği 
tanımlayıcı niteliktedir (Şekil 17).

Şekil 17.  Çeşme, Heykel ve Tarihi 

Kapılar

4.2.3. İşaretler Ölçeğinde Yapay Çevre Kimlik 
Bileşenleri

Kentin kimlik ve strüktürünün oluşmasında 
önemli bir kent öğesi olan işaret öğeleridir. Bu 
bağlamda çalışma alanında Zağnos Burcu, cami 
minareleri ve köprü ayaklarındaki su kemerleri 
güçlü işaret öğelerini yansıtmaktadır (Şekil 18).
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Şekil 18. Zağnos Burcu, Minare ve Su Ke-
meri

4.3. Anket Bulguları

Anket çalışmasının temel amacını oluşturan halkın 
çevresel algısının belirlenmesinde, demografik 
yapının belirleyici bir etken olduğu düşünülerek,  
toplamda 100 adet halk grubunun cinsiyet, yaş, 
eğitim durumu, meslek ve Trabzon’da yaşama 
süresi sorgulanmış ve Tablo 1’de hesaplanan 
yüzde (frekans) değerleri verilmiştir.

Tablo 1. Halk Anketi Demografik Yapı Profili

Halk Anketi Demografik Yapı Profili 
Cinsiyet Kişi sayısı Yüzde (%)
erkek 40 40
bayan 60 60
toplam 100 100
Yaş Yüzde (%)
18-25 41
26-35 21
36-45 21
46-65 17
Eğitim Durumu Yüzde (%)
ilköğretim 4
lise 18
üniversite 70
lisansüstü 8

Halk Anketi Demografik Yapı Profili 
Meslek Yüzde (%)
çalışmıyor 3
memur 21
işçi 7
özel sektör 9
öğrenci 34
emekli 9
ev hanımı 5
diğer 12
Trabzon’da yaşama  süreleri Yüzde (%)
1 yıldan az 9
1-5 28
6-10 3
11-15 3
16-20 8
21 ve üzeri 49

Trabzon kentinin kültürel kimliğini yansıtan 
kavram sorgulandığında kullanıcılar tarafından 
3.95 ortalama değeri ile spor (Trabzonspor) kav-
ramı oluşturmaktadır. Buda Trabzon kentindeki 
taraftar fanatikliğinin bir sonucu olarak spor 
kimliği ön plana çıkmaktadır. Kentin kültürel 
kimliği yansıtan en güçlü kavram ise 3.72 orta-
lama değeri ile üniversite kenti kimliği ön plana 
çıkmaktadır. Bu da ankete katılan meslek grubu-
nun % 34 oranında öğrencilerden oluşmasından 
kaynaklanmasının bir sonucudur. Trabzon kent 
kimliğini taşıdığı özelliklere bağlı olarak koruma 
durumu sorgulandığında 3.72 ortalama değeri ile 
tarihi kent kimliğini koruma kavramı en güçlü 
özelliğini oluşturmaktadır. Sıralama sorularında 
ise Trabzon kent kimliğini yansıtan en önemli üç 
kimlik tipini sırasıyla üniversite, spor ve tarihi 
kent kimliği ön plana çıkarılmaktadır. Kenti 
tanımlayan en önemli üç bölge sorgulandığında 
sırasıyla Ortahisar bölgesi, Boztepe ve Atatürk 
köşkü şeklinde sıralanmaktadır (Tablo 2).
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Tablo 2 Trabzon Kent Ölçeğinde Puanlama ve Sıralama Soruları

Puanlama soruları Tanımlayıcı kavram Ortalama değer
Kültürel kimliğini yansıtan kavram spor (Trabzonspor) 3.95
Ekonomik kimliğini yansıtan kavram üniversite 3.72
Kent kimliğini koruma durumu tarihi kent kimliğini koruyarak 3.72
Sıralama soruları Tanımlayıcı kavram Ağırlık (%)

Kentin kimlik tipi
1. üniversite kenti 22.16
2. spor kenti 17.33
3. tarihi kent 14.66

Kenti tanımlayan en önemli 3 bölge
1. Ortahisar bölgesi 20.83
2. Boztepe 17.83
3. Atatürk Köşkü 12.00

Çalışma alanının imaj haritalarını oluşturulmaya 
yönelik çizime dayalı bellek sorusu sonucunda 
Atapark (% 30), Kanuni Evi (%29), Kültür 
ve Turizm Müdürlüğü binası (% 26), Zağnos 

Burcu (% 25) ve Trabzon Kale surları (%24) 
halkın algısına dayalı en güçlü kimlik öğelerini 
oluşturmaktadır (Şekil 19).

Şekil 19. Halkın Algısına Dayalı Oluşturulan İmaj Haritası

Çalışma alanında yapay çevre kimlik bileşenleri 
yerleşim, donatı ve işaretler ölçeğinde farklı 
kategorilerde belirlenen tanımlayıcı kavramlar 

ölçütünde halk grubuna puanlama soruları sorulmuş 
ve Tablo 3’de en güçlü ve en zayıf tanımlayıcı 
kavramlar ortalama değerleri ile birlikte verilmiştir.
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Tablo 3. Çalışma alanının yapay çevre kimlik bileşenlerinin güçlü ve  
zayıf tanımlayıcı kavramları

Yerleşim Ölçeğinde Yapay Çevre Kimlik Bileşenleri

Tarihi yapılar En güçlü tanımlayıcı kavramlar En zayıf tanımlayıcı 
kavramlar

Gülbahar Hatun Cami Tarihi özelliğini koruma (4.16) Dikkat çekici (3.20)

Gülbahar Hatun Türbesi Algılanabilirlik (4.45) Dikkat çekici (3.13)

Ortahisar Fatih Cami Tarihi özelliğini koruma (3.89) Dikkat çekici (3.17)

Kültür ve Turizm Müdürlüğü Tarihi özelliğini koruma (3.78) Dikkat çekici (3.72)

Tarihi sokaklar Yaya erişimi (3.80) Yeşil doku (1.77)

Bölgeler

Atapark Yeşil doku (4.04) Tasarımsal bütünlük (3.51)

Kanuni Avlusu Yeşil doku (3.86) Tasarımsal bütünlük (3.41)

Sınırlar

Trabzon Kale surları Tarihi özelliğini koruma (4.32) Yeşil doku (3.23)

Zağnos Köprüsü Sunduğu manzara (4.19) Yeşil doku (3.38)

Tabakhane Köprüsü Tarihi özelliğini koruma (3.94) Yeşil doku (3.12)

Düğüm/odak noktaları Yoğunluk (4.20) Yeşil doku (2.41)

Donatı Ölçeğinde Yapay Çevre Kimlik Bileşenleri

Tarihi çeşmeler Ölçü-oran uyumu (3.57) Tasarımsal bütünlük (2.98)

Heykeller Mekanı tanımlayıcı (3.63) Tasarımsal bütünlük (3.33)

Konut ve bahçe giriş kapıları Tarihi çevreye uygunluk (3.95) Tasarımsal bütünlük (3.09)

İşaretler Ölçeğinde Yapay Çevre Kimlik Bileşenleri

Zağnos Burcu Algılanabilirlik (4.30) Yönlendiricilik (3.33)

Cami minareleri Algılanabilirlik (4.15) Yönlendiricilik (3.36)

Su kemerleri Tarihsellik (3.85) Yönlendiricilik (2.93)

Tarihi yapıların, tarihi özelliklerini koruma ve 
algılanabilirlik durumu en güçlü kavram olarak ön 
plana çıkmasına rağmen dikkat çekiciliği en düşük 
tanımlayıcı kavram olarak ön plana çıkmaktadır. 
Çalışma alanında yer alan tarihi sokaklar kullanıcı 
halk tarafından yaya erişimi en güçlü tanımlayıcı 
kavramı oluştururken, sokakların yeşil dokusu en 
zayıf tanımlayıcı kavramları oluşturmaktadır. Bölge 
olarak ele alınan Atapark ve Kanuni Avlusu’nun 

yeşil dokusu en güçlü kavramı oluştururken, ta-
sarımsal bütünlük açısından en zayıf tanımlayıcı 
kavramı ile nitelendirilmektedir. Sınırlar tarihi 
özelliğini koruma ve sunduğu manzara yönünden 
güçlü bir kavram oluştururken, yeşil dokusu ile 
zayıf tanımlayıcı kavram oluşturmaktadır. Donatı 
ölçeğinde çeşmeler ölçü-oran, heykeller mekanı 
tanımlayıcı ve konut ve bahçe giriş kapıları tarihi 
çevreye uygunluk noktasında güçlü tanımlayıcı 



49

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak  /  Şubat  / Mart / Nisan 2014 Sayı: 01 Cilt: 01 İlkbahar Dönemi

January / February / March / April 2014 Issue: 01 Volume: 01 Spring Semester
ID:21 K:20

www.mtddergisi.com

kavramları oluşurken her üçü de tasarımsal bütün-
lük noktasında zayıf kavramlardan oluşmaktadır. 
İşaretler ölçeğinde ele alınan Zağnos Burcu ve 
cami minareleri algılanabilirlik ve su kemerleri 
tarihsellik noktasında güçlü kavramları oluşurken, 
her üçünde de yönlendiricilik noktasında zayıf 
kavramları oluşmaktadır.

5. SONUÇ VE ÖNERİLER

Gelecek için yaşama çevreleri, kentleri yutan 
yapılaşma ve çarpıklık, kentte bir elin parmakları 
kadar az sosyal yaşam mekanları, açık alanlar, 
geçmişin birikimlerini günümüze taşıması ge-
reken kültürel örüntüler artık yerini değişimin 
dinamiğine bırakarak kimlik sorunu yaşamak-
tadır. Tarihi çevreler, bizi geçmişe ve geleceğe 
götürür, geçmişin yaşanmışlıklarının, tarihin, 
öykülerinin, sosyal ve geleneksel yaşantısının 
resmini günümüze taşır. Değişerek özgünlüğünü 
yitiren değerlerin yaşatılarak gelecek kuşaklara 
taşınmasının görevi kent insanının sorumluluğun-
dadır ve bunlar kendilerini kentin hemen hemen 
her noktasında bize hissettirmelidir.

Son yıllarda yapılan çalışmalarda kentlerin 
kimliklerini ve kültürünü  yitirdiği ve giderek 
birbirine benzer dokuların ortaya çıktığı tartı-
şılmaktadır. Modern çağın getirdiği farklılaşma 
ile eskiyi ya da doğalı yok etmesi sonucu kimlik 
olgusu oluşamamakta veya kaybolmaktadır. Aynı 
zamanda ranta dayalı ekonomik politikalar sonu-
cu da oluşturulan yeni tasarımlar birbirini taklit 
etmektedir. Bunun sonucu olarak da birbirine 
benzeyen yapılaşmalar oluşmaktadır.

Araştırma alanı, Trabzon Ortahisar Merkez 
İlçesi’nde ve Trabzon kentinin en önemli kentsel 
bölgesini oluşturan, kentsel sit alanı konumunda 

ve kente önemli kimlik kazandıran bir yer olup,  
Atapark, Zağnos Köprüsü, Ortahisar Kaleiçi 
Bölgesi ve Tabakhane Köprüsü boyunca uzanan 
bir aksı izlemektedir. Bu aks üzerinde ve yakın 
çevresinde bulundurduğu tarihi öğeleriyle, doğal 
yapısı ve bölgesel etkisi ile kentin birincil kimlik 
parçası konumundadır.

Elde edilen bulgular ışığında belirlenen sonuçlar 
aşağıda sıralanmaktadır.

•	 Trabzon kenti, tarihin farklı dönemlerinde 
farklı kültür ve medeniyetlerin (Bizans, Roma 
ve Osmanlı) hüküm sürdüğü, coğrafi yapı 
sebebi ile stratejik öneme sahip önemli bir 
konumda olmuştur. Geçmişten günümüze 
yaşadığı farklı dönemlerin izleri ile şekillenen 
birçok yapı stoğuna sahip olan Trabzon kentini 
diğer kentlerden ayıran çevresel ve toplumsal 
değerleri ile tarihi bir kimliğe sahiptir. 

•	 Ortahisar Bölgesi, her devirde şehrin merkezi 
konumunda olmuş, krallık başkenti ve eyalet 
merkezi özelliği göstererek, kentin kültürel ve 
sanatsal açıdan cazibe merkezi haline gelerek 
günümüze kadar gelmiştir.

•	 Trabzon kentinin, her mevsim nemli ve yağışlı 
iklim özelliği ile zengin bitki örtüsü çeşitli-
liğe sahip, kendine has bitki türlerine sahip 
olan çalışma alanı özelinde en yaygın olarak 
yetiştirilen malta eriği (Eribotrya japonica), 
mandalina (Citrus nobilis) ve turunç (Citrus 
aurantium) bölgenin simgesel doğal kimlik 
elemanıdır.

•	  Çalışma alanının üzerinde konumlandığı 
Zağnos ve Tabakhane Vadileri, kentin tarihi 
çekirdek yerleşimi bölgesini sınırlayan ve 
ona ekolojik yönden (doğal drenaj yatakları, 
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rüzgar koridoru, iklimlendirme adaları) değer 
katan önemli coğrafik oluşumlardır.

•	 Anket sonuçlarına göre Trabzon kentinin 
kültürel kimliği spor  (Trabzonspor) ve eko-
nomik kimliğini ise üniversite kavramları 
ile tanımlanmaktadır. Trabzon kenti mevcut 
kimliğini koruma durumu ise tarihi kent kim-
liğini koruyarak kavramı ile en yüksek değere 
sahiptir. Kenti tanımlayan en önemli üç kimlik 
tipi sırayla üniversite, spor ve tarihi kent olarak 
sıralanmaktadır. Kenti tanımlayan en önemli 
üç bölge ise sırayla Ortahisar bölgesi, Boztepe 
ve Atatürk köşkü şeklinde sıralanmaktadır. 

•	  Çalışma aksı üzerinde halkın algısına dayalı 
oluşturulan imaj öğeleri sonucunda belirle-
nen en güçlü kimlik öğeleri sırayla Atapark, 
Kanuni Evi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
binası, Zağnos Burcu ve Trabzon Kale surları 
şeklinde sıralanmaktadır. 

•	 Anket sonuçlarına göre, yerleşim ölçeğinde 
tarihi yapılar/binalar tarihi özelliğini koruma ve 
algılanabilirliği yüksek olarak değerlendirilirken 
dikkat çekiciliği düşük olarak değerlendiril-
miştir. Tarihi sokaklar yaya erişiminin yüksek 
olarak değerlendirirken yeşil doku noktasında 
düşük değerlendirilmiştir. Bölgeler yeşil doku 
noktasında yüksek bir değer sahipken tasa-
rımsal bütünlük noktasında düşük bir değere 
sahiptir. Sınırlar tarihi özelliğini koruma ve 
sunduğu manzara yönünden yüksek bir değere 
sahipken yeşil doku noktasında düşük bir de-
ğere sahiptir. Düğüm noktaları ise yoğunluk 
olarak en yüksek değere sahipken yeşil doku 
noktasında en düşük değere sahiptir. Donatı 
ölçeğinde ölçü-oran, mekanı tanımlayıcı ve 
tarihi çevreye uygun olma noktasında en 

yüksek değere sahipken tasarımsal bütünlük 
noktasında en düşük değere sahiptir. İşaretler 
ölçeğinde algılanabilirlik ve tarihsellik nokta-
sında en yüksek değere sahipken yönlendiricilik 
noktasında en düşük değere sahiptir.

Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda 
bir takım öneriler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

•	 Ortahisar ve yakın çevresini de içine alan ça-
lışma aksı sahip olduğu değerler ile kentin en 
önemli tarihi kimliğini ortaya koymaktadır. Bu 
bölgede yapılan her çalışma (kentsel dönüşüm 
projeleri, yenileme projeleri vb.)  bu değerleri 
göz önünde bulundurarak gerekli hassasiyet 
gösterilmelidir.

•	 Trabzon kenti doğal çevre kimlik bileşenlerinin 
kente kimlik kazandırmadaki rolü oldukça 
fazladır, fakat bu etkenler değerlendirilirken 
kentin bütüncül bir yaklaşımla ele alınması daha 
olumlu sonuçları doğuracaktır. Bu bileşenler 
doğru kullanılırsa kentler için algılanabilirlik 
ve kente özgü kimlikler oluşacaktır.

•	 Çalışma aksının en önemli yapısal kimlik 
elemanlarını oluşturan öğelerin dikkat çekici-
liğinin ve algılanabilirliklerini artırmak adına 
gerek yapı gerek donatı ölçeğinde gerekli 
düzenlemeye gidilmelidir. Etrafındaki aykırı 
yapılaşmalar iyileştirilmeli, aydınlatmalar, 
yönlendiriciler, bilgilendirme panoları ile 
tanımlanarak belirgin hale getirilmelidirler.

•	  Ranta dayalı fırsatlara yer verilmemeli ve 
kent bütününde doğaya ve tarihe saygılı bü-
tüncül yaklaşımlarla kentin kimliği korunarak 
yaşatılmalıdır.
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•	 Mekanın tanınırlığının ve algılanabilirliğin 
artırılması anlamında kent estetiğine ve iş-
levine katkına bulunan, mekanın kimliği ile 
bütünleşen ve tarihi dokuya uygun donatı 
elemanları konumlandırılmalıdır.

•	 Tarihi sokaklarda bulunun yapı cepheleri tarihi 
dokuya uygun olarak iyileştirilmeli, uygun 
donatı elemanları ile zenginleştirilmeli ve 
sadece bahçe duvarlarından algılanan yeşil 
doku farklı tasarımlar ile (dikey bahçe, balkon 
saksıları vb.)  sokağa yansıtılmalıdır.

Trabzon kentinin dış mekan örgütünde her alanın 
bir tanımı, bir ifadesi ve karakteri olmalıdır ki bu 
sayede tanımlanmış her alan insan eliyle gele-
ceğin sosyal yaşamının şekillendiği bir kimliğe 
bürünecektir. 
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SULUKULE MAHALLESİ’NDE “MODERNLİK”   
İSTEĞİNİN İFADESİ VE ETKİLERİ

Meltem ÖZÇAKI 

Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve  
Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Özet: Sulukule, İstanbul Tarihi Yarımada’da yer alan, ağırlıklı olarak Romanların yaşadığı bir yer-
leşimdi. Yenileme Projeleri kapsamında ilk uygulanan projelerden olması alanı değerli kılmaktadır. 
Proje kapsamındaki değişimlerin, yaşanan aksaklıkların bundan sonra gerçekleşecek yenileme pro-
jeleri için emsal teşkil edeceği ön görülebilir. Sulukule Projesi’nde “Modern”, Sulukule’deki nitelik-
siz şeklinde ifade edilen yapıların daha iyi hale getirilmesini ve Taşoluk’taki yeni yapılmış binaları, 
yaşamı tanımlamaktadır. Bu bakımdan hem sorunlu durumun, hem de olması gerekenin, diğer bir 
değişle ideal olduğu düşünülenin ifadesidir. Bu çalışmada Sulukule Yenileme Projesi kapsamında 
özellikle siyasal yönetimin söylemlerinde “modern” olarak ifade edilen duruma odaklanılmakta-
dır. Siyasal yönetimin Sulukule’yi modern hale getirmek isterken ifade ettikleri; modern olmanın 
fiziksel çevrede işaret ettiği dönüşüm; insanların yaşamalarında ön görülen değişiklikler; modern 
çevreler üretilmek istenirken amaçlananlar üzerine odaklanılmaktadır.  Çalışma kapsamında yazılı 
metinler, gazete ve dergi makaleleri gibi dokümanların incelemesi; sosyal aktörlerle ses kayıtlarının 
alındığı ve sonrasında bunların deşifre edildiği derinlemesine görüşmeler; Sulukule’de ve Roman-
ların yeni yaşam çevrelerinde gözlemlere dayanan karma bir metot uygulanmıştır. Deşifre edilmiş 
görüşme metinlerinde ve diğer yazılı metinlerde öne çıkan kodlar arasından  “modernlik” ile bağ-
lantılı olduğu düşünülenler bir araya getirilmiştir. Çalışmada, atıflarla da yararlanılan bu metinler-
le, “modernlik” kavramının Sulukule üzerindeki ifadesi ve etkileri değerlendirilmiştir. Elde edilen 
veriler metin kapsamında Yapılarda ve Sokak Dokusunda “Modernlik”; “Modernlik” ve Yaşantısı 
Üzerindeki Etkisi; “Modernlik” ve Sokakla Bağlantılı Yaşantı; “Modernlik” ve Aidiyet, Katılım 
Olgusu; Temizlikle Yan Anlamlar Kazanan “Modernlik” başlıkları altında tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kentsel Dönüşüm, Modernlik Kavramı, Soylulaştırma, Temizlik, Sulukule 
Mahallesi
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EXPRESSION AND EFFECTS OF THE DESIRE FOR 
“MODERNITY” IN THE SULUKULE NEIGHBORHOOD

Abstract: Sulukule is a district within the Historical Peninsula of Istanbul, where mostly the Romani 
people lived. The place has an importance because the first Renewal Project was carried out in the area. 
It can be predicted that the changes in the scope of the project and the encountered problems will set 
precedent for the renovation projects to be carried out. “Modern” in the Sulukule Project refers to the 
improvement of unqualified structures the construction of new buildings, and a new life in Sulukule and 
Taşoluk. In this regard, it is an expression of the problematic situation, as well as required thing, the ideal 
one. Focal point of this study is “modern” phenomenon that is expressed especially in the rhetoric of 
political government within the scope of Sulukule Renewal Project. The main discussion is about political 
governors’ statements which have been expressed while trying to modernize Sulukule; the transformation 
of the physical environment while being modern; anticipated changes in people’s life and aims while 
producing modern environments. In this study, documents such as texts, newspapers and magazine ar-
ticles were scrutinized.  Interviews were made with the social actors by recording their sounds and then 
decoding audio records. Observations were made in Sulukule and in the new living environments of the 
Romani people. A hybrid method was used based on document researches, interviews and observations. 
Codes that are related to the “modernity”, which were highlighted in the decoded audio records and the 
written texts, were combined. In this paper, the expression and effects of the concept of “modernity” on 
Sulukule were evaluated and also these texts were referred. The data obtained within the scope the text 
were discussed under five headings: “Modernity” in the Buildings and Street Pattern; “Modernity” and 
Its Impacts on Human Life; “Modernity” and Life Connected with Streets; “Modernity” and Case of 
Belonging and Joining; “Modernity” that Have Secondary Meanings with Renewal. 

Key Words: Urban Transformation, Concept of Modernity, Gentrification, Renewal, Sulukule District

1. GİRİŞ

Sulukule, İstanbul Tarihi Yarımada’da yer alan, 
ağırlıklı olarak Roman topluluğunun yaşadığı bir 
yerleşimdi. Yenileme Projeleri kapsamında ilk 
uygulanan projelerden biri olması alanı değerli 
kılmaktadır. Çünkü proje kapsamında ortaya konan 
değişimlerin, yaşanan aksaklıkların bundan sonra 
gerçekleşecek yenileme projeleri için emsal teşkil 
edeceği ön görülebilir. Bu bağlamda Sulukule 
üzerine odaklanan bu çalışma yaşanan dönüşümü 
analiz etmeye,  uygulanan ve uygulanacak olan 
diğer projelerin olası etkilerini anlamaya imkân 
verecektir. Bu çalışmada Sulukule’de gerçek-
leştirilmekte olunan proje kapsamında özellikle 
siyasal yönetimin söylemlerinde “modern” olarak 
ifade edilen duruma odaklanılmaktadır. Projenin 

amaçlarından biri modern bir çevre yaratmak ol-
duğundan, modern ile ifade edilenin ne olduğunun 
incelenmesi, siyasal yönetimin kentsel dönüşüm 
projeleri bağlamında nasıl çevreler öngördüğü 
üzerine yorum yapılabilmesini sağlayacaktır.

Çalışma kapsamında doküman incelemesi, sosyal 
aktörlerle derinlemesine görüşmeler ve gözlemlere 
dayanan karma bir metot uygulanmıştır. Öncelikle 
yazılı dokümanlar incelenmiştir. Bu veriler proje 
alanının tarihi dönemde geçirdiği dönüşümlerin, 
Sulukule’deki yaşantının, yenileme projesinin alana 
etkilerinin analizi için önemlidir. Bunun yanı sıra 
yazılı veriler ışığında görüşme yapılacak kişiler 
ve görüşme soruları belirlenmiştir. Sulukule’de 
yaşanan süreci incelerken farklı sosyal aktörlerin 
görüşlerine ulaşmak için ses kayıtlarının alındığı 



55

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak  /  Şubat  / Mart / Nisan 2014 Sayı: 01 Cilt: 01 İlkbahar Dönemi

January / February / March / April 2014 Issue: 01 Volume: 01 Spring Semester
ID:20 K:18

www.mtddergisi.com

görüşmeler gerçekleşmiştir. Görüşmeler deşifre 
edilmiş, ardından metinler üzerinde öne çıkan 
kavramlar araştırılmıştır. Gazete ve dergilerde 
alanla ilgili çıkan yazılar incelenmiş, metinlerde de 
ön plana çıkan kavramlar araştırılmıştır. Çalışma 
kapsamında çok sayıda kod elde edilmiştir. Kodlar 
arasından Sulukule’deki dönüşümü örneklemek 
için seçilenler bir araya getirilmiştir. Bu çalışma 
kapsamında “modernlik” ile bağlantılı oldukları 
düşünülen kodlar bir araya getirilerek tartışılmıştır. 

Çalışmada siyasal yönetim Sulukule’yi modern 
hale getirmek isterken ne ifade ettiği; modern 
olmanın fiziksel çevrede nasıl bir dönüşüme işaret 
ettiği; insanların yaşamalarında ne gibi değişik-
likler ön gördüğü; modern çevreler üretilmek 
istenirken ne amaçlandığı gibi soruların yanıtları 
aranmaktadır. Bunun için dünyada ve Türkiye’de 
tarihi kent merkezlerindeki dönüşümler ve insan 
yaşantısındaki değişimlerde incelenmiştir.

2. “MODERNLİK” İSTEĞİNİN TARİHİ 
ÇEVRELERDEKİ İFADESİ

Kentler sürekli dönüşüm süreci içindeki oluşun-
lar olmakla birlikte küreselleşme şeklinde ifade 
edilen 1970’li yıllarla birlikte başlayan sürecin 
dönüştürücü etkisi daha fazla hissedilir olmuştur. 
Bu süreçte kentler merkezlerinden çeperlerine 
doğru genişleme göstermiş, farklı kent merkez-
lerini içerecek şekilde büyümüşler, yeni odaklar 
ve akslar oluşmuştur. Gökdelenler, alışveriş mer-
kezleri, hava alanları, oteller bu dönemin yeni 
yapı tipleridir. Kentler büyür, yeni yapılar yapılır 
ve yeni alanlar yerleşime / kullanıma açılırken, 
kentin tarihi bölgeleri de önem kazanmıştır. Bu 
bölgeler merkezdedir ve ulaşım açısından avantajlı 
konumdadırlar. Kentler zaman içinde büyürken, 
merkezde kalan geleneksel dokunun zamanla terk 

edilmesi, konutların kötüleşmesi, kiraların düşmesi 
ve alana daha alt gelir grubunun yerleşmesi söz 
konusudur. Bu bölgelerde zamanla suç unsuru 
da artabilmektedir.

Kent merkezinde yer almaları, ulaşım olanaklarının 
fazlalığı, alt gelir seviyesindekilerin yaşaması ve 
mülkiyet açısından sorunlu olmaları nedeniyle bu 
alanlar cazip hale gelmektedir. Mevcut yapıların 
yıkılıp yerlerine yüksek katlı yapıların yapılması; 
trafik, insan, yapı yoğunluğunun artması gibi du-
rumlar yaşanabilmektedir.  Kent merkezinde yer 
alan köhneleşmeye başlayan,  dar gelir grubunun 
yaşadığı konut alanlarına zamanla orta ve üst 
sınıf yerleşebilmektedir. Bu süreç soylulaştırma 
olarak isimlendirilir. Yaşanan sürecin “Soylu-
laştırma” şeklinde ifade edilebilmesi için alana 
yeni taşınanların daha yüksek sosyo-ekonomik 
seviyeye sahip olması ve mahallenin fiziksel 
şartlarda iyileşmelerin gözlenmesi şeklinde iki 
şartın sağlanmış olması gerekir (Behar ve İslam 
(der.), 2006, XIII; İslam ve Ciravoğlu, 2006, 37).

Soylulaştırmanın ilk örnekleri 1950 ve 1960’larda 
Londra ve New York gibi metropollerde görül-
müştür (İslam ve Ciravoğlu, 2006, 37). İşçi sınıfın 
kent merkezindeki çalışma ve yaşam koşullarını 
kaybetmesi ve üst – orta sınıfın kent merkezine 
yerleşme isteği ile bağlantılı olarak yaşanmıştır. 
Kentlerde finans, iletişim ve üretim hizmetlerinin 
ağırlık kazanması ve bu sektörlerde çalışanların 
kent merkezlerine yerleşmek istemelerine bağlı 
olarak yaşanmıştır (Behar ve İslam (der.), 2006, 
XIII). Mahalle sakinleri yaşam alanlarını çok da 
istekli olmadan yeni gelenlere bırakmıştır. Bu 
süreci yerinden edilme şeklinde de tanımlamak 
olasıdır. 
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İstanbul’da soylulaştırmanın ilk örnekleri 1980’li 
yılların başlarında Boğaz Kıyısındaki Kuzguncuk, 
Arnavutköy ve Ortaköy semtlerinde yaşanmıştır. 
Bu süreç devam ederken 1990’ların sonlarında 
benzer bir süreç (eski şehir merkezi olan) Be-
yoğlu’ndaki Cihangir, Galata ve Asmalımescit 
mahallelerinde başlamıştır. 2000’lerde soylulaş-
tırma şehrin en yoksul bölgelerinden olan Fener 
ve Balat Mahalleleri’nde görülmüştür. İlerleyen 
dönemde Süleymaniye, Tarlabaşı, Tophane ve 
Sulukule kentsel dönüşüm projeleri ile gündeme 
gelmiştir (İslam, 2006, 43–58; İslam ve Ciravoğlu, 
2006, 37). Zeytinburnu’nda da Deprem Odaklı 
Kentsel Dönüşüm Projesi gerçekleştirilmektedir.

İstanbul’da 1980 ve 1990’larda kendiliğinden 
gerçekleşen soylulaştırma, 2000’li yıllarda giderek 
dışarıdan müdahaleler ile gerçekleşmektedir. Bu 
dönemde kamu kurumları sürece kendileri ya 
da sermaye sahipleri ile birlikte etki etmektedir. 
Belediyelerin kentsel dönüşüm uygulamaların-
daki rolü ve etkinliği artmıştır. Sit alanları için 
özel olarak çıkarılan kanun da sürecin önünü 
açmaktadır  (İslam, 2006, 43–58; İslam, 2009, 
276–277; Görgülü ve Görgülü, 2010, 47; Özden, 
2008, 168).

Sulukule Projesi 2005 yılında, sit alanlarında 
uygulanacak yenileme projeleri için özel olarak 
çıkartılan 5366 sayılı “Yıpranan Tarihi ve Kültürel 
Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve 
Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun”a daya-
nan ilk uygulamadır (Özden, 2008, 92). Sulukule, 
İstanbul Tarihi Yarımada’daki “kentsel dönüşüm 
ve yenileme uygulamaları” için belirlenmiş on 
üç alandan biridir (Fatih Belediyesi, 2009, 21).
Gerçekleşen proje Sulukule Mahallesi’nin bir bö-
lümünü kapsamaktadır ve etaplar halinde Sulukule 

Mahallesi’nin diğer bölümlerinde de dönüşüm 
projelerinin uygulanması ön görülmektedir. Su-
lukule ilk uygulama olması dolayısıyla, bundan 
sonraki uygulamalara örnek teşkil edeceğinden 
önemlidir.

3. SULUKULE VE YENİLEME PROJESİ 
İLE YAŞANAN SÜREÇ

Yenileme Projesi gerçekleşmen önce Sulukule’de 
yaşayanların büyük bölümü Roman’dı. Roman-
ların İstanbul’a, 1054 yılında Doğu Roma İm-
paratorluğu döneminde Hindistan’dan geldikleri 
düşünülmektedir. Ortodoks kilisesi Romanları 
falcılık ve sihirbazlık yaptıkları gerekçesiyle 
suçlayınca, kara surları dışında yaşamaya başla-
mışlardır. 1453 yılında kentin Osmanlı idaresine 
geçmesiyle birlikte Ayvansaray’ya ve Sulukule’ye 
yerleşmişlerdir. Bu tarihten itibaren Sulukule 
müzik ile bağlantılı olarak anılan bir yer haline 
gelmiştir. Burada yaşayan Müslümanların sarayın 
mehter takımını kurdukları bilinmektedir. 1950’ler, 
1980’ler, 1990’ler ve 2000’lerde kentte yaşanan 
dönüşümlerin etkisi alanda da görülmüştür. 

1950’lerde Adnan Menderes döneminde, Tarihi 
Yarımada’daki yıkım ve yol açma çalışmalarında, 
kara surlarının bir bölümü ve Sulukule’deki yirmi 
dokuz ev, diğer bir değişle mevcut evlerin yaklaşık 
yarısı yıkılmıştır. Daha sonra alandaki yerleşim 
surlara doğru kaymış ve Sulukule, Haticesultan ve 
Neslişahsultan Mahalleleri ile birleşerek bugünkü 
sınırına ulaşmıştır. 1980’lerden itibaren alanda 
“Eğlence Evleri” olarak adlandırılan Romanla-
rın ziyaretçileri eğlendirdikleri müzikli eğlence 
mekânları açılmıştır. Zamanla sayıları otuz dörde 
çıkmış ve buralarda yaklaşık 3500 kişi çalışmaya 
başlamıştır. Böylece mahalle ekonomik açıdan 
zenginleşmeye başlamıştır. 1990’lı yıllarda Saa-
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dettin Tantan’ın Emniyet Genel Müdürlüğü’nde 

çalıştığı dönemde Sulukule’deki Eğlence Evleri’ne 

baskınlar yapılmaya başlanmıştır. Tantan’ın, 

1994’te Fatih Belediye Başkanı seçilmesi ile 

evler tamamen kapanmıştır. Eğlence Evleri’nin 

kapanması ile bölge sosyal, ekonomik ve fiziksel 

açısından fakirleşmiş ve çöküntü sürecine girmiştir 

(Mimarizm, 2008 Şubat 05).

Yenileme Projesi’nin gündeme geldiği 2005 yılın-
da, Sulukule’de ağırlıklı olarak Roman topluluğu 
yaşamaktaydı. Kentin en yoksul kesimlerinden 
birinin yaşadığı, içine girilmekten çekinilen, suçla 
anılan, köhneleşmiş bir yerdi. Bölge halkının bir 
bölümü illegal işlerde çalışmaktaydı. Sulukule 
kendine ait kuralları olan, içerisi ile dışarısının 
farklı olduğu bir yer haline gelmişti. İçerden 
olanlar için güvenli, dışarıdan olanlar içinse 
tekinsiz olarak ifade edilebilir.

Sulukule’nin Eski Sokak Dokusu Sulukule’deki Eski Yapılar

Sulukule’deki Yeni Yapıların Modeli

Taşoluk’ta TOKİ Tarafından İnşa Edilen Çevre Taşoluk’taki TOKİ Konutları

Şekil 1. Sulukule’nin Eski ve Yeni Hali ile Taşoluk’taki Konutların Görselleri 
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Sulukule, Fatih Belediyesi’nin Meclis kararı ile 
2000’li yıllarda “Yenileme Alanı” ilan edilmiştir. 
Karar aynı yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
ardından Bakanlar Kurulu tarafından onaylan-
mış ve Resmi Gazete’de yayınlanmıştır (Fatih 
Belediyesi, 2009). Süreç İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, Fatih Belediyesi ve TOKİ arasında 
imzalanan protokol çerçevesinde yürütülmekte-
dir (Yeni Asya, 2006, 15 Temmuz). Proje 2005 
yılında, sit alanlarında uygulanacak yenileme 
projeleri için özel olarak çıkartılan 5366 sayılı 
kanuna dayalı olarak yürütülmektedir (Özden, 
2008, 92). 2005 yılında değiştirilen Belediye 
Kanunu ve 2004 yılında değiştirilen Toplu 
Konut Yasası’na bağlıdır. Kanunlarla yetkileri 
arttırılmış belediye ile TOKİ tarafından finanse 
edilmektedir (Kuyucu,  2008, 49). Projenin ta-
mamlanması ve kura çekimlerinden önce, proje 
ve 5366 Sayılı Kanun’un aleyhine açılan dava 
2012 yılında sonuçlanmış ve iptalleri yönünde 
karar çıkmıştır. Karara rağmen Sulukule’deki 
inşaatlar devam etmiştir.

Uygulama öncesi Sulukule’de 15 anıt eser, 63 
nitelikli yapı tespit edilmiştir. Alandaki yapıların 
büyük bölümünün yıkılmasının ardından inşaatlar 
başlamıştır. Proje kapsamında 620 konut, 45 işyeri 
yapılmaktadır (Sözen, 2010, Temmuz). İlk etapta 
577 konut, 24 derslikli lise, spor salonu, kütüp-
hane, cami ve şadırvan; ikinci etapta 43 konut, 
24 derslikli ilköğretim okulu, kreş, kütüphane, 
cami, şadırvan ve ticaret merkezi inşa edilmek-
tedir (Haber 34, 2009, 13 Ağustos). Projede 60, 
85, 95 ve 120 m2 arasında değişen 17 tip daire 
bulunmaktadır (Tüm Gazeteler, 2008, 29 Ocak). 
Konutlar dışarıdan bakıldığında villa gibi görün-
melerine karşılık, içleri apartman düzenindedir 
(Türkiye Gazetesi, 2010, 6 Mayıs).

Sulukule’de yeni yapılacak konutlarda ev sahibi 
olmayı sürdüreceklerle anlaşmalar yapılmış, 
kiracılar ise kent merkezi dışında, alana uzak 
bir noktada yer alan Arnavurtköy, Taşoluk’taki 
TOKİ konutlarına taşınmıştır. Kiracıların nere-
deyse tamamına yakını Taşoluk’taki konutlarını 
devrederek Sulukule’nin çevresindeki mahallelere 
yerleşmişlerdir. Apartman yaşamına alışkın olma-
maları, iş çevrelerinin kent merkezinde olması ve 
onlara yüksek gelen aidatlar, memnuniyetsizliğin 
nedenlerindendir. Sulukule’deki ev sahipleri de 
evlerini devrederek kiracılar gibi Sulukule’nin 
yakın çevresindeki mahallelere yerleşmişlerdir. 
Daha fazla gelir elde etme isteğine bağlı olarak 
mülkiyet dönüşümü yaşanmıştır. Sulukule Yeni-
leme Projesi kentsel muhalefete uğramış, ulusal 
ve uluslararası kamuoyunun tepkisini çekmiştir. 
Uygulanmakta olunan projeye alternatif planlar 
hazırlanmıştır. Bunların değerlendirileceği yönünde 
haberler söz konusu olsa da proje küçük reviz-
yonlarla, başta belirlendiği şekilde yürütülmüştür.

4. “MODERNLİK”  İSTEĞİNİN SULUKU-
LE’DEKİ İFADESİ

Sosyal aktörlerle gerçekleştirilen görüşmeler, 
popüler medyada yer alan haberlerin taranması 
sonucu elde edilen veriler bölüm kapsamında 
Yapılarda ve Sokak Dokusunda “Modernlik”; 
“Modernlik” ve Yaşantısı Üzerindeki Etkisi; 
“Modernlik” ve Sokakla Bağlantılı Yaşantı; “Mo-
dernlik” ve Aidiyet, Katılım Olgusu; Temizlikle 
Yan Anlamlar Kazanan “Modernlik” başlıkları 
altında bölüm kapsamında tartışılmıştır. 

Yapılarda ve Sokak Dokusunda “Modernlik” 

Siyasal yönetim, Sulukule’de bulunan yapıları 
“niteliksiz”; TOKİ’nin alanda ve Taşoluk’ta 
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yaptığı yapıları ise “modern” şeklinde tanımlan-
maktadır. Sulukule’deki yapılar siyasal yönetime 
ait metinlerde “niteliksiz, ucube ve deprem gibi 
doğal afetlere karşı dayanıksız” şeklinde ifade 
edilmektedir. Sulukule Projesi’nde “Modern”, 
Sulukule’deki niteliksiz şeklinde ifade edilen 
yapıların daha iyi hale getirilmesini ve Taşo-
luk’taki yeni yapılmış binaları ve yaşamı tanım-
lamaktadır. Bu bakımdan hem sorunlu durumun, 
hem de olması gerekenin, diğer bir değişle ideal 
olduğu düşünülenin ifadesidir. Bunun yanı sıra 
“modern olmak” bölgenin çöküntü sürecinde 
olması ile ilişkilidir. Proje ile burada “modern” 
bir yaşam vaat edilmektedir. Sulukule ile ilgili 
basına yansıyan, siyasal yönetimin ifadelerinden 
bazıları şunlardır:

“Başbakan, Sulukule”yi “ucube” olarak niteledi 
ve “Ucubeden kurtulacağız” dedi. Erdoğan, 
karşı çıkanların projeyi görürse “Tebrik ederim, 
Sulukule”yi o ucube halinden kurtarıp, modern, 
çağdaş ama tarihi bir yer haline getirdiniz” diye-
ceğini iddia etti”  (Önce Vatan Gazetesi, 2008, 
28 Mart).

Fatih Belediye Başkanı Demir: “Ama bir yan-
dan da gözlerimiz ister istemez akıl almaz bir 
çirkinliği, estetikten yoksunluğu, ihmalkârlığı 
görüyor. O canım sanat şaheserlerinin, tarihi 
eserlerin yanında, sağında, solunda, önünde, 
arkasında, hatta üstünde, içinde gecekondular, 
derme çatma binalar ve dahası şekilsiz, biçimsiz, 
plansız apartmanları görüyor gözümüz” (Demir, 
2010, 3 Temmuz).

Sulukule’de gerçekleştirilen dönüşüm projesinde 
“deprem riski” de üzerinde durulan konulardan 
biridir. Deprem, yapıların modern ve çağdaş hale 
getirilmesi isteği ile birlikte dile getirilmektedir. 

Çavuşoğlu (2011), Yalçıntan (2011), Kıyak İlgin 
(2011), Yapıcı (2011) ve Dinçer (2011) depremin 
projenin temel motivasyonu olmadığını, ancak 
projenin gerçekleşmesi için bir araç olarak kulla-
nıldığını belirtmektedir. Kıyak İlgin, proje alanın 
yanında 5-6 katlı apartmanlar yer alırken, proje 
kapsamında 1-2 katlı binaların yıkıldığını ve ba-
zıları yıkılırken zorlanıldığını belirtmiştir (2011).

Sulukule’deki konutların tipolojileri hakkında 
yapılmış çalışma söz konusudur. Bölgedeki 
konutlar 3-4 evin bir araya gelerek oluşturduğu, 
ortasında açık bir avlunun bulunduğu sistemdi 
(Kıyak İlgin, 2011; Kıyak İlgin, 2010a, 2010b). 
Yeni projede Sulukule’nin özgün sokak dokusun-
da, mimari yapısından yararlanılmamıştır. Yerin 
özelliklerinden mevcut özelliklerinden farklı bir 
anlayışla proje gerçekleştirilmiştir. Yapılar nite-
liksiz olarak değerlendirilmiş; yaşantı, insanlar, 
açık kapalı mekân kullanımı, tipolojik özellikler 
değerlendirilmemiştir. Yeni konutlar eskilerine 
göre büyüktür. Sur koruma bandında yer alan 1-2 
katlı yapıların yerini, 3-4 katlı yapılar almıştır. 
Otel gibi büyük boyutlu yapılar, orijinal sokak 
dokusuna uygun değildir. Alanda yer altında 
yer alan arkeolojik dokunun da gözetilmediği, 
inşaatların sürmesi adına bunlar yokmuş gibi 
davranıldığı yönünde eleştiriler söz konusudur.

“Modernlik” ve Yaşantı Üzerindeki Etkisi

Sulukule’de eskiden kiracı olan 300 kadar ailenin 
ev sahibi olmak için gittiği Taşoluk’taki TOKİ 
konutlarında, birkaç aile kalmıştır (Yalçıntan, 
2011). Bunda TOKİ konutlarını kent merkezin-
deki iş çevresine uzaklığı, pahalı aidatlar, alışık 
olunmayan yaşam biçimi gibi olgular etkilidir. 
Mülkiyet devri ile Romanların kendilerine tanınan 
imkânı kısa vadeli ekonomik kazanç sağlamak için 
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kullanmıştır. Sürecin tümü değerlendirildiğinde 
uygulamanın başarısız olduğu ifade edilebilir. 
Çavuşoğlu’nun (2011) aktardığı, Taoşoluk’a giden 
bir ailenin “çocuğu yatak odasına yatırıyoruz, 
akşamları kaçıp bizim yanımıza yatmaya geliyor. 
Hocam biz bu çocuk odasını ne yapalım?” sorusu 
modern yaşama alışamamanın bir örneğidir. 

Kiracılar ve ev sahiplerinden Tarihi Yarımada’nın 
çeşitli mahallelerinde yaşamaya başlayanlar da 
benzer sorunlar yaşamaktadır. Apartman yaşamı-
na alışkın olmayan Sulukuleli Romanlar uyum 
problemi yaşamaktadır. Sulukuleli Romanlar 
gerçekleştirilen görüşmelerde, geceleri eve geç 
gelmeleri, gürültü yapmaları gibi nedenlere 
bağlı olarak diğer apartman sakinleri ile anlaşa-
madıklarını ve artık eskiden olduğu gibi sokak 
merkezli yaşantılarını gerçekleştiremediklerini 
belirtmişlerdir.

Yazılı basında Belediye Meclis üyeleri ile ilişkili 
kişilerin ve medyatik isimlerin Sulukule’de konut 
sahibi oldukları yönünde haberler çıkmıştır. Üst 
gelir grubunun, alt gelir grubunun yerine geçmesi 
ile toplumsal ayrışma belirginleşmiştir. Sulukule 
Projesi ile öncelikle kiracı, ev sahibi ayrımının 
olmadığı bölgede, bu sosyal ilişki bozulmuş ve 
mülkiyet devri ile bu ilişki tamamen ortadan 
kalkmıştır.

“Modernlik” ve Sokakla Bağlantılı Yaşantı

Sulukule, mahalle hayatı, müzikle iç içe geçmiş 
halkı ve sokakla bağlantılı olan yaşamı ile ken-
dine has özellikler barındırmaktaydı. Örneğin 
alanda net bir biçimde ev sahibi, kiracı ayrımı 
yoktu. Kiracılar, ev sahiplerinin çocukları ya da 
akrabalarıydı. Düşük ücretlerle alanda ikamet 
ediyorlardı. Para biriktirme ya da yatırım yapma 

gibi arzuları da söz konusu değildi. Az miktar 
ücret ödeyerek, bakkaldan alışveriş etmeleri 
mümkündü. Herkes birbirini tanımaktaydı, 
kendilerine ait bir dayanışmaları vardı. Kiracı 
olarak dışarıdan gelecek kişilerde de mahalleye 
uyum özelliği aranmakta ve evler mahalleden 
olmayanlara satılmamaktaydı. Mahallelinin yo-
ğun bir şekilde sokak kullanımı söz konusuydu. 
Sokakta gerçekleşen düğünler ve sokağa masa 
çıkararak birlikte yenilen yemekler gibi ortak 
aktiviteleri vardı. Sulukule’deki konutlar 3-4 evin 
bir araya gelerek oluşturduğu, ortasında açık bir 
avlunun bulunduğu bir sistemdi. Konutların şekli 
ve bir araya geliş özellikleri de bu yaşantı ile 
uyumluydu. Bu evlerde yaşayanlar birbirlerinin 
akrabası olduğundan, ortak kullanılan avlu sorun 
teşkil etmiyordu (Kıyak İlgin, 2011; Kıyak İlgin, 
2010a, 2010b).

Sulukule’deki yapıların ve yaşantının modern-
leştirilmesi istenirken mahallenin sokakla iç 
içe geçmiş yaşamı, üç-dört konutun bir araya 
gelerek oluşturduğu yapı, düşük ücretle alışveriş 
etme imkânı, kiracılar ve ev sahiplerinin akraba 
olarak yaşadıkları sistem, çocukların sokakta 
oyun oynaması ve dış mekânda düğün ya da 
birlikte yemek yeme gibi etkinlikler de ortadan 
kaldırılmıştır.

Murat Cemal Yalçıntan (2011) modernleşme 
isteğinin alana etkisini şu şekilde değerlendirir: 

“… Bir belediye başkanı bakıyor, kendi belediye 
sınırları içerisinde gayet köhnemiş bir yerleşim 
alanı var. Bunu modern görünümlü bir yer hali-
ne getirmek istiyor. Fakat bunu yaparken şunu 
unutuyorlar; orada yaşayan bir insan grubu var. O 
insan grubuna yönelik bir proje geliştirmek yerine 
orayı modern şehirciliğin öğeleri, çerçevesinde 
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geliştirmeyi tercih ediyorlar.  Bu enteresan bir 
motivasyon. Kenti yenilemek, yaşam alanlarını 
iyileştirmek,  çağdaşlaştırmak, modernleştirmek. 
Bu kötü niyetli bir motivasyon da değil. Sadece 
şehirciliğin çok iyi yorumlanamamasına, anlaşı-
lamamasına bağlıyorum…”

Kiracılara ev sahibi olma imkânının sağlandığı, 
Taşoluk’taki TOKİ konutları da “modern yaşam 
mekânları” şeklinde tanımlanmaktadır. Burada 
modern şeklinde ifade edilen, çocuk oyun alanı, 
okul, alışveriş birimi gibi donatılara; apartman 
yaşamına; banyo, mutfak gibi mekânların yer 
aldığı konutlara sahip olmak ve deprem gibi 
doğal afetlere karşı dayanıklı olmaktır. TOKİ 
Sulukule’nin gelecekteki halini, Sulukulelilerin 
yeni yaşam mekânlarını şekillendiren önemli bir 
sosyal aktör konumundadır.

“Modernlik” ve Aidiyet, Katılım Olgusu

Sulukule’deki Romanlar, kente 1950’lerden 
itibaren göçle gelen kesimden farklıydı. Çünkü 
onlar İstanbul’un Osmanlılar tarafından fethin-
den itibaren burada yaşamaktaydı. Yaşadıkları 
çevreye dair güçlü aidiyet duyguları besledikleri 
belirtilebilir. Mahallenin yakın çevresinde aile 
mezarları ve bazılarının Osmanlı döneminden 
kalma tapuları bulunmaktaydı. Romanların 
Doğu Roma İmparatorluğu döneminden beri 
kentte yaşadıkları gerçeğinden hareketle, en eski 
İstanbullulardan olduklarını söylenebilir. Kentsel 
yenileme süreçlerinde sosyo-ekonomik iyileşme, 
fiziksel çevrenin kalitesinde artış, alanın canlanması 
ve burada yaşayanların yaşamlarını sürdürmeleri 
istenmektedir (Özden, 2008, 174). Proje ile bura-
da yaşayan ve yere ait aidiyet duyuları besleyen 
kesimin bu duyguları zedelenmiştir.

GÖÇE ZORLANAN 

ROMANLAR – 2 – 

Seferoğulları’nın savaşı!
İstanbul’da ‘dönüşüm’ bekleyen birçok Roman mahallesi var. 
Barakalardan bozma evlerden oluşan mahallelerde, yıkım nedeniyle 
kavga sesleri yükselmeye başlamış. Romanların devletten tek 
beklentileri ise sosyal yaşamlarını bozmayacak, sağlıklı konutlarda 
yaşamak.

(Evrensel Gazetesi, 2006, 27 Eylül)
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Sulukulelilere TOKİ Kayabaşı Konutları’ndan çağdaş 
daireler

Fatih Belediyesi’nin Neslişah ve Hatice Sultan Mahalleleri (Sulukule) 
Yenileme projesi içerisinde kalan kiracılara Fatih Belediyesi ve TOKİ 
tarafından sağlanan konut edinme hakkının ikinci etap ‘Kura Çekimi’ 
Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi’nde noter huzurunda yapılan törenle 
belirlendi.

(Yeni Şafak Gazetesi, 2010, 26 Haziran)

21/05/2008

Kentsel yıkıma ‘terör’ kılıfı

Eylem Lodos / Yeşim Özdemir

Gecekondu mahallelerini ‘terör bataklığı’ şeklinde lanse eden Zaman 
Gazetesi’ne cevabı yıkım mağdurları verdi.

(Evrensel Gazetesi, 2008, 21 Mayıs)

(Haber X 
Gazetesi, t.y.)

Şekil 2. Sulukule’nin Modernleşme Süreci ile İlgili Gazete Makalelerinden Örnekler

AB yerel yönetim uygulamalarında, Yerel Gün-
dem 21’de, 1990 yılında yoksullukla mücadeleye 
ayrılan Dünya Kalkınma Raporu’nda katılımın 
önemi vurgulanmaktadır (Bakırtaş ve Köktürk, 
2007, 98, 103). Romanların sürece yeterince 
katılamamış olması problemlerin başında gel-
mektedir (Tanyeli, 2008). Fatih Belediye Başkanı 
Demir,  “Sulukule’de bütün mülk sahipleri, kiracı 

ve işgalcilerle yüz yüze ayrıntılı görüşmelerin 
yapıldığını” belirtmiştir. Proje kapsamında yerel 
yönetim, katılımı görüşme şeklinde ele alınmıştır. 
Ancak görüşmeler projeyi yönlendirmelerine imkân 
sağlayacak şekilde değil; mülkiyet dönüşümü 
nedeniyle gerçekleşmiştir. 

Sulukulelilerin yeni yaşantıyı kendilerinin isteyip 
seçmeleri ya da karar sürecinde daha fazla yer 
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almaları sürecin daha kolay işlemesine neden 
olabilecekti. İş sahibi olmalarının, yaşadıkları 
çevrenin iyileştirilmesinin sağlanması ve sosyal 
olanaklarının arttırılması ve isteklerinin, yaşam 
biçimlerinin, görüşlerinin projeye dâhil edilmesi 
projeyi daha başarılı kılabilecekti. Zorlama ve 
belirsizliklerle dolu olması ile süreç bir bakıma 
travma haline gelmiştir.

Süreci analiz ederken, Yapıcı’nın (2011) ifade 
ettiği “değişen kamu yararı” kavramı önemlidir. 
Sulukule’nin kamu yararı için yapıldığı ifade 
edilse de Romanlar süreçten karlı çıkmamıştır. 
Eskiden kötü durumda da olsa evleri varken, 
mülkiyet değişimi sürecinde bunu yitirmişlerdir. 
Kısa vadeli olarak maddi kazanç elde etseler de 
mülksüzleşmiş ve yoksullukları artmıştır. Modern 
olarak nitelendiren durum, bölgede yaşayanla-
rın hayat şartlarına, dünya görüşlerine uygun 
olmadığından; diğer bir değişle süreç zamana 
yayılmadığından, “acele kamulaştırma” kararı 
altında yürütüldüğünden sorunlu olmuştur. Bu 
nedenle önerilen yaşam, konutlar, ev sahibi olma 
imkânı cezbedici olmamış ve kabullenilmemiştir.

Temizlikle Yan Anlamlar Kazanan “Modernlik”

Sulukule Yenileme Projesi kapsamında gerçekleşen 
temizlik suçun, yapıların ve insanların temizlen-
mesi şeklinde üç farklı boyutta gerçekleşmiştir. 

Sulukule’deki “suç olgusu” yenileme projesinin 
ana nedenlerinden biri olarak ifade edilmiştir. Proje 
ile suç olgusu çözülmemiş, sadece alandan uzak-
laştırılmıştır. Çavuşoğlu (2011) bunu “suçun kente 
yayılması” şeklinde ifade etmiştir. İkinci olarak 
temizlik buradaki niteliksiz yapıların yıkılması ve 
yerlerine modern / çağdaş yapıların yapılmasını 
ifade etmektedir. Temizlemenin üçüncü yönünü 

insanların buradan temizlenmesi oluşturmuştur. 
Sulukule’den, Romanlar ve yaşantıları temiz-
lenmiştir. Siyasal yönetimin, Romanların burada 
faytonculuk gibi işlerde çalışabilecekleri şeklinde 
açıklamaları söz konusudur.  Romanlara sadece 
istenilen yerde, istenildiği oranda görünür olma 
imkânı tanındığı ifade edilebilir.

Mücella Yapıcı (2011), Sulukule’de yaşanan 
temizlik sürecinin nedenini şu şekilde ifade eder:

“…Tarlabaşı ve Sulukule aynı anda görüşülüyordu, 
bütün bu projelerin en önemli argümanı şuydu: 
orada yaşayan insanların suç işliyor olmaları. İşte 
buradaki insanlar kapkaççı, uyuşturucu satıyor-
lar, travestiler var gibi bir ötekileştirme ve sanki 
cüzamlı insanlar grubu kentin çok önemli tarihi 
bir bölgesini ele geçirmişler de bu cüzamlı grubu 
buradan uzaklaştırılmalı, bunlar zaten tarihten, 
kültürden anlamaz, ne işi var bu insanların burada 
gibi. Bu projelerin konsept yazılarına baktığınızda 
bunu görürsünüz. Zaten böyle de meşrulaşıyor. 
Kentlilerin orta sınıfı da işte buralara girilmez, 
buralarda adam öldürülür gibi bakıyorlar…”

Temizliğin varabileceği uç nokta Çavuşoğlu 
ile gerçekleşen görüşmede gündeme gelmiştir 
(2011). Çavuşoğlu, Tarlabaşı Projesi’nde in-
sanların çevredeki suç unsurundan korunmak 
için araçları ile otoparka girip oradan yapılara 
ulaşmalarına değinmiştir. Sulukule’nin yakın 
çevresinin, örneğin Karagümrük Mahallesi’nin,  
oldukça hareketli olmasına bağlı olarak burada 
yaşayanların güvenlik talebinin olabileceğini 
ön görmüştür. Evlere hizmet almak için yakın 
çevredekilerin yani eskiden oradan yaşayanların 
çalışmasının da travma yaratacağını eklemiştir. 
Dolayısıyla Sulukule’nin ileride güvenlikli bir yere 
dönüşebilme ihtimali “buranın temizlenmesinin” 
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varabileceği uç noktayı; temiz pak olmayı tarif 
etmektedir.

5. “MODERNLİK”  İSTEĞİNİN SULUKU-
LE’DEKİ ETKİLERİNİN DEĞERLENDİR-
MESİ

Sulukule Projesi’nde “Modern”, Sulukule’deki 
niteliksiz şeklinde ifade edilen yapıların daha 
iyi hale getirilmesini ve de Taşoluk’taki yeni 
yapılmış binaları ve yaşamı tanımlamaktadır. 
Sorunlu duruma dikkat çekmenin aracı ve olması 
gerekeni, idealize edileni ifade etmenin aracıdır. 
Sulukule’de “suçu temizlemek” şeklinde ifade edi-
len süreç alandaki “niteliksiz yapıların yıkılması” 
ile başlayıp “insanların alandan temizlenmesi” 
şeklinde işlemiştir.

Sulukule Projesi kapsamında fiziksel çevrenin 
kalitesinde artış ve alanın canlanması söz konu-
sudur. Bunun yanında Romanların yaşamlarında 
uzun vadede sosyo-ekonomik iyileşme gözlenme-
diğinden ve burada yaşamlarını sürdürme şansları 
kalmadığından süreçte sorunlar yaşanmıştır. Su-
lukulelilerin isteklerinin değerlendirilmesi veya 
uzun vadede önerilen yaşam çevreleri ile uyum 
sağlayıp sağlamayacaklarının daha detaylı düşü-
nülmesi sürecin daha başarılı ve kolay işlemesini 
sağlayacaktı. Sonuçta Türkiye’nin en fazla konut 
üreten ve kamu kuruluşu olan TOKİ eleştiriler 
nedeni ile yıpratılmıştır.

Sulukuleliler için süreçten arta kalan başlarına 
ne geleceğini bilememenin yarattığı tedirginlik 
ve yoğun dışlanma duygusu olduğu belirtilebilir. 
Proje tepeden inmeci, yerin özgün dinamiklerinde 
üretilmemiş, dönüştürücü, gelenekselle çatışma 
halinde, yapılı çevreyi yeniden şekillendirir 
nitelikte uygulanmıştır. Ekonomik ve sosyal 

ilişkiler içinde yeniden tanımlanan “modern”, 
tarihi çevrelerdeki kullanıcı profilinin değişmesi, 
yapılı çevredeki revizyonlarla soylulaştırma ve 
temizleme çalışmalarına bağlı olarak yan anlamlar 
kazanmıştır.

Meltem Özçakı (2013)’nın Yirmibirinci Yüzyılda 
İstanbul Tarihi Yarımada: Projeler Üzerinden Bir 
Okuma isimli, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde 
yapılmış doktora tezinin bir bölümü yayına dö-
nüştürülmüştür.
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SANAT EĞİTİMİ ALAN ÜNİVERSİTE BİRİNCİ SINIF 
ÖĞRENCİLERİNİN DEĞER EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ 

(Atatürk Üniversitesi, Erzincan Üniversitesi,  
İnönü Üniversitesi Örneği)

Sevtap KANAT

İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Özet: Bu araştırmanın amacı, sanat eğitimi alan üniversite öğrencilerin değer tercihlerini incelemek 
ve üniversite öğrencilerin değer tercihlerinin cinsiyet,  mezun oldukları okul, eğitim fakültesi ve 
güzel sanatlar fakültesi ve seçilen alan( resim, müzik) değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklı-
laşıp farklılaşmadığını saptamaktır. Çalışmada, ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın 
çalışma grubu Atatürk Üniversitesi’nden 112 öğrenci,  Erzincan Üniversitesi’nden 66 öğrenci, İnönü 
Üniversitesi’nden 98 öğrenci olmak üzere toplam 276 öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırma-
da veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu ve Schwartz De-
ğerler Listesi kullanılmıştır. Çalışmada sanat eğitimi alan üniversite öğrencilerinin mezun oldukları 
lise türüne göre temel insani değerler alt boyutlarına ilişkin puanları arasında anlamlı bir farklılık 
bulunmamıştır. Cinsiyete göre değer eğilimlerine baktığımızda Güç alt boyutunda erkek öğrencile-
rin ortalama puanları, hazcılık ve güvenlik boyutunda da bayan öğrencilerin ortalama puanları yük-
sektir. Çalışmada elde edilen diğer bir bulguda Sanat eğitimi alan üniversite öğrencilerinin öğrenim 
gördükleri bölüme göre temel insani değerler güvenlik alt boyutuna ilişkin puanları arasında anlamlı 
bir farklılık bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Değer, Değerler, Sanat, Üniversite Öğrencileri
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DETERMINATION OF VALUE TERNDS OF THE FIRST YEAR
UNIVERSITY STUDENTS STUDYING ARTS EDUCATION

Abstract: The objective of this study is to examine the value preferences of university students who 
are studying art education and to determine whether the value preferences of university students 
differ significantly or not according to their gender, graduation school, faculty of education, faculty 
of arts and sciences, choice of working field (such as painting, music). In this study , the relational 
screening model  has been used.The study group of the research consists  of a total of 276 teacher 
candidates of which 112 candidates from Atatürk University , 66 candidates from Erzincan Univer-
sity and 98 candidates from İnönü University As a data collection tool , personal information form 
developed by the researcher and the Schwartz Value List have been used In the present study, a signi-
ficant difference has not been found between the scores in basic human values sub dimension accor-
ding to graduation school of university students studying in the field of art education. When we look 
at value trends according to gender, the mean scores of male students in the power sub-dimension 
and those of female students in hedonism and security dimensions are better. Another finding ob-
tained  in the study is that a significant difference has been found between scores related to basic 
human values sub-dimension according to the department of School of the Arts university students. 

Key Words: Value, Values, Art, University Students

1. GİRİŞ

Küreselleşme ile birlikte; kültürel, sosyal, ekonomik 
ve teknolojik değişimlerin hızlı ve yoğun yaşan-
dığı bilgi toplumunda önemli değer değişimleri 
de yaşanmaktadır. Bu hızlı değişim ve gelişme 
topluma olumlu bir şekilde tesir ederken, birçok 
alanda da önemli tahribatlara yol açmaktadır. 
Her değişim toplumsal yaşamda bazı boşluk ve 
bunalımlar yaratabilmektedir. Okullar, bireylerin 
bu değişimlerden olumsuz yönde etkilenmesini 
engelleyebilecek gücü sahiptir. Bunu da parçası 
olduğu toplumun değerlerini benimseyen ve 
onları toplumsal yaşama aktarabilmiş bireylerin 
yetiştirilmeleri ile sağlayabileceklerdir. 

Değerler, bir bireyin, bir grubun, bir örgütün ya 
da toplumun standart ya da prensipleri olarak bir 
eşyaya, insana veya bir varlığa verdiği değeri 
ortaya çıkarmakta ya da verilen bu değeri yargı-
lamak için kullandığı prensip ya da standartlardır. 

Yani insanlar için hayatta neyin önemli neyin 
önemsiz, neyin değerli ya da neyin değersiz 
olduğunu ortaya çıkarmak için ve aynı zamanda 
nesneleri, insanları, fikir ve düşünceleri iyi-kötü, 
değerli-değersiz, istenilen-reddedilen şeklinde 
tasnif etmemizi sağlayan ölçektir.   (Fichter, 
2011: 167, Halstead, 1996:5, Kenny, 1994: 17).

Değerler konusunda en nüfuzlu araştırmacılardan 
Rokeach ise “kişinin kendine özgü davranış ya 
da yaşam hedefini zıt bir davranış tarzına ya da 
farklı yaşam hedefine kişisel ya da sosyal olarak 
tercih edebildiği sürekli inançlar” olarak tanım-
lamıştır (Karataş, 2009: 8; Roe ve Ester, 1999: 
3; Yalar, 2010: 11-12). 

Schwartz(1996)’ın değer tanımlaması ise şöyledir: 
“Değerler; bir insanın yaşamında ona kılavuzluk 
etmeye hizmet eden, arzulanan, durumlar ötesi 
hedeflerdir”. (Akt: Çalışkur, 2006: 6 ).
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Demirutku ve Sümer’e, Güngör’e göre; “bireyin 
sosyalleşme sürecinde kazandığı değerler, bireyin 
tercihlerine, tutumlarına ve davranışlarına kıla-
vuzluk etmekte ve bireysel ve toplumsal olarak 
istenir olan ve önem sırasına göre hiyerarşik olarak 
sıralanabilen istikrarlı inançlardır”  (Güngör, 2010: 
84, Demirutku ve Sümer, 2010: 18).

2010 yılında yayınlanan genelgede değerlerin 
aktarımında Türk milletinin diğer milletlere göre 
daha avantajlı olduğunu vurgulamıştır. Çünkü bizi 
biz yapan toplum yapımız zaten bu özelliklere 
sahiptir.  Bu aşamada milli değerlerin önemi 
artmaktadır

…Bireyi, aileyi, yaşadığımız toplumu ve dün-
yayı tehdit eden risk ve sorunların çözümünde, 
toplumsal yaşantımızın temel yapısını oluşturan 
milli, manevi, sosyal, ahlâki ve kültürel değerle-
rimizden olan yardımlaşma, dayanışma, hoşgörü, 
misafirperverlik, vatanseverlik, doğruluk, iyilik, 
temizlik, çalışkanlık, dürüstlük, sevgi, saygı, 
duyarlı olma, adil olma, paylaşımcı olma gibi 
kazanımlarımız en önemli referans kaynağımızdır 
(TTKB Genelge 2010/53).

Değerlerden yoksun bir neslin ise içinde yaşaya-
cağı durumu en iyi şekilde ifade eden İ. Hakkı 
Baltacıoğlu’na göre,

…. kültüründen ve değerlerinden kopan insanlar 
baş aşağı dikilen ağaçlara benzerler; hiç yeşermez-
ler; oldukları gibi kalırlar! Bu insanlar mutlaka 
parazit olurlar, mutlaka hülyacı olurlar. Bunları 
köklendirmek için tek çare; havada kalan köklerini 
toprağa sokmaktır. Millî kültürüne ve değerlerine 
yabancılaşan bir ülke, geçmişi ile bağları kopmuş 
insanlarla dolar. Bu, değer buhranına girmiş bir 
toplumun insanının trajik sonudur. Böyle insan 

kendi tarihinden, dilinden, dininden, gelenek-
lerinden, milletinden uzaklaşır ve toplumuna 
yabancılaşır. Kendi milletini diğer milletlerden 
aşağı görür. Baltacıoğlu’nun yakındığı aşağılık 
duygusu, milletimizin aydınına âdeta damla damla 
sindirilir. Böylece aydın kendinden olana düşman, 
yabancıya hayran olur. Bu girift problem, uzun bir 
geçmişin mahsulü ve birçok sebebin neticesinde 
oluşur. Şuursuz bir taklit, bilmeden ve tanımadan 
yabancıya duyulan hayranlık, insanımızı bu sona 
yani kendini inkâra ve değer anarşisine sürükler 
( Akt: Çavdarcı, 23)

Fakat değişen dünya da yapmamız gereken 
teknolojik gelişmeler sayesinde küçülen dünya 
da Çalık ve Sezgin(2005) ‘in de ifade ettiği gibi, 
küreselleşmenin bir gerçek olduğunu kabullen-
mek, küreselleşen dünyada ayakta kalabilmek 
için gerekli bilgi, beceri, tutum, değer ve dav-
ranışları insanlarımıza kazandırmak ve küresel 
değerler karşısında milli benliği korumak ile 
evrensel değerlere adapte olmak arasındaki ince 
çizgiyi çok iyi anlamaktır. Elbette, küreselleşen 
dünyada varlığımızı sürdürmek ve uluslararası 
arenada rekabet edebilmek gerekir. Ancak bu, 
milli değerlerden, milli kimlik, milli kültür ve öz 
bilinçten ödün vermek anlamında olmamalıdır. 
Böyle bir ortamda, eğitim sistemimizin amacı, 
milli değerler ile küresel gerçekler arasındaki 
dengeyi sağlayabilecek yeterliğe sahip bireyler 
yetiştirmek olmalıdır (s: 56). Bu süreçte bireyin 
sahip olması gereken değerlerin kazandırılmasında, 
eğitim sistemi ve eğitimcilerin önemi büyüktür.

Çocuğun toplumsal ilişkiler açısından ilk deneyimi 
aile içinde başlar. Dış dünyayı tanıma sürecinde, aile 
çocuklarına sürekli yeni şeyler öğreterek topluluk 
ve aile ruhunu kazandırmaya çalışır. Daha sonra 
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birey aile dışına çıkarak yakın çevresindeki toplum 
ile karşılaşır. Toplum ve birey arasında dinamik bir 
ilişki vardır. Bu ilişki değerlerin aktarımında etkili 
olur. Bu aşamadan sonra ilkokul deneyimine adım 
atan çocuk için artık değerler eğitiminde farklı bir 
dönem başlamaktadır. Okul deneyimine kadar 
olan süreçte değerler eğitimi, aileye, anne, baba 
ya da diğer ebeveynlere bağlı ve normal olmayan 
bir şekilde spontane devam ederken bu noktadan 
sonra artık planlı bir şekilde eğitimciler tarafından 
değerler eğitimi süreci ile yapılmaya başlanır. 66 
ay-24 yaş dilimleri arasında ortalama 20 yılın 
büyük bir kısmını okul ortamında geçirdiklerini 
düşünecek “sınıf içinde öğretmenleri ve sınıf ar-
kadaşları ile etkileşim içinde, sınıf dışında arkadaş 
grubuyla birlikte etkileşim içinde olduğundan 
okulların öğrencilerin karakterlerinin oluşumunda 
ve gelişiminde çok etkin olduğu görülür. Bilhassa 
öğretmenler, öğrencilerin karakter gelişimlerinde 
çok etkin rol oynayan yapıtaşlarıdır”(Akkiprik, 
2007:2).

Öğretmenin asıl görevinin ne olduğu soruldu-
ğunda, birçok insan “bilgi iletmek”, “çocukların 
zihinsel becerilerini geliştirmek”, “gençleri çalışma 
hayatına hazırlamak” gibi cevaplar verecekler-
dir. Ancak öğretmenler, çocuklara sadece bilgili 
olmayı değil iyi olmayı da kazandırmalıdırlar 
(İşcan, 2007: 12).

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de eğitim 
sisteminin temel unsurlardan biri olan öğretmen-
lerimizin en önemli görevi temel değer ve ahlak 
anlayışını gelecek nesillere aktarmasıdır. 

Hill’ de değerlerin öğretimini kolaylaştırmada 
öğretmenlere şu önemli görevlerin düştüğünü 
ifade etmektedir.

a) Öğretilmek istenen değerleri benimsemiş bir 
model olması 

b) Sınıf içerisinde ortak bir doku oluşturması 

c) Her öğrenciye sorumluluk vermesi 

d) İyi ve kötü sonuçlarıyla davranışların taşıdıkları 
olumlu ve olumsuz değerleri hissettirmesi 

e) Öğrencelere karar verme olanağı tanıması 

f) Paylaşım fırsatı vermesi 

g) Ortaklaşa çalışmayı teşvik etmesi… (Hökelekli 
ve Gündüz, 2007:389; Şimşek,2012: 1360).

Aynı zamanda öğretmenlerin sahip olduğu değerlerin 
de öğrenci davranışlarını etkilediğini veya etkileyece-
ğini (Altunay ve Yalçınkaya, 2011: Fidan,2009: 16) 
ifade eden, gösteren birçok çalışmaya rastlanmıştır. 
Bu nedenle öğretmenlerin sahip oldukları değer-
lerin önemi artmaktadır. Geleceğin öğretmenleri 
olarak öğretmen adaylarının değerler sistemleri ve 
değer yönelimlerinin belirlenmesi onların mesleki 
yaşamlarındaki tutum ve davranışları hakkında bilgi 
sahibi olmamıza yardımcı olur. Dolaylı olarak da 
geleceğimiz olan çocuklarımızın hangi değerlere 
göre yetiştirileceğini öğrenmiş oluruz.

Alan yazınları incelendiğinde öğretmen adaylarının 
ve öğretmenlerin değer yönelimleri incelenmiş 
(Yalmancı,2009: Gedik, 2010: Coşkun ve Yıl-
dırım, 2009: Dilmaç& Deniz ve Deniz, 2009) 
fakat resim bölümünü tercih eden öğrencilerinin 
değer yönelimlerini belirleyen çalışmaya rastlan-
mamıştır. Bu amaçla; 

 Alt Amaçlar:

1. Sanat eğitimi alan üniversite öğrencilerinin 
cinsiyete göre temel insani değerler alt boyutla-
rına ilişkin puanları arasında anlamlı bir farklılık 
var mıdır?
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2. Sanat eğitimi alan üniversite öğrencilerinin 
öğrenim gördükleri bölüme göre temel insani 
değerler alt boyutlarına ilişkin puanları arasında 
anlamlı bir farklılık var mıdır?

3. Sanat eğitimi alan üniversite öğrencilerinin 
mezun oldukları lise türüne göre temel insani 
değerler alt boyutlarına ilişkin puanları arasında 
anlamlı bir farklılık var mıdır? sorularına cevap 
aranmıştır.

2.Yöntem:

Araştırma ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır.

2.1. Çalışma Grubu:

Araştırmanın çalışma grubu Atatürk Üniversitesi’nden 
112 öğrenci,  Erzincan Üniversitesi’nden 66 öğrenci, 
İnönü Üniversitesi’nden 98 öğrenci olmak üzere 
toplam 276 öğretmen adayından oluşmaktadır.  

2.2. Veri Toplama Araçları: 

Portre Değerler Ölçeği (PDÖ): Ölçek, Schwartz 
ve vd.  (2001) tarafından geliştirilmiş ve Demirutku 

ve Sümer (2010) tarafından Türkçe uyarlaması 
yapılmıştır.

Portre Değeler Anketi, Schwartz ve arkadaşları 
tarafından geliştirilmiştir. Her biri iki cümleden 
oluşan, varsayımsal kişilerin hedeflerini ve 
arzularını tanımlayan ve farklı değer tiplerine 
ait değerleri dolaylı olarak ölçen 40 madde 
geliştirmişlerdir. Yanıtlayıcılar her bir maddede 
tanımlanan kişinin kendilerine ne kadar benze-
diğini altı düzeyli bir derecelendirme ölçeğinde, 
her biri farklı bir benzerlik düzeyine karşılık 
gelen (Bana hiç benzemiyor, Bana benzemiyor, 
Bana çok az benziyor, Bana az benziyor, Bana 
benziyor, Bana çok benziyor)  etiketlere göre 
uygun kutucuğu işaretleyerek belirtmektedirler 
(Demirutku ve Sümer, 2010: 20). 

Portre Değerler Anketinin maddelerinin meydana 
getirdiği değer tipi ölçekleri için hem Cronbach 
alfa, hem de test-tekrar test güvenirlik katsayıları 
da hesaplanmıştır (Demirutku ve Sümer, 2010: 
22). Analiz sonuçları Tablo 1’de sunulmuştur.

Tablo 1.  Portre Değerler Anketinin Ölçeklerinin Değer Tipi Ortalamaları ve  
Güvenirlik Katsayıları

Değer Tipi
Ortalama İç Tutarlılık Katsayısı Test 

-Tekrar 
TestGenel Erkek Kadın İlk Uygulama İkinci Uygulama

Güç 4.22 4.40 4.04 .71 .77 .81
Başarı 4.73 4.79 4.67 .82 .84 .81
Hazcılık 4.91 4.73 5.08 .78 .81 .77
Uyarılım 4.71 4.63 4.79 .58 .61 .70
Özyönelim 5.08 5.00 5.15 .56 .65 .65
Evrenselcilik 4.90 4.67 5.13 .79 .79 .72
İyilikseverlik 4.92 4.77 5.07 .59 .69 .66
Geleneksellik 3.91 3.86 3.96 .61 .63 .82
Uyma 4.51 4.47 4.55 .75 .77 .75
Güvenlik 4.84 4.74 4.93 .62 .71 .80
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Kişisel Bilgi Formu: Araştırmacı tarafından 
hazırlanan bir formdur.

2.3. Verilerin Analizi: 

Araştırma amaçları doğrultusunda toplanan veriler, 
özelliklerine uygun istatistiksel teknikler kullanı-
larak bilgisayar ortamında SPSS 17 (Statistical 
Package for The Social Sciences) paket programı 
kullanılarak çözümlenmiştir. 

Analizlerde parametrik olmayan istatistiksel 
yöntemler tercih edilmiştir. Bu amaçla veriler 
araştırmanın alt problemleri doğrultusunda be-
timleyici analizler (frekans, yüzde) ile parametrik 
olmayan analizler olan Mann Whitney U testi ve 
Kuruskal Wallis H testi kullanılarak test edilmiştir. 

3. Bulgular ve Yorumlar: 

Kişisel Bilgilere ait bulgular

Tablo 2.Öğrencilerin Öğrenim Gördükleri Üniversitelere Göre Dağılımı

Üniversite Frekans %

Erzincan Üniversitesi 66 23,9

İnönü Üniversitesi 98 35,5

Atatürk Üniversitesi 112 40,6

Toplam 276 100,0

Araştırmaya katılan öğrencilerin %23,9’u (66 
kişi) Erzincan Üniversitesinde, %35,5’i (98 kişi) 

İnönü Üniversitesinde, %40,6>sı (112 kişi) Atatürk 
Üniversitesinde öğrenim görmektedir.

Tablo 3. Öğrencilerin Öğrenim Gördükleri Bölümlere Göre Dağılımı

Bölüm Frekans %

Eğitim Fakültesi Resim Bölümü 98 35,5

Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü 84 30,4

Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü 43 15,6

Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü 51 18,5

Toplam 276 100,0

Tabloyu incelediğimizde araştırmaya katılan 
öğrencilerin %35,5’i (98 kişi) Eğitim Fakültesi 
Resim bölümünden, %30,4’ü (84 kişi) ise müzik 
bölümü, 

%15,6’sı (43 kişi) Güzel Sanatlar Fakültesinin 
Resim bölümünden ve %18,5’i (51 kişi)  Güzel 
sanatlar Fakültesi Müzik bölümünde öğrenim 
görmektedir. 
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Tablo 4.  Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Dağılımı

Cinsiyet Frekans %

Bayan 142 51,4

Bay 134 48,6

Toplam 276 100,0

Araştırmaya katılan öğrencilerin %51,4’ü (142 
işi)  bayan, %48,6’sını (134 kişi) erkek öğrenciler 
oluşturmaktadır. 

Tablo 5. Öğrencilerin Mezun Oldukları Okul Türüne Göre Dağılımı

Mezun Olunan Okul Türü Frekans %

Genel Lise 170 61,6

Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi 106 38,4

Toplam 276 100,0

Tablo 5 incelendiğinde araştırmaya katılan öğ-
rencilerin %61,6’sı (170 kişi) genel lise mezunu, 

%38,4’ü (106 kişi) ise Güzel sanatlar ve Spor 
Lisesi mezunu olduğu görülmektedir.  

Alt Amaç 1. Sanat eğitimi alan üniversite öğrencilerinin cinsiyete göre temel insani değerler alt 
boyutlarına ilişkin puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?

Sanat eğitimi alan üniversite öğrencilerinin cinsiyete göre temel insani değerler alt boyutlarına 
ilişkin bulgular ve yorumlar
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Tablo 6. Öğrencilerin Değer Puanlarının Cinsiyetlerine Göre Mann Whitney 
U Testi  Sonuçları

Boyut Cinsiyet n Sıra 
Ortalaması

Sıra 
Toplamı U P

Güç
Bay 142 148,27 21055,00 8126 0,036*

Bayan 134 128,14 17171,00

Başarı
Bay 142 136,95 19447,00 9294 0,739

Bayan 134 140,14 18779,00

Hazcılık
Bay 142 126,52 17966,00 7813 0,01*

Bayan 134 151,19 20260,00

Uyarılım
Bay 142 142,73 20267,50 8913,5 0,362

Bayan 134 134,02 17958,50

Öz Yönelim
Bay 142 139,15 19760,00 9421 0,887

Bayan 134 137,81 18466,00

Evrenselcilik
Bay 142 133,61 18972,00 8819 0,289

Bayan 134 143,69 19254,00

Yardımseverlik
Bay 142 140,48 19947,50 9233,5 0,669

Bayan 134 136,41 18278,50

Geleneksellik
Bay 142 144,64 20539,50 8641,5 0,186

Bayan 134 131,99 17686,50

Uyma 
Bay 142 140,57 19961,00 9220 0,654

Bayan 134 136,31 18265,00

Güvenlik
Bay 142 133,90 19014,50 8861,5 0,32*

Bayan 134 143,37 19211,50

Güç değeri alt boyutuna ilişkin bulgular incelen-
diğinde, öğrencilerin cinsiyete göre istatistiksel 
olarak anlamlı düzeyde bir farklılık olduğu görül-
mektedir [U=8126, p<,05]. Bu farklılaşma cinsiyeti 
bay olan öğrencilerin lehinedir. Bu bulgu, bay 
öğrencilerin güç değerine, bayan öğrencilere göre 
daha fazla önem verdikleri şeklinde yorumlana-
bilir. Elde ettiğimiz bulgular geleneksel toplumun 
erkek çocuklarından beklentisini yansıtmaktadır. 
Kız çocukları ise daha narin, kırılgan olarak 

yetiştirilmektedir. Dilmac, Bozgeyikli ve Çıkılı 
(2008) tarafından gerçekleştirilen “Öğretmen 
Adaylarının Değer Algılarının Farklı Değişkenler 
Açısından İncelenmesi” konulu araştırması cinsi-
yet ile güç alt boyutu arasında anlamlı bir ilişki 
olduğu bulgularımızı desteklemektedir. Dilmaç 
ve arkadaşlarının araştırmasın da güç değerleri 
ile cinsiyetler arasında bir farklılığın ortaya 
çıktığını görmekteyiz fakat bu çalışmada farklı 
olarak güç boyutunda kız öğretmen adaylarının 
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lehine farklılaşma görmekteyiz. Bu da toplum 
yapısındaki sosyokültürel değişikliklerden dolayı 
Türk kadınının bakış açısı ve rolünde 

değişiklikler olduğunu göstermektedir. Demirutku 
ve Sümer (2010) “Temel Değerlerin Ölçümü: 
Portre Değerler Anketinin Türkçe Uyarlaması” 
çalışmasında erkeklerin Güç ve Başarı değerlerine 
kadınlardan daha fazla önem vermekte olduğunu 
ifade ederek çalışmamızı desteklemektedir. Farklı 
bulgular elde eden Yalmancı (2009) ise “Öğretmen 
adaylarının değer yönelimlerinin çeşitli değişkenler 
açısından incelenmesi” konulu yüksek lisans tez 
çalışmasında güç değeri açısından kadın ve erkek 
öğretmen adayları arasında manidar bir farklılık 
olmadığını ifade etmiştir.

Tablo 6 incelendiğinde ise; Öğrencilerin Başarı, 
Uyarılım, Özyönelim, Evranselcilik, Yardımse-
verlik, Geleneksellik ve Uyma değeri puanlarının 
öğrencilerin cinsiyetine göre istatistiksel olarak 
anlamlı düzeyde farklılaşmadığı görülmektedir. 
Bu bulgular ışığında bay ve bayan öğrencilerin 
bu değerlere aynı derecede önem verdikleri söy-
lenebilir. Yalmancı (2009) değerlerden Yardımse-
verlik ve Evrenselcilik alt boyutlarında kadınlar 
lehine anlamlı farklılıklar elde etmiş ama Uyma, 
Geleneksellik, Özyönelim, Uyarılım ve Başarı alt 
boyutlarında ise bizim çalışmamızı destekleyen 
sonuçlara varmış ve cinsiyet ile aralarında an-
lamlı bir ilişki elde edememiştir. Dilmaç (2009) 
ve arkadaşlarının “Üniversite Öğrencilerinin 
Öz-Anlayışıları İle Değer Tercihlerinin İncelen-
mesi” konulu çalışmasında ise Yardımseverlik ve 
uyum alt boyutları ortalamalarının kız öğrenci-
lerin lehine olduğu bulunmuştur. Konu ile ilgili 
diğer bir çalışma Dilmaç, Bozgeyikli ve Çıkılı 
(2008) tarafından gerçekleştirilen araştırmadır. 

Bu çalışma da evrensellik, özyönelim değerinde 
cinsiyetler arası bir farklılığın ortaya çıktığı ve 
bu farklılaşma erkek öğrenciler lehine olduğu 
görülmüştür. Çalışmamızı desteklemeyen diğer bir 
çalışmada ise Bulut (2012) “Gazi eğitim fakültesi 
öğrencilerinin değer yönelimleri” başlıklı araş-
tırmasında öğrencilerin cinsiyetlerine göre değer 
eğilimlerinin, iyilikseverlik, uyarılım ve uyma 
alt ölçeklerinde farklılaştığı, erkek öğrencilerin 
uyarılım eğilimlerinin kız öğrencilerin uyarılım 
eğilimlerinden daha yüksek olduğu, kız öğrenci-
lerin iyilikseverlik ve uyma eğilimlerinin erkek 
öğrencilerden daha yüksek olduğu bulunmuştur. 
Literatür incelendiğinde farklı bulgulara ulaşan 
Demirutku ve Sümer (2010)’in ortak çalışmala-
rında ise erkekler Başarı değerlerine kadınlardan 
daha fazla önem vermekteyken, kadınlar da 
Evrenselcilik değerlerine erkeklerden daha fazla 
önem vermektedirler.

Literatür taramasında elde edilen diğer bir çalışma 
da Yılmaz (2009) “Öğretmenlerin Değer Tercih-
lerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi” 
başlıklı araştırmasıdır. Konya ilinde çalışan toplam 
5311 ilköğretim öğretmeni ile çalışılmış. Kadın 
öğretmenlerin evrensellik, yardımseverlik, uyum 
ve güvenlik boyutlarının puan ortalaması erkek 
öğretmelerin puan ortalamasından anlamlı bir 
şekilde yüksek bulmuştur. Yılmaz’ın güvenlik 
alt boyutunda ki bulguları çalışmamızı destek-
lemektedir. Yılmaz diğer boyutlarda ise puan 
ortalamaları ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı 
bir farklılık elde edememiştir.

Farklı bulgulara ulaşan diğer bir çalışmada 
Sarı’nın araştırmasıdır. Farklı veri toplama aracı 
kullanan Sarı (2005) “Öğretmen Adaylarının 
Değer Tercihleri” ni incelediği çalışmasında 
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Giresun Eğitim Fakültesi öğrencilerinin önem 
verdikleri değerlerin (1) siyasi (34,83), (2) genel 
ahlak (34,55), (3) dinî (34,05), (4) ekonomik 
(33,83), (5) estetik (32,17), (6) sosyal (31,22) ve 
(7) bilimsel (30,41) değerler olarak sıralandığı 
görülmektedir. Öğrenciler en çok siyasi değerlere, 
en az önemi ise bilimsel değerlere vermektedirler. 
Kız ve erkek öğrencilerin bilimsel değer dışında 
tüm değer alanlarında farklılaştığı görülmektedir. 
Erkek öğrencilerin tüm değer alanlarında puan 
ortalamaları kız öğrencilerin puan ortalamala-
rından fazladır.

Hazcılık değeri alt boyutuna ilişkin bulgular 
incelendiğinde, öğrencilerin cinsiyete göre istatis-
tiksel olarak anlamlı düzeyde bir farklılık olduğu 
görülmektedir. Bu farklılaşma bayan öğrencilerin 
lehinedir. Bu bulgu, bayan öğrencilerin hazcılık 
değerine, bay öğrencilere göre daha fazla önem 
verdikleri şeklinde yorumlanabilir. Çalışmamızı 
destekleyen Yalmancı (2009) ve Mehmedoğlu 
(2004 ) yaşamdan Haz alma değerinde kadınların 
ortalama puanları ile erkeklerin puanları arasında, 
kadınlar lehine anlamlı bir farklılık bulmuşlardır. 
Dilmaç & Deniz ve Deniz ( 2009)’ın çalışmalarında 
cinsiyet değişkenine göre hazcılık değeri alt boyutu 
arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. 
Fakat bu fark erkek öğrencilerin lehinedir.

Tablo 6’ da Güvenlik değeri alt boyutuna ilişkin 
bulgular incelendiğinde, öğrencilerin cinsiyete 
göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir 
farklılık olduğu görülmektedir Bu farklılaşma 

cinsiyeti bayan olan öğrencilerin lehinedir. Bu 
bulgu, bayan öğrencilerin güvenlik değerine, 
bay öğrencilere göre daha fazla önem verdikleri 
şeklinde yorumlanabilir. Kız öğrencilerin güvenlik 
değerlerini erkek öğrencilerden daha yüksek ol-
ması zaten toplumun cinsiyet rolünden beklediği 
eğilim olduğu söylenebilir. Bulut (2012) Erkek 
öğrencilerin güvenlik eğilimlerinin ( X =42,52), 
kız öğrencilerin güvenlik eğilimlerinden ( X= 
44,50) daha düşük olduğu belirlemiştir bu sonuç 
çalışmamızı desteklemektedir.  Dilmaç, Bozge-
yikli ve Çıkılı’nın (2008) yaptıkları çalışmada 
bulgularımızı desteklemektedir. Bu çalışmada 
da gibi kız öğrencilerin lehine yüksek çıkmıştır. 

Mehmedoğlu 2004 yılında değerler ve eğitimi konulu 
uluslararası sempozyumda sunduğu “Üniversite 
öğrencilerinin değer yönelimleri ve dindarlık” 
konulu çalışmasında kız öğrencilerin erkek öğ-
rencilere göre Güvenlik değerine daha fazla önem 
verdiklerini ifade etmiştir. Farklı bulgular elde eden 
Yalmancı (2009) ise Güvenlik değeri açısından 
kadın ve erkek öğretmen adayları arasında manidar 
bir farklılık olmadığını ifade etmiştir

Altunay ve Yalçınkaya (2011) ve Coşkun ve 
Yıldırım (2009) öğretmen adaylarının cinsiyet-
lerine göre, tüm değer alanlarına ilişkin görüşleri 
arasında p<0.01 düzeyinde anlamlı farklılık bul-
muştur. Ortalamalara bakıldığında kadın öğretmen 
adaylarının tüm değer alanlarına, erkek öğretmen 
adaylarına göre daha fazla önem verdikleri gö-
rülmektedir.(s:19).

Alt Amaç 2. Sanat eğitimi alan üniversite öğrencilerinin öğrenim gördükleri bölüme göre temel 
insani değerler alt boyutlarına ilişkin puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?

Sanat eğitimi alan üniversite öğrencilerinin öğrenim gördükleri bölüme göre temel insani  değer-
lerden güç alt boyutlarına ilişkin bulgular ve yorumlar
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 Tablo 7. Öğrencilerin Güç Değeri Puanlarının Öğrenim Gördükleri Bölüme Göre Kruskall
Wallis H Testi Sonuçları

Bölüm n Sıra 
Ortalaması Sd X2 p Anlamlı Fark

Eğitim Fak. Resim 
Bölümü 98 140,55 2 6,626 ,085 Yok

Eğitim Fak. Müzik 
Bölümü 84 153,40

Güzel Sanatlar Fak. 
Resim Bölümü 43 120,76

Güzel Sanatlar Fak. 
Müzik Bölümü 51 124,98

Tablo 7’deki veriler incelendiğinde, öğrencilerin 

Güç değeri puanlarının öğrenim gördükleri bölüme 

göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaş-

madığı görülmektedir [X2(2)=6,626, p>,05]. Bu 

bulgu ışığında öğrencilerin öğrenim gördükleri 

bölümün güç değeri puanları üzerinde anlamlı 

bir etkiye sahip olmadığı söylenebilir.

Farklı bulgulara ulaşan Coşkun ve Yıldırım 
(2009) Öğrencilerin öğrenim gördükleri bölüme 
göre değer düzeylerinin değiştiğini fen / edebiyat 
fakültesi öğrencileri ile sağlık yüksek okulu öğ-
rencileri arasında, sağlık yüksek okulu öğrencileri 
lehine anlamlı fark bulmuşlardır. Elde ettikleri 
bulgular sağlık yüksek okulu öğrencilerinin değer 
düzeylerinin fen / edebiyat öğrencilerinkinden 
daha yüksek olduğunu göstermektedir

Sanat eğitimi alan üniversite öğrencilerinin öğrenim gördükleri bölüme göre temel insani değer-
lerden başarı alt boyutlarına ilişkin bulgular ve yorumlar

 Tablo 8. Öğrencilerin Başarı Değeri Puanlarının Öğrenim Gördükleri Bölüme Göre 
Kruskall Wallis H Testi Sonuçları

Bölüm n Sıra 
Ortalaması Sd X2 p Anlamlı Fark

Eğitim Fak. Resim 
Bölümü 98 130,14 2 3,686 ,297 Yok

Eğitim Fak. Müzik 
Bölümü 84 150,79

Güzel Sanatlar Fak. 
Resim Bölümü 43 129,84

Güzel Sanatlar Fak. 
Müzik Bölümü 51 141,63
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Tablo 8’deki veriler incelendiğinde, öğrencilerin 
Başarı değeri puanlarının öğrenim gördükleri 
bölüme göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 
farklılaşmadığı görülmektedir [X2(2)=3,686, p>,05]. 

Bu bulgu ışığında öğrencilerin öğrenim gördükleri 

bölümün başarı değeri puanları üzerinde anlamlı 

bir etkiye sahip olmadığı söylenebilir.

Sanat eğitimi alan üniversite öğrencilerinin öğrenim gördükleri bölüme göre temel insani  değer-
lerden hazcılık alt boyutlarına ilişkin bulgular ve yorumlar

 Tablo 9. Öğrencilerin Hazcılık Değeri Puanlarının Öğrenim Gördükleri Bölüme Göre 
Kruskall Wallis H Testi Sonuçları

Bölüm n Sıra 
Ortalaması Sd X2 p Anlamlı Fark

Eğitim Fak. Resim 
Bölümü 98 142,69 2 ,591 ,898 Yok

Eğitim Fak. Müzik 
Bölümü 84 138,70

Güzel Sanatlar Fak. 
Resim Bölümü 43 134,85

Güzel Sanatlar Fak. 
Müzik Bölümü 51 133,20

Elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin Hazcılık 
değeri puanlarının öğrencilerin öğrenim gördükleri 
bölüme göre istatistiksel olarak anlamlı düzey-
de farklılaşmadığı görülmektedir [X2(2)=,591, 

p>,05]. Bu bulgu ışığında öğrencilerin hazcılık 

değeri puanları üzerinde anlamlı bir etkiye sahip 

olmadığı söylenebilir.

 Tablo 10. Öğrencilerin Uyarılım Değeri Puanlarının Öğrenim Gördükleri Bölüme Göre
Kruskall Wallis H Testi Sonuçları

Bölüm n Sıra 
Ortalaması Sd X2 p Anlamlı Fark

Eğitim Fak. Resim 
Bölümü 98 141,22 2 1,140 ,767 Yok

Eğitim Fak. Müzik 
Bölümü 84 142,70

Güzel Sanatlar Fak. 
Resim Bölümü 43 128,59

Güzel Sanatlar Fak. 
Müzik Bölümü 51 134,71
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Tablo 10’daki veriler incelendiğinde, öğrencilerin 
Uyarılım değeri puanlarının öğrenim gördükleri 
bölüme göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 
farklılaşmadığı görülmektedir [X2(2)=1,140, 

p>,05]. Bu bulgu ışığında öğrencilerin öğrenim 
gördükleri bölümün uyarılım değeri puanları 
üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı 
söylenebilir.

Sanat eğitimi alan üniversite öğrencilerinin öğrenim gördükleri bölüme göre temel insani değer-
lerden öz yönelim alt boyutlarına ilişkin bulgular ve yorumlar

 Tablo 11. Öğrencilerin Özyönelim Değeri Puanlarının Öğrenim Gördükleri Bölüme Göre
Kruskall Wallis H Testi Sonuçları

Bölüm n Sıra 
Ortalaması Sd X2 p Anlamlı Fark

Eğitim Fak. Resim Bölümü 98 126,06 2 6,866 ,076 Yok

Eğitim Fak. Müzik Bölümü 84 148,82

Güzel Sanatlar Fak. Resim 
Bölümü 43 127,51

Güzel Sanatlar Fak. Müzik 
Bölümü 51 154,68

Tablo 11’deki veriler incelendiğinde, öğrencilerin 
Özyönelim değeri puanlarının öğrenim gördükleri 
bölüme göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 
farklılaşmadığı görülmektedir [X2(2)=6,866, 

p>,05]. Bu bulgu ışığında öğrencilerin öğrenim 
gördükleri bölümün özyönelim değeri puanları 
üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı söy-
lenebilir.

Sanat eğitimi alan üniversite öğrencilerinin öğrenim gördükleri bölüme göre temel insani  değer-
lerden evrenselcilik alt boyutlarına ilişkin bulgular ve yorumlar

 Tablo 12. Öğrencilerin Evrenselcilik Değeri Puanlarının Öğrenim Gördükleri Bölüme Göre
Kruskall Wallis H Testi Sonuçları

Bölüm n Sıra 
Ortalaması Sd X2 p Anlamlı Fark

Eğitim Fak. Resim 
Bölümü 98 128,36 2 7,673 ,053 Yok

Eğitim Fak. Müzik 
Bölümü 84 132,88

Güzel Sanatlar Fak. 
Resim Bölümü 43 141,64

Güzel Sanatlar Fak. 
Müzik Bölümü 51 164,59
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Elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin Evrenselcilik 
değeri puanlarının öğrencilerin öğrenim gördükleri 
bölüme göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 
farklılaşmadığı görülmektedir [X2(2)=7,673, 

p>,05]. Bu bulgu ışığında öğrencilerin evrensel-

cilik değeri puanları üzerinde anlamlı bir etkiye 

sahip olmadığı söylenebilir

Sanat eğitimi alan üniversite öğrencilerinin öğrenim gördükleri bölüme göre temel insani  değer-
lerden yardımseverlik alt boyutlarına ilişkin bulgular ve yorumlar

 Tablo 13. Öğrencilerin Yardımseverlik Değeri Puanlarının Öğrenim Gördükleri Bölüme
Göre Kruskall Wallis H Testi Sonuçları

Bölüm n Sıra 
Ortalaması Sd X2 p Anlamlı Fark

Eğitim Fak. Resim 
Bölümü 98 131,18 2 1,322 ,724 Yok

Eğitim Fak. Müzik 
Bölümü 84 141,95

Güzel Sanatlar Fak. 
Resim Bölümü 43 143,80

Güzel Sanatlar Fak. 
Müzik Bölümü 51 142,40

Tablo 13’deki veriler incelendiğinde, öğrencilerin 
Yardımseverlik değeri puanlarının öğrenim gördükleri 
bölüme göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 
farklılaşmadığı görülmektedir [X2(2)=1,322, p>,05]. 

Bu bulgu ışığında öğrencilerin öğrenim gördükleri 

bölümün yardımseverlik değeri puanları üzerinde 

anlamlı bir etkiye sahip olmadığı söylenebilir.

Sanat eğitimi alan üniversite öğrencilerinin öğrenim gördükleri bölüme göre temel insani değer-
lerden geleneksellik alt boyutlarına ilişkin bulgular ve yorumlar

 Tablo 14. Öğrencilerin Geleneksellik Değeri Puanlarının Öğrenim Gördükleri Bölüme Göre
Kruskall Wallis H Testi Sonuçları

Bölüm n Sıra 
Ortalaması Sd X2 p Anlamlı Fark

Eğitim Fak. Resim Bölümü 98 141,68 2 2,664 ,446 Yok

Eğitim Fak. Müzik Bölümü 84 139,19

Güzel Sanatlar Fak. Resim 
Bölümü 43 148,00

Güzel Sanatlar Fak. Müzik 
Bölümü 51 123,25
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Elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin Gele-

neksellik değeri puanlarının öğrencilerin öğre-

nim gördükleri bölüme göre istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde farklılaşmadığı görülmektedir 

[X2(2)=7,664, p>,05]. Bu bulgu ışığında öğren-

cilerin geleneksellik değeri puanları üzerinde 
anlamlı bir etkiye sahip olmadığı söylenebilir.

Sanat eğitimi alan üniversite öğrencilerinin 
öğrenim gördükleri bölüme göre temel insani  
değerlerden uyma alt boyutlarına ilişkin bul-
gular ve yorumlar

 Tablo 15. Öğrencilerin Uyma Değeri Puanlarının Öğrenim Gördükleri Bölüme Göre 
Kruskall Wallis H Testi Sonuçları

Bölüm n Sıra 
Ortalaması Sd X2 p Anlamlı Fark

Eğitim Fak. Resim 
Bölümü 98 135,08 2 ,424 ,935 Yok

Eğitim Fak. Müzik 
Bölümü 84 139,20

Güzel Sanatlar Fak. 
Resim Bölümü 43 138,60

Güzel Sanatlar Fak. 
Müzik Bölümü 51 143,84

Elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin Uyma 
değeri puanlarının öğrencilerin öğrenim gördükleri 
bölüme göre istatistiksel olarak anlamlı düzey-
de farklılaşmadığı görülmektedir [X2(2)=,424, 

p>,05]. Bu bulgu ışığında öğrencilerin uyma 

değeri puanları üzerinde anlamlı bir etkiye sahip 

olmadığı söylenebilir.

Sanat eğitimi alan üniversite öğrencilerinin öğrenim gördükleri bölüme göre temel insani değer-
lerden güvenlik alt boyutlarına ilişkin bulgular ve yorumlar

 Tablo 16. Öğrencilerin Güvenlik Değeri Puanlarının Öğrenim Gördükleri Bölüme Göre
Kruskall Wallis H Testi Sonuçları

Bölüm n Sıra 
Ortalaması Sd X2 p Anlamlı 

Fark

Eğitim Fak. Resim Bölümü(1) 98 137,21 2 10,074 ,018 1-4, 2-4

Eğitim Fak. Müzik Bölümü(2) 84 120,87

Güzel Sanatlar Fak. Resim Bölümü(3) 43 144,83

Güzel Sanatlar Fak. Müzik Bölümü(4) 51 164,69

Tablo 16’da güvenlik değeri alt boyutuna ilişkin 
bulgular incelendiğinde, öğrencilerin öğrenim 

gördükleri bölüme göre istatistiksel olarak 
anlamlı düzeyde bir farklılık olduğu görülmek-
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tedir [X2(5)=10,074 p<,05]. Sıra ortalamaları 
dikkate alındığında, Güzel Sanatlar Fakültesi 
Müzik bölümünde öğrenim gören öğrencile-
rin en yüksek puanı, Eğitim fakültesi Müzik 
Bölümünde öğrenim gören öğrencilerin ise en 
düşük puanı aldıkları görülmektedir. Farkın 
hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek 
amacıyla ikili gruplar arasında Mann Whitney 
U testi yapılmıştır. 

Öğrenim gördükleri bölüm Eğitim Fakültesi 
resim olan öğrencilerin güvenlik değeri puanları 

ile öğrenim gördükleri bölüm Güzel sanatlar 

fakültesi Müzik olan öğrenciler arasında ve 

öğrenim gördükleri bölüm Eğitim Fakültesi 

Müzik ve öğrenim gördükleri bölüm Güzel 

sanatlar fakültesi müzik olan öğrenciler arasında 

anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bu bulgu, 

öğrenim gördükleri bölüm Güzel Sanatlar Fak. 

Müzik olan öğrencilerin güvenlik değerine daha 

fazla anlam ve önem yükledikleri şeklinde 

yorumlanabilir.

Alt Amaç 3. Sanat eğitimi alan üniversite öğrencilerinin mezun oldukları lise türüne  göre temel 
insani değerler alt boyutlarına ilişkin puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?

Sanat eğitimi alan üniversite öğrencilerinin mezun oldukları lise türüne göre temel insani değerler 
alt boyutlarına ilişkin bulgular ve yorumlar

Tablo 17. Öğrencilerin Değer Puanlarının Mezun Oldukları Lise Türüne Göre Mann Whit-
ney U Testi  Sonuçları

Boyut Cinsiyet n Sıra 
Ortalaması

Sıra 
Toplamı U P

Güç
Genel Lise 170 135,26 22994,50 8459,5 0,392

Güzel Sanatlar ve 
Spor Lisesi

106 143,69 15231,50   

Başarı
Genel Lise 170 145,04 24656,00 7899 0,084

Güzel Sanatlar ve 
Spor Lisesi

106 128,02 13570,00   

Hazcılık
Genel Lise 170 137,74 23416,00 8881 0,841

Güzel Sanatlar ve 
Spor Lisesi

106 139,72 14810,00   

Uyarılım
Genel Lise 170 137,70 23409,50 8874,5 0,832

Güzel Sanatlar ve 
Spor Lisesi

106 139,78 14816,50   

Öz Yönelim
Genel Lise 170 135,09 22964,50 8429,5 0,362

Güzel Sanatlar ve 
Spor Lisesi

106 143,98 15261,50   
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Boyut Cinsiyet n Sıra 
Ortalaması

Sıra 
Toplamı U P

Evrenselcilik
Genel Lise 170 134,33 22836,50 8301,5 0,267

Güzel Sanatlar ve 
Spor Lisesi

106 145,18 15389,50   

Yardımseverlik
Genel Lise 170 136,77 23251,00 8716 0,645

Güzel Sanatlar ve 
Spor Lisesi

106 141,27 14975,00   

Geleneksellik
Genel Lise 170 141,65 24080,50 8474,5 0,404

Güzel Sanatlar ve 
Spor Lisesi

106 133,45 14145,50   

Uyma 
Genel Lise 170 137,71 23411,50 8876,5 0,834

Güzel Sanatlar ve 
Spor Lisesi

106 139,76 14814,50

Güvenlik
Genel Lise 170 141,83 24111,50 8443,5 0,375

Güzel Sanatlar ve 
Spor Lisesi

106 133,16 14114,50   

Tablo 17 incelendiğinde Sanat eğitimi alan 
üniversite öğrencilerinin temel insani değerler 
alt boyutları puanlarının mezun oldukları lise 
türüne göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 
farklılaşmadığı söylenebilir.

Literatür incelendiğinde farklı sonuçlar elde eden 
çalışmalara rastlanmaktadır. Altunay ve Yalçınkaya  
(2011) “Öğretmen Adaylarının Bilgi Toplumunda 
Değerlere İlişkin Görüşlerinin Bazı Değişkenler 
Açısından İncelenmesi” konulu çalışmasında 
öğretmen adaylarının mezun oldukları lise türüne 
göre, değer alanlarına ilişkin görüşleri arasında, 
geleneksel değerler ve hedonistik değerler alt 
ölçeklerinde p<0.05 düzeyinde gruplar arasında 
anlamlı farklılık bulunmuştur. Testin sonuçlarına 
göre, genel lise mezunu olan öğretmen adaylarının 
hem geleneksel değerleri hem de hedonistik değerleri, 
öğretmen lisesi mezunu olan öğretmen adaylarına 
göre daha önemli buldukları belirlenmiştir (s. 19). 

Diğer bir çalışmada da Bulut(2012) Öğrencilerin 
mezun oldukları ortaöğretim kurumunun türüne 
göre değer eğilimleri incelendiğinde, genel lise ve 
Anadolu lisesi mezunu öğrencilerin evrenselcilik 
eğilimleri diğer okul mezunu öğrencilerin evren-
selcilik eğilimlerinden daha düşük, genel lise ve 
diğer okul mezunu öğrencilerin başarı eğilimle-
rinin Anadolu lisesi mezunu öğrencilerin başarı 
eğilimlerinden daha yüksek olduğu görülmüştür. 
Uyma eğilimi açısından bakıldığında, diğer okul 
mezunu öğrencilerin uyma eğilimlerinin Anadolu 
lisesi mezunu öğrencilerinin uyma eğilimlerinden 
daha yüksek olduğu, güvenlik eğiliminde ise, diğer 
okul mezunu öğrencilerin güvenlik eğilimlerinin 
genel lise mezunu öğrencilerin güvenlik eğilim-
lerinden daha yüksek olduğu bulunmuştur(234).

Sonuç ve Öneriler: 

Araştırmadan elde edilen bulguya göre sanat 
eğitimi alan üniversite öğrencilerinin cinsiyete 
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göre temel insani değerler alt boyutlarına ilişkin 
puanları arasında anlamlı bir farklılık olup olma-
dığıdır. Verilere göre Güç alt boyutunda erkek 
öğrencilerin puan ortalaması kız öğrencilerden 
daha fazladır. Erkek öğrencilerin toplumdaki 
sosyal statüye, insanlar üzerinde baskı kurmaya 
önem verdiklerini söyleyebiliriz. Kız öğrencilerin 
ise Hazcılık ve Güvenlik değerlerine daha fazla 
önem verdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Başarı, 
Uyarılım, özyönelim, evrensellik, yardımseverlik 
geleneksellik ve uyma alt boyutlarında ise anlamlı 
bir farklılık elde edilememiştir. 

Araştırma sonucu kadın erkek arasında değer-
lerde farklılıktan ziyade benzerlikler dikkat 
çekmektedir. Bu da toplumdaki sosyokültürel 
yapının değişmesiyle toplumdaki Türk kadınının 
ve kadına yönelik bakış açısının değişmesi ve 
kadının toplumdaki rolünde değişiklik olduğunu 
göstermektedir. 

Araştırmadan elde edilen diğer bir bulgu da Sanat 
eğitimi alan üniversite öğrencilerinin öğrenim 
gördükleri bölüme göre değerler alt boyutların-
dan sadece güvenlik alt boyutunda anlamlı bir 
farklılık bulunmasıdır. Amacı iyi bir sanatçı ve 
akademisyen yetiştirmek olan Güzel sanatlar 
bölümünden yetişen öğrencilerin hazcılık, evren-
sellik ve uyarılım, geleceğimizi yani çocuklarımızı 
emanet edeceğimiz Eğitim fakültesinde okuyan 
öğretmen adaylarında ise yardımseverlik, gele-
neksellik, uyma gibi değerlerin yüksek çıkması 
beklenirken çıkmaması manidardır. Bu nedenle 
öğretmen yetiştirmek önemlidir.  Okullarda öğ-
retmen adaylarına mesleki yaşamlarında onları 
başarıya götürecek değerler kazandırılırken bir 
yandan da ulusal ve evrensel değerler arasındaki 
ilişkileri görebilecek, kendi kültürüne yabancı-

laşmadan evrensel kültürün gelişmesine katkıda 
bulunabilecek kuşaklar yetiştirilmelidir. Bu amaçla 
değerler eğitimi ile ilgili dersler açılabilir, konfe-
ranslar verilebilir, projeler yapılabilir.

Araştırmadan elde edilen son bulguda sanat 
eğitimi alan üniversite öğrencilerinin mezun 
oldukları lise türünün temel insani değerler alt 
boyutlarına ilişkin puanlarına etkisi olup olma-
dığıdır. Veriler incelendiğinde Sanat eğitimi alan 
üniversite öğrencilerinin temel insani değerler alt 
boyutları puanlarının mezun oldukları lise türüne 
göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaş-
madığı söylenebilir. Güzel sanatlar lisesi lehine 
farklı çıkması beklenirken çıkmama nedenleri 
araştırılmalıdır. Müfredat programı incelenmeli, 
okullarda görev yapan öğretmenlerimize hizmet 
içi eğitimle değerlerin önemi ve bu konuda ne gibi 
etkinlikler yapabilecekleri örneklerle anlatılmalıdır.   

Sonuç olarak, değerler eğitimi konusu ülkemizde 
son zamanlarda önem kazanmakta ve bu konuyla 
ilgili araştırma ve uygulamalar yapılmaktadır. 
Bu konuyla ilgili deneysel çalışmalar artırılmalı 
ve desteklenmelidir. Öğretmen adaylarına lisans 
programlarında gerekli bilgi ve beceriler kazandı-
rılırken değerlerin içselleşrilmesi için öğrencinin 
de aktif olarak katılabileceği değerler eğitimi adı 
altında ders verilebilir. 
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KULLANICI DOSTU ARAYÜZLERİN GRAFİK TASARIM 
ÖĞELERİ İLE NİTELİK VE NİCELİKLERİNİN ARTIRILMASI

Ayşe Derya KAHRAMAN

KTO Karatay Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi   
Grafik Tasarım Bölümü

Özet: Çağımızda bilgi hızla üretilmekte ve geçerliliğini yitirmektedir. Bilgiye ulaşmada internet en 
kolay ve etkili yol durumundadır. Günümüzde milyonlarca insan internet aracılığı ile çok sayıda ve 
çeşitlilikte bilgiye ulaşılmaktadır. İnternet birçok alanda bilgi edinmenin yanı sıra, seri bir şekilde 
haberleşmede sağlanmaktadır. İnternet kullanımının bir diğer alanı da alışveriş yapmaktır. Bu ne-
denle bilgi çağında yeni yapılandırmalara ihtiyaç duyulmuş, iletişim ve bilgisayar ağı konusunda 
önemli gelişmeler gündeme gelmiştir. Her alanda doğrudan satış yapabilme olanağı sunması ile 
internet hedef kitle açısından cazip hale gelmiştir. İnternetin ticaret ve reklâm amaçlı kullanımı 
için farklı tasarımlar yapılmaktadır. Bu noktada grafik tasarım ve tasarımcı önem kazanmaktadır. 
Görsel iletişimin önem kazandığı bu alanda tasarım öğelerinin kullanımı, hangi tasarım kriterleri-
nin kullanılacağı, bu kriterlerin kullanılmasındaki dikkat edilmesi gereken hususlar önemlidir. Bu 
araştırmada kullanıcı dostu ara yüz tasarımında renk, tipografi, resim, fotoğraf, illüstrasyon gibi 
öğelerin kullanımının yeri ve önemi incelenmiştir. İnternet sayfaları üzerindeki ara yüzlerin kaliteli 
tasarımlar olabilmeleri için nitelik ve nicelikleri önemlidir. Grafik tasarım kriterlerine uygun tasar-
lanan internet ara yüzler sayfaları arasında gezinmek diğer örneklerine göre daha basittir. Bu sebeple 
tasarım öğelerinin doğru kullanıldığı web sayfasının kullanıcı sayısının artması işlevsellik açısından 
önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: İnternet, Ara Yüz Tasarımı, Grafik Tasarım 
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USER-FRİENDLY İNTERFACE OF THE QUALİTY AND 
QUANTİTY INCREASING WITH GRAPHIC DESIGN 

ELEMENTS

Abstract: In our age, information is produced in a fast way and it has lost its validity. Internet is the 
easiest and the most effective way to reach information. Nowadays, millions of people can reach 
varieties and numerous information by using Internet. Internet provides to gain information and to 
have communication. Another way to use Internet is shopping. Therefore, in his information age, it 
is needed to restructure, important developments have been achieved in terms of communication and 
network.  Internet has became attractive for the target group as It provides the opportunity for direct 
sale. Different designs have been made for the usage of Internet for trading and advertisements.  At 
that point graphic designs and designing have become important.  On this area in which the visual 
communication has become important the usage of the design elements, which design criteria have 
been used and the points that should be taken into consideration for these criteria are important. In 
this search, it is studied that the importance and place of the elements such as colour, typography, 
picture, photograph, illustration   in the design of the interface that is called user-friendly. For the 
quality designs of Interfaces that are on the web pages, their character and quantity are important. 
Searching on the Internet interfaces that are designed in related with the elements of the graphic de-
sign are easier than the other samples. Therefore, increasing of the number of the web page’s users 
in which the design elements are practiced in a proper way is important for its functionality.

Key Words: Web Design, İnterface,  Design, Graphic Design

İNTERNET: 

İnternet dünya üzerindeki bilgisayar ağlarının 
sarmal biçimde birbiri ile ilişkili olması ve iletişim 
kurması sonucu ortaya çıkan, herhangi bir kişiye ait 
olmayan, herhangi bir kısıtlaması ayrıca yöneticisi 
olmayan global bir bilgisayar ağıdır (Şener, 1997: 
1) İnternet genel olarak bilgiye erişimi destekler. 
Bilgi erişim servisleri çeşitli ağlara dağıtılmıştır. 
Bu ağlar yazılı doküman, ses, görüntü gibi farklı 
veri tiplerine ulaşımı sağlayan başlıca üç servis 
olarak sırasıyla şunlardır: elektronik posta( e-mail), 
dosya transfer protokolü (File transfer Protocol/
ftp), world wide web(www). 

İnternet her konuda çözüm aracı olmasa bile 
neredeyse pek çok alanda karşılaşılan sorunların 
çözümünü bulacak potansiyele sahiptir. İnternet 
kısa ömürlü çeşitli aşamalardan geçtikten sonra 

ekonomik büyüme, demokratikleşme, bilgiye 
ulaşma yolunda pek çok işletme ve ülkenin bir-
likte çalışması ve fikir alışverişinde bulunmasına 
fırsat tanımaktadır(Evans, 2012:1).

İNTERNETİN TARİHÇESİ:

İnternet ilk olarak 1970’lerin başında Amerikan 
Federal Hükümeti Savunma Bakanlığının Araş-
tırma ve Geliştirme Kurumunda kullanılmaya 
başlanmıştır. Günümüz internetine göre çok yavaş 
bir yapıya sahip olan bu internet in host sayısı 
5-15 arasındadır. Kısa süre sonra internet kamu 
kurum ve kuruluşları tarafından da kullanılmaya 
başlanmıştır. Sistemin büyümesi ile birlikte Arpa-
net bir süre sonra ordu ve hükümetin kullandığı 
Milnet ve kamu kurum ve kuruluşların kullandığı 
Arpanet olarak devam etmiştir. 1983 yılında 
bu proje iletişim, kontrol ve internet protokolü 
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(TCP/IP-Transmission control Protocol/internet 
protocol) adıyla yeni protokol olarak kullanılmaya 
başlanmıştır (Şener, 1997: 3).

Türkiye global internet ağına 12 Nisan 1993’de 
Tübitak ve Ottü işbirliği ile Dpt projesi çerçe-
vesinde bağlanmıştır. Bu hat 64 bit/sn hızında 
olup Ottü’den sonra Ege Üniversitesi, Bilkent 
Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İTÜ sırayla 
bağlantılara geçmiştir. Türkiye’de internet Ottü 
ve Tübitağın tanıtma ve yayma çabaları ile aka-
demik çevre ve tüm alanlarda artan yoğun taleple 
karşılanmıştır(Özçağlayan, 1998 :138).

İNTERNET ADRESLERİ: 

İnterneti temel olarak bir telefon şebekesine 
benzetecek olursak her bilgisayarın telefonlarda 
olduğu gibi bir IP (İnternet protocol) Numarası 
ve bu her bir numaranın akılda kalabilmesi için 
DNS (domain name sistem) isimli bir sistem 
geliştirmesi gerekmektedir.

İnternet kullanıcıları internet network informa-
tion center tarafından (internıc) altı ana grupta 
toplanmışlardır(Şener, 1997: 5).

.com : ticari kuruluşlar

.edu : eğitim kurumları

.net : network kuruluşları

.org : ticari amaç gütmeyen kuruluşlar

.mil : askeri kurumlar

.gov : resmi kuruluşlar( Turgut, 2004, s17). 
İnternetin süreç içinde bilgi alışverişi ve sosyal-
leşmenin yanı sıra reklam amacı ile kullanımı 
yaygınlaşmaya başlamıştır.

REKLÂM: 

Reklam medya aracılığı ile satışı artırma ve 
tanıtım faaliyetidir ancak reklam tek başına za-
yıftır. Reklâm diğer bütün pazarlama faaliyetleri 
ile birlikte anlam kazanır. Reklâm ile birlikte 
satışın planlanması, üretimi, dağıtımı, amba-
lajlanması, fiyatının belirlenmesi va satışı bu 
amaca uygun olarak yürütülürse reklâm başarılı 
sayılmaktadır(Pektaş, 1987: 221). 

4P olarak ifade edilen reklâm pazarlama ve satış 
geliştirme faaliyetinin başka bir deyişle tüketici 
ile iletişim doğru iletişim kurma faaliyetlerinin 
tümüdür. 4P : product: ürün; place: yer; price: 
fiyat; promotion: tutundurma ve satış işlemleri 
olarak sayılabilir (Turgut, 2004: 1). Reklamcılık 
kitle iletişim araçlarının çoğalması ve farklılaşması 
ile çeşitlilik göstermeye başlamıştır. Bunlardan 
biri de internet reklamcılığıdır.

İNTERNET REKLÂMCILIĞI: 

İnternet reklamcılığı 1994 yılında Pordigy ve 
Wired magazinin yan kuruluşu tarafından baş-
lanmıştır. I.A.B.’nin Price-Waterhouse Coopers’a 
yaptırdığı araştırmaya göre 2003 yılı dünya 
internet geliri 24 milyar dolar, Türkiye’de bu 
rakam 8 milyon civardır. Kısaca Türkiye internet 
reklamcılığında dünya yatırımlarının binde 4’ünü 
almaktadır. İnternet reklamlarından genel olarak 
yararlanılan dallar eğitim ve alışveriş olup online 
alışveriş yapanların%57’si erkek, % 45,1 kadın 
olmaktadır(Turgut, 2004: 35). 2014 yılında internet 
reklamlarının kullanılabilirliğinin oranları AB 
Türkiye reklam veren - ajans - medya üçlüsünün 
aynı çatı altında temsil edildiği meslek örgütüdür 
tarafından yapılan araştırmaya göre şöyledir(http://
www.iabturkiye.org/icerik/iab-turkiye).
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Kaynak: http://www.iabturkiye.org/icerik/iab-turkiye

internet reklamının avantajları interaktif, ölçüle-
bilir, ekonomik ve esnek olma olarak sayılabilir. 
İnternet reklamcılığında hedef kitleye arada 
bir aracı olmadan ulaşılır. Kullanıcılar İnternet 
üzerinde gördükleri reklam uygulamaları dahi-
linde tüm reklam araçlarıyla iletişime geçebilir. 
İnternet reklamı veren firmaya ait marka, ürün 
ve yeniliklerden anında haberdar olur. İnternet 
kullanıcısı almak istediği ürün ile ilgili bilgilerin 
tümüne online erişim sağlayabilir. Seri ve anında 
iletişim sayesinde zamandan kazanır. İnternet 
reklamcılığı; aktif performansa sahip sonuç odaklı 

bir reklamlar yapılmasını sağlar. İnternette tüm 
kayıtlar tutulabildiği ve ölçülebildiği için reklam 
veren firma yapılan uygulamanın sonuçlarını 
alabilir, inceleyebilir ve detaylandırabilir. Reklam 
veren firma ayrıca kampanyasındaki harcama ve 
kazancını bu raporlar sayesinde ölçebilir. İnternet 
reklamları bir aracı, yada pazarlamacı olmadan 
doğrudan hedef kitleye ulaşması açısından da 
avantajlıdır. Tüm bu sebeplerden ötürü internet 
reklamcılığı diğer alanlara göre daha ekonomik 
bir reklam aracıdır. İnternet reklamcılığı reklam 
verenin ve hedef kitlenin istekleri doğrultusunda 
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hızlıca tür, format ya da içerik değiştirilebilir, 
reklamlar zaman üzerinden sınırlandırılamaz. 
İnternet reklam uygulamaları 7/24 yayın imkanı 
olması açısından avantajlıdır. (http://www.inter-
netreklamrehberi.com/internet-reklamciligi-nedir/
internet-reklamciligi-avantajlari/) 

İnternet reklamlarının izlenilebilmelerini sağlayan 
en önemli etmen web sayfa tasarımlarının nitelik 
ve nicelikleridir.

WEB’TE SAYFA TASARIMI:

Tasarımcı hangi programı kullanırsa kullansın 
hem fonksiyonel hem profesyonel anlamda do-
yurucu bir sayfa tasarımı için, sayfa yapısında 
bulunması gereken elemanların özelliklerini iyi 
bilmesi gerekir.

İnternet dünyanın her yerinden her dil din ve 
ırktan insanın kullanıcısı olduğu bir alan olarak 
kullanıldığından yapılan tasarımın da global 
eksenli olması gerekmektedir. Görsel tasarım 
elemanlarının dengeli, anlaşılır ve işlevsel olması 
gereklidir(Codur, 2005: 58).

Sayfada yukarıdan aşağı sırasıyla başlık, doküman 
başlığı, alt başlık(varsa), logo İkinci bir bölüm 
var ise bölüm başlığı, doküman içeriği bulunması 
gerekir. Sayfa içerisinde sayfalar arasında kolayca 
gezinebilmek için farklı butonlar bulunmaktadır.

Kaynak:http://destek.smfmod.com/sade-buton-
koleksiyonu-t295.0.html 

Sayfanın gövdesi olarak adlandırılan bölümde 
butonların yanı sıra içeriğine uygun tipografi, 
fotoğraf, resim, grafik animasyon, video ve ses 
gibi bilgiler yer almaktadır. Sayfa tasarımında 
dengeli kurgu yapmak önemlidir. Kavram kar-
gaşasına yol açacak düzensiz yerleşim internet 
kullanıcısında yanlış algı oluşturacaktır. Başarılı 
grafik tasarımlarda olduğu gibi burada da amaç az 
öğe ile temayı anlatmaktır. İdeal olarak tipografi 
ve grafik elemanlar arasındaki dengenin kurulması 
için sayfaların okunma yönünün yukarıdan aşağı 
olması gereklidir(Şener, 1997: 36).

www sayfalarının en alt kısmında dipnot bölümü 
bulunmaktadır. İnternet sayfasın tasarımlarında 
başlık ve gövde sayfanın konusuna ve niteliğine 
göre farklılıklar göstermekte fakat dipnot kısmın-
da bulunması gereken bazı standart elemanlar 
bulunmaktadır. 

•	 Tasarımcı adı yada iletişim kurulacak isim 

•	 Www sayfalarının bağlı bulunduğu “home 
page”
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•	 Bağlı bulunan kuruluş(varsa)

•	 Sayfanın yapıldığı ve en son düzenlendiği tarih

•	 Telif hakları 

Grafik tasarımcı bir internet sayfası tasarlarken 
sayfada doküman adresi(url), konu ile ilgili di-
ğer www sayfalarında bağlantılar, sayfa sahibi 
kurum, kuruluş bilgileri, amblem ve logosu, 
sayfa içerisinde veya diğer sayfalar arasında 
bağlantı kurmayı sağlayacak menü, düğme gibi 
yardımcı elemanlar bulunmaktadır. Her www 
sayfasında tasarımcının ya da sayfadan sorumlu 
kişinin adı ve mail adresi bulunmalıdır. Ayrıca 
internet kullanıcısının telefon, fax vs ile bağlantı 
kurması isteniyorsa bu bilgilerde sayfanın altına 
eklenmelidir (Şener, 1997:38).

GRAFİK TASARIM ELEMANLARININ 
İNTERNETTE KULLANIMI:

İnternet sayfasının kullanıcısına tasarım açısından 
etkili ve yönlendirici, içerik açısından doyurucu 
bilgiler sunulması amaçlanmıştır. www sayfa 
tasarımlarında basılı reklâm ürünlerinde olduğu 
gibi hedef kitle belirlenmeli, konu ile araştırma 
yapılmalı, eskiz tasarlanmalı ve yaratıcı güç ile 
sayfa oluşturulmalıdır. www sayfa tasarımlarında 
dil birliğinin sağlanması açısından sayfalar arasında 
görsel açıdan bir bütün oluşturulmalı, seçilen renk, 
yazı karakteri, fotoğraf ve grafik elamanlarının 
doğru kullanımı sağlanmalıdır(Turgut, 2004: 
23). Bu sayfaların kullanıcıya en doğru ve etkili 
bir şekilde sunulabilmesi için tasarımcının web 
sayfalarında kullanılan elemanlar ve bunların 
özelliklerini analiz etmesi gereklidir.  Web sayfası 
tasarımında kullanılan en önemli elemanlardan 
birisi tipografidir.

TİPOGRAFİ:

Tipografi temel anlamı ile harf, sözcük, başlık, 
satır ve diğer öğeler arasındaki ilişkinin belirlen-
miş bir sayfa üzerinde yapılan görsel ve işlevsel 
düzenlemelerinin tümüne verilen addır(Sarıkavak, 
2004).  Tipografi yazılı fikrin görsel biçimde 
verilmesine yardımcı olurken, seçilen görsel 
biçim net, ayırt edilebilir, akıcı yazı karakterleri 
olarak okunabilirliği artırır(Ambrose ve Harris, 
2011: 55-57).

Tipografinin bilgisayarda kullanılması ile terminoloji 
bir miktar değişmiştir. Bilgisayar teknolojisinde 
font yada harf karakteri bilgisayar klavyesinde 
yer alan grafik elemanların tamamına verilen 
addır.  Web tasarımlarında kullanılan tipografide 
farklı font aileleri bir arada kullanılmaz. Birden 
fazla fontun bir arada kullanılması algılamada 
güçlükler meydana getirir. Sayfada hareket iste-
niyorsa aynı harf karakterinin farklı varyasyonları 
olan kalın, ince ve italik yazılışları kullanılarak 
yeni bir tasarım elde edilebilir. Harf varyasyon-
larının dikkati dağıtmayacak ve karışıklığa yol 
açmayacak şekilde titizlikle seçilmesi gereklidir 
(Şener, 1997: 38).

Farklı yazı karakterleri arasında güçlü kontrast-
lıklar, metin ve arka plan arasındaki boşluk ve 
orantısının iyi organize edilmesi, doğru yazı 
karakterinin seçimi, puntosu, şerifli yada şerefsiz 
olması, kalın yada eğik olması, nasıl bloklama 
yapılması gerektiği çözülmesi gereken temel 
sorunlardır(Turgut, 2004: 68).

“Tipografi, yazının mantık sınırlarını zorlamasını 
sağlar dikkati diri tutar, insan ruhunu okşar, 
heyecan verir. Bu nedenle tasarımcının sloganı; 
kolay kullanımı ve algılanırlığı ile “basit” verimli 
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ve yararlı bilgileriyle “etkin” tüm sorunlara 
verebileceği yanıtları ve yaratacağı heyecanla 
“derin” olmalıdır” (Pektaş,2001: 72).

Tipografi internet ortamında üç temel formda 
kullanılmaktadır:

Bunlar: 

Formatsız yazı

Hiber yazılımlar

Formatlı yazı olarak sıralanmaktadır.

Kaynak: http://helpmerick.com/cut-copy-and-
paste-video-tip.htm

Formatsız yazı genel anlamada harf büyük-
lüklerinin ve harf karakterlerinin değişmediği 
yazılardır. Hiber yazılımlar seçildikleri zaman o 
kelime ile ilgili daha ayrıntılı bilgilerin bulunduğu 
dokümanlara ulaşılmasını sağlayan kelimelere 
denir. Formatlı yazı ise istenilen çeşitlilikte harf 
karakteri ve harf büyüklüklerinin kullanılabildiği 
yazılardır. Html’in sunduğu tasarım olanakları 
basılı sayfa düzeninden farklılık gösterse de 
dikkate alınması gereken tipografi kuralları www 
sayfa tasarımında da aynıdır(Şener, 1997: 38). 
Web sayfalarında tipografi kullanım kolaylığı, 
anlaşıla bilirlik, sayfalar arası gezinmede kolaylık 
sağlaması açısından önemlidir.  İnternet üzerinde 
temel tasarım prensiplerine uygun olmayan metin 

örnekleri bulunmaktadır. Bu tür tasarımlar web 
sayfalarında sık rastlanan okunma ve kullanım 
azığı sorunlarını birlikte getirir. Web sayfaları 
üzerinde fontlar metinlerin yanı sıra boşluk 
kullanımı da önemlidir. Sayfada metin ile gör-
seller arasında genellikle 4 mm boşluk kullanılır. 
Görsellerin sayfayı ya da metni bölmesi zorunlu 
olduğunda ise cümleyi değil paragrafı bölmesi 
tercih edilir(http://blog.checkmatetr.com/web-
tipografisi-tasarim-ve-css/).

FONTLARIN ÖZELLİKLERİ: 

İnternet tasarımlarında bir kelimenin anlamı kul-
lanılan yazı karakterine, harflerin büyüklüğüne, 
büyük ya da küçük kullanımının göre büyük de-
ğişiklikler göstermektedir yada fontlar mesajların 
algılanış biçimini temelden etkilerler denilebilir. 
Şerifli yazılar gözü yorar, italik fontlar ekranda 
piksel olarak ifade edildiği için deforme olmaya 
yatkındır. Okunma güçlüğü vardır. Kalın fontlar 
piksel eklenmesi ile oluşacağından ekran fontu 
olmayan yazılara uygulandığında yine deforme 
olmaya başlar ve okunurluğu azalır. Serbest 
yazı karakteri el yazısından referans alınarak 
geliştirilmiş olup, bu nedenle simetriden uzaktır. 
Dekoratif yazı karakteri ise oldukça süslü oldu-
ğundan okuma güçlüğü oluşur. Bu nedenle az 
tercih edilir(Şener, 1997: 38).

METİN ÖZELLİKLERİ:

Web sayfalarında farklı renk ve büyüklüğe sahip 
karakterler kullanmak mümkündür. Bazı fontlar 
yalnızca ekranda kullanılmak üzere tasarlanmış-
lardır. Özellikle bilgisayar ortamında kullanılmak 
üzere tasarlanmış ekran fontları daha okunaklıdır. 
Tipografik elemanların ölçümünde en yaygın 
olarak kullanılan birim puntodur. Ekran fontları 
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8, 9, 10, 12, 14 punto gibi standart ölçümlerden 
oluşmaktadır. Html yazıları basılı medya da olduğu 
gibi amacına göre başlık alt başlık, dipnot birbi-
rinden önem sıralarına göre ayırt edilmeleri için 
farklı büyüklükte kullanılırlar. Html’ın sunduğu 
imkânlar doğrultusunda satır aralığını tasarım-
cının ayarlayabilme olanağı bulunmamaktadır. 
Satırların belli bir uzunluğu geçmemesi için < 
BR>,  < P> komutları kullanılarak yeni satıra 
başlangıç sağlanır. Okunabilirliğin sağlanabilmesi 
için her satırda yer alan kelime sayısı 8-10 adedi 
geçmemesine dikkat edilir (Şener, 1997: 38).

Harf aralıklarının ayarlanabilmesi için harf espası, 
harflerin ve harf gruplarının tek tek okunması ve 
kelime olarak algılanması için aralıkların belirli 
bir oranda açılması gerekmektedir. Metin dü-
zenlemelerinde beş temel hizalama düzenlemesi 
söz konusudur. Sola blok, sağa blok, ortadan 
blok asimetrik blok, iki taraflı blok(Becer, 2006: 
193). Web sayfaları tasarımında bir diğer önemli 
etken ise renktir.

RENK: 

Renk fiziksel bir oluşum olup ışıkla birlikte var 
olmaktadır. Duyusal, görsel ve sembolik birçok 
etkiyi bünyesinde barındırmakta mesaj vermekte, 
insan psikolojisini ve davranışlarını yönlendir-
mektedir (Uçar, 2004).

Renk çizimleri ve tipografiyi görünür hale getirir 
etkisi ile onları ön plana çıkarır. Ekranda renk 

kullanımının gerekçesi ekranı iyi bir şekilde 
organize etmektir. Ekranda renk kullanımı pek 
çok avantaj sağlar bunlar;

Sunulan bilginin başlığını, bölümlerini ana me-
tinden farklı göstermek;

Belli bir bilginin üzerine yoğunlaşmak: 

Bilginin sınıflandırılması: Bilginin sayıca fazla 
değerlerini yansıtmak için kullanılır. Örneğin 
sıcaklık artışını sembolize eden sarıdan kırmızıya 
doğru bir renk geçişi kullanılır (Şener, 1997:50).

Tüm grafik tasarım ürünlerinde olduğu gibi 
web sayfalarında da rengin kullanımında dik-
kat edilmesi gereken hususlardan biride rengin 
görsel derinlik problemini çözebilmesi için 
olumlu sonuçlar doğurduğudur. Tüm renklerin 
tonlarının yanı sıra yoğunlukları da birbirinden 
farklıdır. Tasarımda renk ve yazının birlikte 
kullanımında bu denge önemlidir. Zemin ve yazı 
renklerini dengelerken birinin değeri düşürülerek 
koyulaştırılması , diğerinin rengi ise yumuşatılıp 
ön plana çıkarılması ile okuma kolaylaşacaktır. 
Harflerin renk yoğunlukları, bazen tasarımda 
gözü yorar(Turgut, 2004: 76).

İnternet sayfasının kullanılabilirliğini artırmak 
için konusuna göre kimi zaman sıcak kimi zaman 
soğuk, kimi zamanda kontrast renkler kullanılır. 

Ayrıca kullanılan renklerin insanda çağrıştırdığı 
anlamlarda dikkate alınır.

Kırmızı: tehlike, alarm, sıcak. Yeşil: doğa, temiz çevre

Turuncu: dikkat kahverengi: dünya

Mavi: güvenilir, soylu, sakin beyaz: saflık, temizlik

Sarı: sadakat, eğlence siyah: gizemli, şeytani(Becer, 2006, s.57).
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Web sayfalarında kullanılacak arka plan renk-
lerini seçerken, ön planda yer alacak yazıların 
okunurluğunu azaltmayacak görsel karmaşaya 
kombinasyonların kullanılmasına dikkat edilme-
lidir. Web sayfalarının tasarımında RGB  renk 
modeli kullanılmaktadır. Bu tanımın sebebi 
red, green, blue ( red, green, blue) renklerinin 
kullanılmasından beyaz rengin elde edilmesidir 
(Şener, 1997: 51).

FOTOĞRAF VE RESİM UYGULAMALARI: 

İnternet üzerinde www sayfaları tasarlamak 
ürere kullanılan özel programlama dilinin adı 
HTML’dir. Html iki boyutlu grafik nesnelerinin 
ekrana gelmesine, birbiri ile ilişki kurmasına izin 
vermektedir. Grafik tasarımın internette önem 
kazanması ile html standartları da yükselmektedir 
(Turgut, 2004:21).

www sayfalarında kullanılan gif(graphic image file 
format) ve jpeg (joint photografic experts group) 
olarak adlandırılan iki temel grafik dosya formatı 
vardır. Bu formatlar internet ortamında kullanılan 
fotoğraf ve resimler için kullanılır. Görüntü ka-
litesi açısından foto-realistlik çalışmalarda jpeg, 
basit çizimlerde ise gif dosya sıkıştırma formatı 
tercih edilmektedir(Codur, 2005: 64).

Gif dosya formatı resim ya da fotoğrafta yer 
alan renk adedini 256 kadar indirir. 256’lık bir 
resmin tanımlana bilinmesi için her piksel için 
8 bit gerekmektedir. Ayrıca gif fon desenlerinin 
oluşturulmasında en çok tercih edilen formattır. 
Hareketli gif olarak adlandırılan bazı animasyonlar 
da kullanılmaktadır. Jpeg ise sıkıştırma formatı 
olup fotoğrafın ölçüsünün değişmesinin yanında 
görüntü kalitesi de düşmektedir.  Ancak internet 
sayfalarının ölçülerinin küçüklüğü sebebi ile bu 

format internet için uygun görülmektedir (Şener, 
1997: 57).

BUTONLAR:

İnternet sayfaları arasında görsel birliktelik kur-
ması amacı ile kullanılan butonların bir diğer 
özelliği de o anki durum hakkında görsel ipuçları 
vermeleridir(Turgut, 2004:39).

Butonların bir diğer adı da ikonlardır. Butonların 
sayfa üzerindeki diğer resim ve grafiklerden ayırt 
edilmeleri için;

•	 Düğme olduğuna referans verecek formlar

•	 Dokunulduğu anda renk yâda çerçeve olarak 
değişiklik göstermesi öngörülür 

Tipografinin bilgisayarda kullanılması ile termi-
noloji bir miktar değişmiştir. İnternet ile interaktif 
ara yüz tasarımları hedef kitle tarafından tercih 
edilir hale gelmiştir.  Bu sebeple grafik tasarım 
öğeleri ara yüz tasarımlarının  etkili kullanımını 
sağlaması açısından önemlidir. Sayfada kullanılan 
sözcük, satır ve boşluklar görsel ve işlevsel olarak 
uygun düzenlenmelidir. Tasarım estetik olarak da 
bir bütün olarak kullanılmalı ve gözü yormamalıdır. 
Tipo grafik elemanlar slogan, başlık, alt başlık 
olarak önem sırasına göre belli büyüklüklerde 
verilmelidir. Sayfada kullanılan renklerin hedef 
kitlenin algısını etkilediğini de unutmamak gerekir.  
Tasarımda kullanılan renkler, tipografi ve butonlar 
sayfayı  net algılanır hale getirmelidir. Renklerin 
hedef kitle üzerinde psikolojik bir etkisi olduğu bir 
gerçektir. Bu nedenle ara yüz tasarımları renkleri 
konuya göre seçilmeli, kullanıcı  sayfa içerisinde 
gezerken görsel ve işitsel araçlarla tutarlı ve basit 
bir şekilde bir diğer sayfaya geçebilmelidir. Ara 
yüz tasarımları kullanıcının nereden nereye geçip 
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nasıl döneceği konusunda basit ve anlaşılır bir 
kurguya sahip olmalıdır. Sayfa tasarımında dil 
birliği sağlanabilmek için kullanılan renk, tipografi 
açısından sıralı bir düzen oluşturulmalıdır. 

SONUÇ:

Kitle iletişim araçlarının arasında internetin kendine 
özgü yapısından dolayı farklı bir konumu vardır. 
İnternet bilginin farklı biçimlerde sunulabildiği ve 
yeniden üretilen bir ortam durumuna gelmiştir. 
Hem de reklâm/ alışveriş sektörünün ilk adresi 
durumuna gelmiştir. İnternet global yapısı sebebi 
ile çevirim içi olarak tüm ülke ve şehirlerdeki insan 
grup ve iş alanları ile iletişim sağlamaktadır. Tüm 
bu sebeplerden ötürü internet etkileşimli, özgür, 
demokratik ve serbest kitle iletişimi sağlayan bir 
araç haline gelmiştir. İnternet etkileşimli katılım-
cılığı artıran bir alan olarak giderek büyümek-
tedir.  Bu durum internet siteleri ne de giderek 
önem kazandırmaktadır. Tüm gelişmeler grafik 
tasarım grafik tasarım elemanlarının önemini 
yakından ilgilendirmektedir. Grafik tasarımcı 
tarafından temel tasarım kriterleri tüm sitelerde 
verilen tanıtım ve reklâm hizmetlerinin kalitesini 
artırmak amacıyla kullanılmaktadır. Sonuç olarak 
grafik tasarım elemanlarının internet sayfalarında 
kullanımı ile mesajın denetlenmesi, düzeltilmesi, 
hedef kitle tarafından alınmasının daha kolay 
olacağı düşünülmektedir. Ayrıca grafik tasarım 
elemanları afiş, broşür gibi basılı materyallerde 
uygulanabilirliğinin yanı sıra kullanıcı dostu 
ara yüzlerde kullanımı sınanarak temel tasarım 
öğelerinin etkili kullanımının tasarımın nitelik 
ve niceliğine etkisinin gereği global geçerliliğini 
koruduğu sonucuna varılmıştır.

ÖNERİLER: 

•	 Kullanıcı dostu ara yüzlerin tasarımlarında 
temel tasarım kriterlerine dikkat edilmelidir.

•	 İnternet sayfaları tasarımları profesyonel 
tasarımcılar tarafından yapılmalıdır.

•	 Grafik tasarım elemanlarının geçerliliği her 
alanda sınanmalıdır.
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KENTSEL MEKÂN TASARIMLARININ TEKERLEKLİ 
SANDALYE KULLANICILARI İÇİN YETERLİLİĞİ; ANTALYA 

IŞIKLAR CADDESİ ÖRNEĞİ

Rifat OLGUN1 Tahsin YILMAZ1 Kübra Tuğçe ARABACI1

1Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Özet: Toplum hayatına katılımda mekâna ulaşmak ve mekânı kullanabilmek herkes için büyük 
önem taşımaktadır. Bu nedenle engelli bireylerin de diğer tüm bireylerle aynı koşullarda yaşamla-
rını sürdürebilmesi, yapılı çevrenin onlar içinde ulaşılabilir biçimde planlanması, tasarlanması ve 
uygulanmasıyla sağlanacaktır. Engelli bireylerin bakıma muhtaç olarak algılanması ve toplumdan 
soyutlanması, hayata karşı duyarsız olmalarına neden olmaktadır. Bu kapsamda dünya ölçeğinde 
mekânların hızlı bir şekilde dönüşüm göstermesinden dolayı mekânsal, sosyal, politik ve kültürel 
dinamikler de değişim göstermektedir. Bu nedenle tasarımcılar engelli bireyleri de düşünerek onla-
rın sosyal hayata girebilmelerini kolaylaştıracak ve toplum içerisinde ki yaşamını etkileyen fiziksel 
engellerden kurtaracak tasarımlar oluşturmalıdır. Bu çalışma kapsamında Antalya kenti, Murat paşa 
ilçesi sınırları içerisinde yer alan Işıklar Caddesinin engelliler açısından kullanımı incelenmiştir. 
Alan içerinde bulunan kaldırımlar, yaya geçitleri ve rampalar, otoparklar, durak ve istasyonlar, kent 
mobilyaları ve mağaza girişleri gözlemlenmiş ve fotoğrafları çekilerek ölçümleri yapılmıştır. Elde 
edilen bu ölçümler standart temel tasarım ölçüleri ile karşılaştırılmıştır ve uygun bileşenler belirlen-
miştir. Uygun olmayanlar için gerekli öneriler geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Peyzaj Mimarlığı, Engellilik, Mekânsal Tasarım, Işıklar Caddesi
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SUFFICIENY OF URBAN SPACE DESIGNS FOR WHEELCHAIR 
USERS: ANTALYA ISIKLAR STREET CASE

Abstract: Accessibility and availability of a space are regarded very important for the participation 
to the social life. Therefore, the organization of the urban environment should be designed, planned 
and implemented in a way to make the urban spaces accessible for disabled people so that they could 
also live their lives in the same conditions with everyone.  The perception that the disabled indivi-
duals are in need of care and their isolation from the society cause them to be insensible against to 
the life. In this context, because of the rapid transformation of the spaces on all around the world; 
spatial, social, political and cultural dynamics also show a significant change. Therefore, designers 
should create designs that take also the disabled persons into account and that would facilitate the 
access of the disabled individuals to social life and save them from the physical barriers significantly 
affecting their lives within the society. Within the scope of the study, Isıklar Street in Muratpasa 
District of Antalya Province is observed with regard to its use by the disabled people. The pave-
ments, crossways and ramps, parking areas, bus stops and stations, equipment elements and entran-
ces of buildings are examined, photographed and measured. These measurements are compared with 
the standards and appropriate components are determined. At the and of the study several design 
suggestions are revealled for unappropriate components.

Key Words: Landscape Architecture, Disability, Spatial Design, Isıklar Street

1.GİRİŞ

Son yıllarda, sürdürülebilir bir kentsel yaşamın 
vazgeçilmez öğeleri olarak nitelenen engelsiz 
tasarım (barierfree design), evrensel tasarım (uni-
versal design) ya da herkes için tasarım (design 
for all) kavramları, yaşanabilir kentsel mekânlarda 
fiziksel olduğu kadar sosyal ulaşılabilirliği de 
sağlarken herkesin kullanabileceği bir yaşam 
alanının oluşmasına zemin hazırlamaktadır. Bu 
zemin, aslında herkes bir yetersizliğe sahiptir ya 
da bir başka ifadeyle herkes potansiyel engel-
lidir fikrini varsayar ki herkes için tasarım ya 
da evrensel tasarım yaklaşımının yedi ilkesinin 
arkasındaki gerçekte budur. 

Dolayısıyla bu zemin, yapılaşmış çevrenin ula-
şılabilirliği ve yapılaşmış çevreye ulaşılabilirlik 
yoluyla hem kullanıcıların hem de yapılaşmış 

çevrenin kalitesini arttırmaya temellenmektedir. 
Sağlıklı bir çevre ve onun kullanılabilirliği kadar 
sağlıklı bir toplumun yaratılması ancak bu yolla 
mümkün olmaktadır (Tutal, 2006).

Gleeso’ ya (1998) göre; kentte inşa edilmiş halde 
bulunan çevre, temelde tüm insanlar için yapılmıştır. 
Ancak engelliler bu bağlamda değerlendirilme-
miştir. Özellikle konfor ve kolaylık bakımından 
kentlerin çoğu, engelliler için tasarlanmamıştır. 
Birçok tasarımcıya göre de, batı ülkelerinin bü-
yük kısmında kentsel sosyal yaşamın gelişimi 
içerisinde fiziksel, yasal, politik, teknik birtakım 
sistemlerde dâhil olmak üzere, engelli insanların 
gereksinimleri göz önüne alınmadan kentler bi-
çimlenmiştir (Yıldız, 2003). Bu nedenle engelli 
bireylerin yaşamın en temel alanlarını, diğer 
bireylerle paylaşamamaları ciddi bir problem 
oluşturmaktadır. Engellilerin sosyalleşmesinin 
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önündeki engelleri kaldırmak ise toplum için 
büyük önem taşımaktadır (Gür, 2001).

Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından 
Devlet İstatistik Enstitüsü’ne yaptırılan “Türkiye 
Özürlüler Araştırması” ile ülkemizdeki özürlü-
lük profili geniş kapsamlı olarak araştırılmıştır. 
Araştırma sonuçlarına göre, özürlü olan nüfusun 
toplam nüfus içindeki oranı %12.29’dur. Buna 
göre ülkemizde 8.431.937 kişi özürlü olarak 
yaşamlarını sürdürmektedir (Anonim, 2014).

Bu oranlara göre 8 milyon engelli birey, ailele-
riyle birlikte 32 milyon kişiye ulaşmakta böy-
lece engellilik sorunu ülke nüfusunun yarısını 
ilgilendiren önemli bir problem haline gelmek-
tedir. Bu bağlamda; fiziksel engelli (tekerlekli 
sandalye kullanıcıları) bireylerin çevre ve konut 
alanlarındaki yanlış tasarımlardan dolayı hareket 
özgürlüğünün 2000’li yıllarda dahi sınırlı olduğu 
söylenebilir. Gelişmiş ülkelerde insan haklarına 
verilen önemin etkisi ile fiziksel engelli kişilerin 
hakları ve yaşamları herkes gibi eşit faaliyetleri 
içerecek şekilde düşünülür. Bu insanlar için, 
hizmetler, ulaşılabilir çevre, toplu taşıma araçları, 
mobilya tasarımları gibi konular geliştirilmektedir. 
Engellilerin eksikliklerine yönelik düzenlemeler 
yapıldığında fiziksel engelli insanların pek çok 
aktiviteyi başarabileceği düşünülür (Erdem, 2007).

Toplum hayatına katılımda mekâna ulaşmak ve 
mekânı kullanabilmek büyük önem taşımaktadır. 
Ancak, engelli bireylerin diğer tüm bireylerle 
aynı koşullarda yaşamlarını sürdürebilmesi için 
yapılı çevrenin onlar için de ulaşılabilir biçimde 
planlanması, tasarlanması ve uygulanmasıyla 
sağlanacaktır (Sirel vd., 2012). Çünkü sosyal 
hayat, engelli insanlar için konutundan dışarı 
adım atabilmesi ile başlamaktadır. Konutundan 

dışarı çıkmayı isteyen bir engelli için merdiven 
basamakları, asansör kabini, kaldırımlar, yaya 
geçitleri, ulaşım vasıtaları vb. aşılamaz engellere 
dönüşmektedir (Erdem, 2007).

Engellilik Tanımları ve Engel Türleri:

 Engellilik kavramı birçok kişi ve kurum tarafından 
farklı şekillerde yapılırken, Türkiye’de 2828 sayılı 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Kanununun 3. Maddesinin “c” fıkrasında tanım-
lanmıştır. Bu maddeye göre engelli; “doğuştan 
veya sonradan herhangi bir hastalık veya kaza 
sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve 
sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi 
nedeniyle normal yaşamın gereklerine uymama 
durumunda olup; korunma, bakım, rehabilitasyon, 
danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyacı olan 
kişi” olarak tanımlanmıştır.

Ülkemizde her geçen gün konuya ilişkin bilincin 
artmasının bir yansıması olarak gerçekleştirilen 
bilimsel çalışmalarda artmaktadır. Atıcı (2007) 
engelli bireylerin kentsel mekânda karşılaştıkları 
fiziksel ve sosyal problemler ile kentsel mekânın 
engelli bireyler tarafından kullanılabilirlik de-
recesine, Özcan (2008) engelli standartlarının 
kentsel açık ve yeşil alanlarda analizine, Maraz 
(2009) Özürlülerin kent içinde erişilebilirliklerini 
etkileyen standartlara, Çınar (2010), Bekçi (2012) 
engelli bireylerin fiziksel mekâna erişim ve o 
mekânı kullanırken karşılaştığı sorunlar ve bu 
sorunlara neden olan etmenlere, Sağlık (2010) 
kentsel dış mekân tasarımlarının tekerlekli san-
dalye kullanıcıları için yeterliliği ve geliştirme 
olanaklarına, Ekşil (2011) engelli bireyler için dış 
mekân tasarım ilkeleri ve standartlarına, Gökçe 
(2012) parkların engelli bireyler tarafından kulla-
nım olanaklarına, Trueve ve Türel (2013) yapılı 
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çevrelerin fiziksel engelliler yönüyle kullanıla-
bilirliği konularına çalışmalarında yer vermiştir. 
Bu bağlamda çalışmanın amacı, Antalya kenti, 
Muratpaşa ilçesi sınırları içerisinde yer alan Işıklar 
Caddesinde yer alan yapılı çevrenin (kaldırımlar, 
yaya geçitleri ve rampalar, otoparklar, durak ve 
istasyonlar, kent mobilyaları ve mağaza girişleri) 
mevcut durumunu ve fiziksel engelliler yönüyle 
kullanılabilirliğini ortaya koymaktır.

2. MATERYAL VE YÖNTEM

Çalışma alanı Antalya kentinin, Muratpaşa ilçesi 
sınırları içerisinde yer alan Işıklar Caddesidir (Şe-
kil 1). Kentin en eski ve en işlek caddelerinden 
birisi olan Işıklar Caddesi 2010 yılında Antalya 
Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenmiş ve 
bugünkü halini almıştır.

Şekil 1. Antalya Işıklar Caddesi Hava Fo-
toğrafı (Google Earth, 2014)

Çalışma kapsamında başta TSE (Türk Standartları 
Enstitüsü), UN (United Nations Publication) ve 
Özürlüler İdaresi Başkanlığı olmak üzere çeşitli 
kurum ve kuruluşlardan alınan standartlar çalış-
mamızda materyal olarak kullanılmıştır. Ayrıca 
konu ile ilgili yapılan literatür taramaları, ilgili 
belediyeler ile yapılan sözlü görüşmeler ve arazi 
çalışmalarından elde edilen ölçüm sonuçları temel 
diğer veriler olarak kullanılmıştır.  Elde edilen 
bütün veriler standartlarla karşılaştırılmış, uygun 
olan kullanımlar belirlenmiş ve uygun olmayanlar 
için gerekli öneriler geliştirilmiştir.

3. BULGULAR

Antalya kenti Muratpaşa ilçesi sınırları içerisinde 
yer alan Işıklar Caddesi Antalya’nın gerek yerli 
gerekse yabancı ziyaretçiler açısından en yoğun 
kullanılan caddelerinden birisidir. Antalya da 
yaşayanlar için adeta bir cazibe merkezi konu-
mundadır. Caddenin hemen kenarında yer alan 
Atatürk evi ve tarihi yapıları (Hadrianus Kapısı 
vb.), caddeden geçen tarihi ve klasik tramvay, 
yenilenen kentsel donatı elemanları, kaldırımlar ve 
su havuzları caddenin görselliğini arttırmaktadır. 
Ayrıca cadde boyunca yer alan kafeler ve sosyal 
alanlar öğrencilerinde kullanım yoğunluğunu 
arttırmaktadır.

3.1. Kaldırımlar

Yaya yolları ve kaldırımların temel görevi farklı 
yapıları, aktiviteleri ve mekânları dış mekânda 
birbirine bağlamaktır. Bu nedenle kaldırımların 
tasarımı ve uygulaması toplumdaki tüm bireylerin 
bu aktivitelerden faydalanmalarının ve günlük 
yaşamlarını hiçbir engelle karşılaşmadan sürdü-
rebilmelerinin sağlanabilmesi açısından oldukça 
önemlidir (Yerel Yönetimler için Ulaşılabilirlik 
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Temel Bilgiler Teknik El Kitabı, 2011). Bu nedenle 
engelli bireylerin yürüme yollarında serbestçe, 
engellenmeden ve durmadan dolaşabilmeleri ve 
hareketlerinin bilincinde olarak kullanabilmeleri 
için yol sathında engeller bulunmamalıdır. Tehli-
keli olacak her türlü düzensizlikten kaçınılmalıdır 
(yer ızgaraları, yer mantarları, yola gerilmiş oto-
park zincirleri, yol sathındaki anormal döşeme 
farklılıkları, çukurlar, yoldaki gelişi güzel seviye 
farklılıkları ve yükseklikler gibi düzenlemeler) 
(Gökçe, 2012).

Engelsiz bir yaya kaldırımı en az 1,5 metre, 
en ideal 2 metre genişlikte olmalıdır. Kaldırım 
genişliği, otobüs duraklarında minimum 3 metre 
ve dükkân önlerinde ise minimum 3,5 metre 
olmalıdır (ÖZİDA, 2008).

Sürücü gücü ile hareket eden tekerlekli sandalyeler 
hesaba katılarak, kaldırım eğimleri mümkünse %5’ten 
fazla olmamalıdır ve bu limit yeni gelişmelerde 
tasarım sınırı olarak kullanılmalıdır. İsveç Yerel 
Yönetimler Birliği, %2,5 eğimin birçok kişi için 
sorun teşkil etmediğini, ancak bundan daha yüksek 
eğimlerde bazı tekerlekli sandalye kullanıcılarının 
ilerlemede güçlük çektiğini açıklamıştır (Koca, 
2010). Ayrıca eğimin kaçınılmaz olarak daha fazla 
olduğu yerlerde her 10 metrede bir sahanlık (1,5-1,8 
metre uzunlukta) oluşturulmalıdır (Koca, 2010).

Şekil 2. Antalya Işıklar Caddesi Kaldırım 
Görüntüleri

Yapılan gözlemlerde cadde üzerindeki kaldırımların 
genişlikleri bazı bölgelerde farklılık göstermesine 
rağmen, kaldırımların genişlikleri engellilere yö-
nelik ortaya konan standartlara uygundur (Şekil 
2). Kaldırımlarda kullanılan döşeme malzemesi 
gözenekli bir yapıya sahip olması nedeniyle, 
özellikle yağışlı mevsimlerde kaygan değildir. 
Caddede yer alan kaldırımlar üzerinde tekerlekli 
sandalye kullanan engelli bireylerin erişimini 
engelleyen her hangi bir engel bulunmamaktadır.

3.2. Yaya Geçitleri ve Rampalar

Rampalar; kaldırımlarda, yaya geçitlerinde, bina 
girişlerinde kısacası yayaların yürüyüş güzergâhı 
üzerinde ya da bir etkinliğe katılması sırasında 
karşısına çıkan yükseklik farklarını aşmasında 
önem taşımaktadır. Günümüzde doğru yapılmayan/
yapılamayan uygulamalar rampaların güvenli 
biçimde kullanımını engellemektedir. Bu nedenle 
rampalar tasarlanırken temel hedef, tekerlekli 
sandalye kullanıcıları, bebek arabalılar, görme 
engelliler açısından yükseklik farkını aşarken 
ergonomik açıdan gerekli koşulları sağlamak 
olmalıdır (Yerel Yönetimler için Ulaşılabilirlik 
Temel Bilgiler Teknik El Kitabı, 2011). Kaldırım 
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güzergâhı üzerinde yapılacak (kaldırım kenarı 
dışındaki) rampaların net genişliği ise, tekerlekli 
iki sandalyenin yan yana geçebileceği bir şekilde 
min. 180 cm olmalıdır. Rampaların başlangıç 
ve bitişlerinde tekerlekli sandalyenin manevra 
yapabileceği en az 150 cm x 150 cm’lik bir alan 
olmalıdır. Rampa sahanlıkta yön değiştiriyorsa, 
tekerlekli sandalyeli özürlünün manevrası için 
gerekli sahanlık alanı yine en az 150 cm x 150 
cm olmalıdır (TS 12576).

TS 12576’ya göre yaya kaldırımdaki yükseklik 
farklılıklarını, engellilerin zorlanmadan geçe-
bilmesi gerekmektedir. Rampaları, tekerlekli 
sandalyeli ve bastonlu engellilerin de kullanacağı 
düşünülerek eğimler mümkün olduğu kadar 
rahat ve güvenli yapılmalıdır. Hiç bir şekilde % 
8 eğimden dik olmamalıdır. UN’a (2004) göre 
ise rampa eğimleri %12’ye kadar olabilir ancak 
eğim arttıkça rampanın mesafesi azalmalıdır.  
Rampalarda %6 eğimde en fazla 8 metrelik bir 

mesafe geçilebilirken, %12 eğimde sadece 0,5 
metre mesafe geçilebilmektedir (Çizelge 1).

Çizelge 1. Rampaların Eğimi, Uzunluğu Ve 
Yüksekliğine İlişkin Önerilen Değerler Tab-

losu      (UN,  2004)

Maksimum 
Eğim

Maksimum 
Uzunluk

Maksimum 
Yükselme

1:20 (%5) - -

1:16 (%6) 8.00 m 0.50 m

1:14 (%7) 5.00 m 0.35 m

1:12 (%8) 2.00 m 0.15 m

1:10 (%10) 1.25 m 0.12 m

1:8 (%12) 0.50 m 0.06 m

TSE’ye göre 10 m’den uzun ve yükseklikte 50 
cm’den fazla bir farkı geçen rampalarda veya bir 
rampadan ikinci bir rampaya geçiş varsa en az 
250 cm’lik düz dinlenme alanları yapılmalıdır 
(TS 12576) (Şekil 3).

Şekil 3. Rampada Eğim ve Dinlenme Alanının cm Cinsinden Ölçüleri (TS 12576)
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                                     A                                                                         B

Şekil 4.  Antalya Işıklar Caddesi Rampa Ve Yaya Geçit Görüntüleri

Çalışma alanı içerisinde yer alan cadde üzerin-
deki rampalarda yapılan gözlemler ve ölçümler 
neticesinde cadde üzerindeki rampaların eğim-
leri ve genişlikleri tekerlekli sandalye kullanan 
engellilerin ulaşılabilirliğini engellememektedir. 

Ayrıca rampaların yüzeylerinde sert, stabil ve 
derzleriyle pürüzlü bir yüzey oluşturabilecek 
malzemeler kullanılmıştır (Şekil 4A). Fakat bazı 
noktalarda geçit genişliğinin standartlara uygun 
olmasına rağmen yolla arasındaki kot farkı teker-
lekli sandalye kullanıcılarının karşıdan karşıya 
geçmesini imkânsız hale getirmektedir (Şekil 4B).

3.3. Otoparklar

Taşıt park yerleri düzenlenirken engelliler için 
yeterli sayıda park yeri ayrılması, ayrılan park 
yerlerinin ölçülerinin tekerlekli sandalye geçişi 
için uygun olması, park yerinden kaldırıma erişi-
min düşünülmüş olması dikkat edilmesi  gereken 
konulardır (Yerel Yönetimler için Ulaşılabilirlik 
Temel Bilgiler Teknik El Kitabı, 2011). 

Engellilere ayrılmış park alanlarındaki taşıt park 
alanları 240 cm’lik normal genişlikte değil, bir 

tekerlekli sandalye kullanıcısının rahatlıkla ara-
cına binmesine ve aracından inmesine olanak 
sağlayacak biçimde, 360 cm genişlikte olmalıdır. 
Birden fazla bölmenin birleşik olduğu yerlerde 
ise 2 bölme için fazladan 150 cm kadar bir alan 
ayrılmalıdır. Cadde kenarındaki kaldırıma paralel 
park alanlarında ise, genellikle tekerlekli sandal-
yenin yerleştirildiği aracın arka kısmına erişimi 
kolaylaştırmak için 660 cm uzunlukta bir alan 
ayrılmalıdır. Park alanı kaldırıma açılı ise 480 cm 
uzunluk, 240 cm genişlik ve 150 cm yan boşluk 
bırakılmalıdır. Otoparkın giriş ve çıkış alanları, 
yol kotu ile aynı veya en fazla %8’i geçmeyen 
rampa olmalı, zemin kaymayı önleyen ve giriş 
çıkışı belirleyen ayrı malzemelerle kaplanmalıdır. 
Ayrıca otopark kullanıcıların %2’si kadar engelli 
otopark yeri ayrılmalıdır ve otoparkla kullanım 
alanı arası en fazla 50 metre mesafede olmalıdır. 
Cadde üzerindeki ve ana yol dışı açık alanlardaki 
park alanlarının hepsi yüksek levhalarla işaret-
lenmelidir. Kaldırıma rahatlıkla geçiş için bu 
yerlerde düşük bordür bulunmalıdır (TS 9111; 
TS 12576; UN, 2004; Koca, 2010).
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Şekil 5. Antalya Işıklar Caddesi Otopark 
Görüntüleri

Yapılan gözlemler neticesinde ışıklar caddesinde 
yer alan otoparklarda engelli bireylerin araçlarına 
yönelik olarak düzenlenmiş ve kullanılmakta olan 
herhangi bir engelli otoparkına rastlanılmamıştır. 
Otoparklar içerisinde engelli levhası, yön gösterici 
engelli levhası veya yerde engelli park işareti 
gibi engellilere yönelik herhangi bir düzenleme 
bulunmamaktadır (Şekil 5).

3.4. Durak ve İstasyonlar

Durakların, taşıt yol seviyesinin otobüsün üst ba-
samağına göre farklı yükseklikte olması tekerlekli 
sandalye kullananlar ile diğer özürlülerin inme/
binmelerinde önemli bir engel olduğundan, otobüs 
durakları engellilerin kullanılabileceği şekilde 
tasarlanmalıdır (Yerel Yönetimler için Ulaşıla-
bilirlik Temel Bilgiler Teknik El Kitabı, 2011).

Şekil 6. Antalya Işıklar Caddesi Otobüs Du-
rağı Görüntüleri

Duraklarda ve istasyonlarda engelliler için oturma 
bankı ve bankın uygun yerinde tutunma barları, 
tekerlekli sandalye alanı bulunmalı ve bu alanlar 
dış etkilere karşı korumalı olmalıdır (TS 12576). 
Işıklar Caddesi üzerinde yapılan gözlemlerde 
cadde üzerinde bulunan otobüs duraklarının 
tekerlekli sandalye kullanan engelli bireylerin 
bekleme alanları için uygun olmasına rağmen 
otobüse rahat bir şekilde binmeleri için gereken 
standartlara uygun değildir (Şekil 6).

3.5. Oturma Birimleri

İnsanların kentsel donatı birimlerinden en iyi 
şekilde faydalanabilmeleri için ihtiyaçlarının 
neler olduğunu belirlemek gerekir. Engellilerin 
kentsel dış mekânlarda oturacakları alanlarla ilgili 
detaylar çevresel düzenlemelerde genellikle ihmal 
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edilmektedir (Sağlık, 2010). Tekerlekli sandalye 
kullanan engelliler, kentsel dış mekânlarda sık 
sık durup dinlenebilecekleri, ellerindeki paket-
lerini koyabilecekleri yer arayışı içindedirler. 
Bir dinlenme alanının tasarımı yapılırken Şekil 
7’de olduğu gibi oturma elemanlarının kenarında 
tekerlekli sandalye kullanan engelliler için 120 
x 120 cm genişliğinde bir alan bulunmalıdır 
(Müftüoğlu, 2006).

Şekil 7. Antalya Işıklar Caddesi Bank Gö-
rüntüleri

Işıklar Caddesi’nde yapılan gözlemlerde cadde 
üzerinde bulunan bankların kenarlarında tekerlekli 
sandalye kullanan engelli bireylerin rahat bir şe-
kilde kullanabileceği alanlar ayrılmıştır (Şekil 7).

3.6. Mağaza Ana Girişleri

Her bina girişinde toplu taşım duraklarından, yolcu 
indirme alanlarından, özel otopark alanlarından ve 

yakın çevreye bağlantı sağlayan kaldırımlar, yaya 
yolları yaya geçitleri ve ulaşılabilir güzergâhtan 
ve bir binalar grubu içindeki yapıların ulaşılabilir 
girişlerinden, binaların en az bir girişine engelsiz 
ulaşım ve giriş olanağı sağlanmalıdır. Ulaşılabilir 
güzergâh tüm noktalarında en az 92 cm eninde 
olmalıdır. Bu güzergâh üzerinde rampalar kul-
lanılıyor ise bunların eğimi 1:12 (%8) den fazla 
olmamalıdır. 15 cm’den daha yükseğe çıkan 
rampaların her iki yanında korkuluk düzenle-
melidir. Korkuluklar rampa yüzeyinden 86,5 cm 
kadar olmalıdır. Rampaların kenarlarında kenar 
korumaları en az 5 cm yükseklikte düşünülme-
lidir (Yerel Yönetimler için Ulaşılabilirlik Temel 
Bilgiler Teknik El Kitabı, 2011).

Şekil 8. Antalya Işıklar Caddesi Mağaza 
Ana Giriş Görüntüleri
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Çalışma alanı içerisinde yer alan cadde üzerindeki 
bina girişlerinde yapılan gözlemler ve ölçümler 
neticesinde birçok binanın girişlerinin tekerlekli 
sandalye kullanan engelli bireylerin kullanımına 
uygun olmadığı tespit edilmiştir (Şekil 8). Girişler 
önünde yer alan yükselti farklılıklarının rampa 
kullanılmadan sadece merdiven ile çözümlen-
mesi veya zemin ile girişler arasında kot farkının 
olması engellilerin rahat bir şekilde mekânları 
kullanımını kısıtlamaktadır.

4. SONUÇ VE ÖNERİLER

Antalya Işıklar Caddesi’nde engellilere yönelik 
kullanım olanaklarının gözlemlenmesi neticesinde;

- Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 2010 yılın-
da yaptığı yenileme çalışmalarında, kaldırım ve 
yaya geçitlerinde genel olarak engellilere yönelik 
standartların dikkate alındığı, 

- Cadde boyunca yer alan mağazaların genelinin 
tekerlekli sandalye kullanıcılarının erişimine 
uygun olmadığı,

- Durak ve banklarda tekerlekli sandalye kulla-
nıcılarının düşünülmediği,

- Yaya geçitlerinin bazılarında tekerlekli sandalye 
geçişlerinin imkânsız olduğu,

- Cadde genelinde engelli otoparkı bulunmadığı 
sonucuna varılmıştır. Sadece cadde boyunca 
rampalar ve kaldırım genişliklerinin genel ola-
rak standartlara uygun olduğu diğer ayrıntıların 
düşünülmediği gözlemlenmiştir.     

Engelsiz bir tasarım oluşturulabilmesi amacı ile 
caddeye çıkan bir tekerlekli sandalye kullanıcı-
sının sorunsuzca hayatını devam ettirebilmesi 
için tüm ayrıntılar düşünülmelidir ve standartlara 

uygun olmayan alanların yeniden düzenlenmesi 
gerekmektedir. Yapılan çalışmalar sadece görsel 
olarak güzel olmamalı aynı zamanda işlevsel olarak 
tekerlekli sandalye kullanıcısının caddeye çıktı-
ğında kendini farklı hissetmemesi için hayatlarını 
kolaylaştırabilecek fırsatlar oluşturulmalıdır. Eşit 
ve adil bir yaşam ancak bu şekilde mümkündür.
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MODERN KENT KAVRAMININ PLASTİK SANAT 
ESERLERİNE ETKİSİ

Tolga AKALIN

Gazi Üniversitesi. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
 Resim-İş Anabilim Dalı

Özet: 20. yüzyılın başlarına gelindiğinde pek çok sanatçı modernleşmeyi kentsel gelişimin hızı ve endüst-
rinin getirdiği ürünlerde aramıştır. Bu arayışlara destek veren sanatçıların yansıra, bu kentsel gelişmeye 
ve endüstrileşmeye karşı duran pek çok sanatçıda olmuştur. Sanatçıların bu karşı duruşlarına rağmen, 
günümüz dünyasında modern kentlerin daha çok geliştiği, insanların rahat etmesi adına konforun abartıldığı 
ürünlerin ortaya çıktığı görülmektedir. Bu gelişimin ve konforun beraberinde getirdiği hızlı ve marjinal 
yaşam tarzlarının, insani değerleri dejenerasyona uğratıp uğratmadığı, onları toplumsal bir varlık olmak-
tan çıkarıp çıkarmadığı üzerine derin tartışmalar başlamıştır. Bu tartışmalara haliyle sanatçılarda dâhil 
olmuşlar ve bu durumun olumlu ya da olumsuz getirilerini eserlerine konu edinmişlerdir. Bu araştırmada 
hangi sanatçının kentsel gelişimi destekler nitelikte çalışmalar ürettiği, hangisinin ise tam tersi bir tavır 
sergilediği eserleri üzerinden incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Modernizm, Post-Modern Sanat, Şehir ve Sanat, Otto Dix,  Pablo Picasso

THE EFFECT OF THE PLASTIC ART WORKS TO THE 
MODERN CITY CONCEPTS

Abstrack: Many artists looked for modernization in the products which urban development speed and 
industry have brought at the beginnings of 20th century. In addition to the artists supporting these searc-
hes, there have been many artists opposite to this urban development and industrialization. Despite these 
oppositions of the artists, it is observed that modern cities developed more products in which comfort has 
been exaggerated in. Deep discussions started on whether fast and marginal life styles coming with this 
development and comfort caused degeneration and it caused in individuals any anti social beings. So the 
artists were included in these discussions and they made the positive and negative aspects of this subject 
as subject of their own products In this research, it has been examined that which artist produced studies 
with the quality of supporting urban development, which of them exhibited just an opposite attitude.  

Key Words :  Modernization, Post-Modern Arts, City and Arts, Otto Dix, Pablo Picasso



110

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak  /  Şubat  / Mart / Nisan 2014 Sayı: 01 Cilt: 01 İlkbahar Dönemi

January / February / March / April 2014 Issue: 01 Volume: 01 Spring Semester
 ID:11 K:16

www.mtddergisi.com

1.YÖNTEM

Bu makalede literatür tarama yöntemi, nitel 
araştırma yöntemlerinden olan betimsel analiz 
ve içerik analizi yöntemleri kullanılmıştır. Be-
timsel analiz yöntemine göre; literatür tarama 
yöntemiyle elde edilen veriler daha önceden 
belirlenen temalara göre özetlenir ve yorumlanır. 
İçerik analizi yöntemine göre ise verilerin önce 
kavramsallaştırılması, daha sonra da ortaya çıkan 
kavramlara göre mantıklı bir biçimde düzenlenmesi 
ve buna göre veriyi açıklayan temaların saptanması 
gerekmektedir(Yıldırım ve Şimşek,2011:227). 

2.GİRİŞ

Kent : “Mal ve hizmetlerin; üretim, dağıtım ve 
tüketimi sürecinde toplumun sürekli olarak değişen 
gereksinimlerini karşılamak için ortaya çıkan bir 
ekonomik mekanizmadır” (Sağlam, 1995: 5).  Bu 
mekanizma beş bin yıl öncesine dayanmaktadır.

 Benolovo, ilk kentlerin, M.Ö. 3 ve 2 binlerde 
Mezopotamya’nın, Nil, İndus, Sarı ırmak gibi 
büyük nehirlerin vadilerinde tarım ürünlerinin 
biriktirildiği ve takas edildiği bir çeşit ticari 
yöntemin uygulandığı merkezler olarak ortaya 
çıktığını söylemektedir. Bu yerleşkelerin daha 
sonra Yunan ve Roma uygarlıklarına kentsel 
anlamda kaynak oluşturdukları da bilinmektedir 
(Benelovo, 1995: 19- 21).

Modern uygarlıklar dünyasında ise; yukarıda 
bahsedilen kent kavramının değişime uğradığı ve 
daha kapsamlı bir hal aldığı görülmektedir. Kentler, 
artık basit tarım ticareti yapılan küçük yerleşkeler 
değil, daha devasa kuruluşların bulunduğu ve içe-
risinde kalabalık insan topluluklarının hayatlarını 
idame ettirdikleri yerler haline gelmişlerdir. Bu 
yerleşkelerde insanlar hayatlarını sürdürmekle 

kalmayıp, ortak bir kültür ve yaşam tarzı oluştur-
muşlardır. Kalabalık insan yığınlarının barınması 
ve yaşamlarını devam ettirebilmesi için modern 
binalar, parklar, bahçeler ve iş alanlarının inşası 
da kaçınılmaz olmuştur. Konforları düşünülerek 
inşa edilen bu mimari öğeler, insanların yaşam 
biçimlerini etkilemiş ve onları geleneksel kent 
kültüründen uzaklaştırmıştır. 

Yaşamakta olduğumuz dönemde, bu modern 
kentlerin daha da geliştiği görülmektedir. Bu 
gelişimin beraberinde getirdiği hızlı ve marjinal 
yaşam tarzlarının, insani değerleri dejenerasyona 
uğratıp uğratmadığı, onları toplumsal bir varlık 
olmaktan çıkarıp çıkarmadığı üzerine derin tar-
tışmalar başlamıştır. Bu tartışmalara sanatçılar 
da dâhil olmuşlardır. Aynı zamanda sanatçılar, 
durumun olumlu-olumsuz yönlerini eserlerine 
konu edinmişlerdir.

3.SANATÇILARIN ESERLERİNDE MO-
DERNLEŞME VE KENT KAVRAMI

20. yüzyılın başlarına gelindiğinde, pek çok 
sanatçı, modernleşmeyi kentsel gelişimin hızı 
ve endüstrinin getirdiği ürünlerde aramıştır. Bu 
arayışlara destek veren sanatçıların yanı sıra kentsel 
gelişmeye ve endüstrileşmeye karşı şiddetli tepki 
duyan pek çok sanatçı da olmuştur (Antmen, 
2008: 34). Bu gelişmelere karşı duran sanatçılar 
kendi eserlerinde, Cervantes’in “Don Kişot” adlı 
eserindeki Alonso Quijano (Don Kişot) isimli 
kahramanın yel değirmenlerine karşı verdiği 
savaşta okuyucuya yansıtılan, romantik ve aynı 
zamanda mücadeleci ruhu ortaya çıkarmışlardır. 
Bu sanatçıların tavırlarında  ‘Primitif’* olarak 

*  Ket vurulmamış her türlü ifadeyi kapsar. Bir ço-
cuğun veya akıl hastasının yapmış olduğu kuralsız 
resimler gibi.
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adlandırılan eğilimi görmek mümkündür. Bu 
tavrın öne çıkan isimleri arasında Picasso göste-
rilebilir. Sanatçının, ilkel kabilelerin kullandıkları 
masklardan esinlendiği ve bazı resimlerinde bu 
imgeleri kullandığı bilinmektedir. ‘Avignonlu 
Kızlar’ (Resim 1) adlı eserinde bu maskların 
etkisi açıkça görülmektedir. Uzun bir yaradılış 
dönemine rağmen bu resim, günümüzde hala 
bitmemiş gibi algılanmaktadır. Ayrıca bu resmin 
üzerine; yapım aşamasından, hangi teknikle ya-
pıldığına, ne anlatmak istediğine, hangi akımın 
başlangıcı olduğuna dair tartışmalar söz konusu 
olmuştur. Sanatçının bu resminde kullanılan de-
forme edilmiş kadın figürlerinin, Avignon’daki 
bir genel evde çalışan hayat kadınları olduğuna 
dair bilgiler bulunmaktadır. Peki, Picasso neden 
hayat kadınlarını resminde kullanmıştır? Estetik 
birer obje oldukları için mi yoksa kendi cinsel 
gücünü ve iktidarını yansıtmak için mi? Bu sa-
yılan sebepler gibi, yüzlercesinin sayılabileceği 
düşünülebilir. Bu sebeplerin birçoğu da resmin 
ortaya çıkmasında etken olmuştur denilebilir.

 Ancak başta belirtiğimiz gibi; kentsel gelişime 
karşı duran sanatçıların başında Picasso’da yer 
almaktadır. Sanatçı kentsel gelişim ve sanayinin 
ilerlemesiyle insanlığın yozlaşacağını önceden 
bilmektedir. Sanayi demek; büyük yerleşim 
yerlerinin oluşması (kentlerin) ve endüstriyel 
üretime yönelik ham madde ihtiyacı demektir.  
Bu ihtiyaç da; sömürgeciliğin ve savaşın ortaya 
çıkması sonucunu doğurur. Bu tip savaş durumla-
rında hayli yaygınlaşan mesleğin ‘hayat kadınlığı’ 
olduğunu günümüzde bilmeyen kalmamıştır. 
Ayrıca; bu resimde kullanılan figürler, Afrika ilkel 
sanatındaki figürlerde kullanılan deformasyonlarla 
örtüşmektedir. ‘Bu durumda batının sömürgeci 
tarafına bir gönderme olabilir mi?’ sorusu akıllara 

gelebilir. Sanatçının, izleyiciye; yaşamın gereği 
olarak kabul ettiği kentsel ve endüstriyel geli-
şimin sonuçlarını bu resim üzerinden anlattığı 
görülmektedir.

Resim 1: Pablo Picasso “Avignon’lu Kızlar” 
1907 Museum of Modern Art, New York.

Picasso’nun yaşadığı dönemde, çalışmalarında 
dolaylı aktarım anlamında sıklıkla başvurduğu 
kentsel kültürün olumsuz etkilerine, çağdaşla-
rının hemen hemen hiçbirisi değinmeyi tercih 
etmemiştir. Aksine kentlerin, sanayileşmenin 
etkisiyle, baş döndürücü bir hızla gelişmesini 
övgüyle karşılamışlardır. Özellikle; sanayi geli-
şimini, hızı ve geleceği kendilerine konu edinen 
İtalyan Fütüristleri, modern kent kavramını, hızla 
gelişen sanayiyi ve kalabalıkları övmüşlerdir.

Buna karşılık, Alman Dışavurumcuların tepkileri 
daha karmaşık ve farklı yönlerde olmuştur. Dı-
şavurumcu ressamların da aralarında bulunduğu 

çevrelerde bulunan şair, yazar ve düşünürler, 
kentsel yabancılaşmanın gün geçtikçe daha çok 
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farkına varmışlardır. ‘Berlin Alexander Meydanı’ 
adlı romanında dışavurumcu öğelere ağırlık veren, 
Alfred Döblin modern kent insanının bilinçliliğine 
canlılık kazandıran telaş ve kaygı gibi etkenleri 
dile getirmeye koyulmuştur(Lloyd, 2000: 104). 
Bu etkileri görsel öğelerle anlatan önemli ressam-
lardan birisi de Kirchner’dir. Sanatçı; 28 Temmuz 
1914’te I. Dünya Savaşı’nın patlak vermesinin 
ardından, Berlin sokaklarında gezinen fahişeleri 
konu edindiği resimlerinde, adeta bu kadınların 
ruhsal durumlarının karmaşasıyla kent hayatının 
karmaşasını birbirine entegre etmiş gibidir. 

Resim 2: Ernst Ludwig Kirchner, “Postzda-
mer Meydanı” 1914. Neue Nationelgalerie 

Berlin.

Sanatçı, ‘Potzdamer Meydanı’(Resim 2)  adlı 
yapıtında, kent kalabalığının gizil yabanıllığı ve 
saldırganlığını akla düşüren, canlı renkler ve gözü 
pek fırça vuruşlarıyla, geometrik, iç içe geçmiş 
kompozisyonun ortaya koyduğu düzen ve denetim 
duygusunu belirtmiştir (Lloyd,2000:104).  Bu 
resimde, Berlin sokaklarında gezinen fahişeleri 
görmekteyiz. Resmin sol tarafında bulunan ka-
dının yüzündeki peçeden dolayı savaşta kocasını 
kaybetmiş bir dul olduğunu anlayabiliyoruz. Bu 
peçe ayrıca kadının güzelliğini gölgelemiş ve 
ürkütücü bir hale sokmuştur. 

Ülkelerin gelişmek adına çıkarttıkları savaşlarda 
erkekler cepheye gitmektedir. Eşleri ise kentlerde 
kalmaktadır. Kentlerde kalan, kocalarını savaşta 
kaybetmiş ve maddi yoksulluk içinde yaşamlarını 
devam ettirmek zorunda kalan bayanların du-
rumlarını sanatçının resimlerinde acı bir şekilde 
görmekteyiz. 

Bu duyguyu diğer bir alman sanatçı olan Otto 
Dix’in resimlerinde de görmek mümkündür. Sanatçı 
1.Dünya Savaşı sırasında çeşitli cephelerde görevler 
almış ve bu görevler esnasında da pek çok yara 
almıştır. Sanatçı’nın eserlerinde savaşın acımasız 
ve ölümcül yanlarını görmek mümkündür. Ancak 
Dix, sadece cephede olup bitenleri resmetmekle 
kalmamış, cephenin dışında kentlerde yaşamını 
devam ettirmek zorunda kalan sakat askerlerin, 
yoksul dilencilerin ve müşterilerini bekleyen 
fahişelerin resimlerini de yapmıştır. 
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Resim 3: Otto Dix, 1927,  Salon, Tuval Üzerine Yağlıboya, Galeri Staatsgalerie, Stutugart, 
Germany.

Sanatçının, Salon (Resim 3) adlı eserinde müşteri 
bekleyen kadınlarının yüzlerindeki ifadeler çok 
manidardır. Soldaki kadının yalancı gülüşü ve 
kendini pazarlamaya çalışan edası, diğer kadınla-
rın yüzlerindeki düşünceli ifadeler; resme bakan 
insanlarda acaba ülkelerin gelişmek, modern-
leşmek ve kentsel yaşam alanlarının kalitesini 
artırmak için verdikleri savaş bu kadınların ve 
diğer canlıların hayatlarını mahvetmeye değer 
mi? Sorusunu akıllara getirmektedir. Bu resimde 
kentsel gelişmenin ve modernleşmenin olumsuz 
etkileri açıkça görünmektedir.

Birinci dünya savaşı sonrası ile ikinci dünya 
savaşı öncesindeki ara dönemde en sık rastlanan 
terimlerden birisi Konstrüksiyon ’dur. Bu terim; 
Rusya’da Konstrüktivizm akımı, Almanya’da 
ise Bauhaus okulu olarak karşımıza çıkar. Bu 
iki anlayışta yeni bir dünyanın inşasını bir ge-
reklilik olarak görür. Bu düşüncenin içine yer 

alan sanatçılar giderek tasarıma yöneldikleri bir 
süreç içinde sanatı alışılagelmiş işlevinin dışın-
da, toplumsal bir zeminde anlam ifade etmesi 
gereken bir olgu olarak düşünmeye başlamışlar
dır(Antmen,2008:103). Rusya’daki ve Almayan-
daki büyük yıkımların sonucunda bu ülkelerin 
yeniden toparlanabilmesi, inşası ve insanların 
yaşam alanlarını kalitesinin ve işlevselliğinin 
artırılması adına Konstrüktivizm(Yapısalcılık) 
akımı işe koyulmuştur. Bu akımın önemli Rus, 
tasarımcılarından birisi Vlademir Tatlin’dir. 
‘Eyfel’ (La tour Eiffel)  kulesine rakip olarak 
düşündüğü ‘3. Enternasyonal Anıtı’ ile tanınmıştır. 
Bu anıt resim, heykel ve mimarinin benzersiz 
bileşenlerinden oluşmaktadır.  Anıt Rusya’nın 
maddi imkânsızlıklarından dolayı uygulamaya 
geçememiş ahşap maket olarak kalmıştır. 



114

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak  /  Şubat  / Mart / Nisan 2014 Sayı: 01 Cilt: 01 İlkbahar Dönemi

January / February / March / April 2014 Issue: 01 Volume: 01 Spring Semester
 ID:11 K:16

www.mtddergisi.com

Resim 4: Vlademir Tatlin, 3. Enternasyonel 
Anıtı,1917-1920 Ahşap Maket.

Tatlin bu anıtta; gelecekteki uzay çağının di-
namizmini yansıtmak adına dev spiral yapının 
içindeki silindir, küp ve küreyi rotasyonla hareket 
ettirmeyi hayal etmiş böylece kinetik heykel ve 
mimari fikrinin öncülüğünü yapmıştır. Sanatçının 
1917-1920 yılları arasında ahşap bir modelini 
yaptığı anıt, Sovyet Devriminin hemen ertesinde 
yeni bir toplumun inşa edilmesi sürecinde Rus 
sanatçıların nasıl bir gelecek tasarladığına önemli 
bir ipucudur(Antmen,2008:102).

Tasarlanan bu gelecek; insanların yaşam alanlarını 
değiştirmeye, onları doğadan kopararak konfora 
ve teknolojiye sahip binaların içine yerleştir-
mek suretiyle kolektif bir yaşam alanına doğru 
sürüklemektedir. Tatlin’in belki de insanlığın 
faydası için düşündüğü bu masumane eserinin 
daha sonraki mimarlara esin kaynağı olacağını 

ve doğadan uzak abartılı binaların yapılacağını 
düşündürmemiştir. Ancak Tatlin’den daha önce 
sadece geleceğin binasını değil komple bir şehri 
tasarlayan İtalyan, Fütürist Antonio Sant’Elia, 
adındaki sanatçıyı anmadan geçmek olmaz. 

Resim 5: Antonio Sant’Elia, Part of La Cit-
ta Nuova 1914, Kâğıt Üzerine Kara Kalem, 

Sant’Elia Ailesi Özel Koleksiyonu.

Elia, bulunduğu dönemden adeta geleceğin beton 
yığınlarını, daralmış yaşam alanlarını ve insanların 
içinde kaybolduğu devasa binaları hissetmiş ve 
onların çizimlerini yapmıştır (Resim 5). Sanat-
çının hiçbir zaman uygulamaya geçiremediği bu 
konforlu kentleri çizim dışında gerçek yaşamda 
oluşturabilmek kolay olmamıştır. Bu yaşam 
alanlarını oluşturabilmek için yine endüstriyel 
hammaddeye ihtiyaç duyulmuştur. Bu hammadde 
arayışı beraberinde savaşı getirmiştir. Bu eserin 
ortaya çıkış 

tarihiyle birinci dünya savaşının çıkış tarihi aynı 
zamana denk gelmektedir. 
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Gelişmek, güçlenmek ve vatandaşlarının refahını 
düşünmek adına savaşa giren ulusların kayıplarından 
etkilen sanatçılar, bu durumlara karşı tepkilerini 
yaptıkları eserlerle ve davranışlarla ifade etmiş-
lerdir. Bu davranışlar bazen döneminin sanatsal 
üsluplarından farklı olmuş ve sanat ortamına yeni 
bir soluk getirmiştir. Bu farklılık getiren sanatsal 
üsluplardan birisi de Dada hareketidir.

George Grosz, bu hareketi; “Uzun zamandır duy-
duğumuz rahatsızlığın, mutsuzluğun ve alaycılığın 
bir ifadesiydi.(…) Her şeye hakaret ediyor, hiçbir 
şeye saygı duymuyor, her şeye tükürüyorduk: 
işte bu Dada’ydı. Mistisizm değildi, Komünizm 
değildi, Anarşizm de değildi. Bütün bu saydığım 
hareketlerin bir planı, programı vardı. Bizse tam 
anlamıyla nihilisttik, simgemiz hiçlikti, boşluktu, 
boş bir delikti. ”(Antmen,2008:131).

Sanatçının ifadesinden yola çıkarsak; aslında 
toplumsal gelişmenin ve bunun hızlı bir şekilde 
yayılmasının sonucu olarak insan ruhunda açtığı 
hiçlik duygusunun, kafa karışıklığının ve boşluğa 
düşme eğilimini rahatça görebiliriz. Bu duyguları 
sanatçının yapmış olduğu, şehir hayatının yo-
ğunluğunu ve karmaşasını anlatan resimlerinde 
görmek mümkündür. 

Resim 6: George Grosz, Metropolis, 1916, 
Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid.

Özellikle, ‘Metro Polis’ (Resim 6) adlı çalışma-
sı; düzenli bir kent görüntüsün içinde üst üste 
binmiş kalabalık insan yığınlarından oluşmuştur. 
Bu yığın görüntüsü oldukça ürkütücü bir halde 
betimlenmiştir. Amaçsızca bir yerlere yetişmeye 
çalışan insanlar; bunlar devlet çalışanları, polisler, 
işsizler, fahişeler 

veya sıradan insanlar olabilirler. Bu insanların 
birbirleriyle çok yakın ve sık resmedilmesi arala-
rında bir ilişki varmış etkisi yaratmaktadır. Ancak 
resim dikkatli bir şekilde incelendiğinde bu insan-
ların birbirlerinden haberdar olmadıklarını, hatta 
birbirlerinin farkında bile olmadıklarını anlarız. 

  Bu resimdeki bireyler, şehrin yaşantısına ve 
hızına kendilerini o kadar kaptırmıştır ki kent 
yaşamının içerisinde varlık olmaktan çıkmış ve 
her türlü egemenlik haklarının sömürüldüğü bir 
nesne haline dönüşmeye başlamıştır. Egemen 
olan yönetici sınıfın küçümsediği, istediği zaman 
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oraya buraya çekiştirdiği ve kendi çıkarları için 
kullanabildiği birer araç haline gelmiştir. 

Grosz ve diğer belli akımlarla ilişkilendirilen 
sanatçılar gibi yaşadığı ülke ve tarih itibariyle 
resimlerimi güncel bir akım içerisinde değerlen-
diremesem de modern kent kavramının yarattığı 
insan formlarını ve yaşam tarzlarını, Benim 
yaptığım resimlerde de görmek mümkündür.

Kent tasarımı De Stjil gibi gruplarca ele alınmış, 
Walter Gropius gibi mimarlar ve Mondrian gibi 
Neo-Plastik sanatın öncü isimleri tarafından da 
uygulanmıştır. Bu sanatçılar ortak alanları, ge-
leneksel formlardan uzak, basit, dikey ve yatay 
hatlardan oluşan geometrik formlarla betimlemiş-
lerdir. Bunların eserlerinde sadelik ve işlevsellik 
ön planda yer almıştır. Bu sanatçılar için, ele 
aldıkları konuların çoğaltılabilirliği, geliştirilebi-
lirliği ve ekonomik çözümler için uygun olması 
gerekmektedir. Ayrıca Post-Modern düşünceye 
sahip mimarlara göre; geniş insan topluluklarının 
şehirlere göç etmesi kent alanlarının küçülmesine, 
insanların yaşam alanlarının kısıtlanmasına sebep 
olmuştur. Bu kısıtlanmayla birlikte aklın dışlandığı, 
çok parçalı acil yaşam alanları oluşturmak adına 
güzel süslenmiş kandırmaca kurgulardan oluşan 
yerleşkelerin ortaya çıktığını savunmuşlardır. 
Günümüz kent yaşam tarzına ve mimarisine 
baktığımız zaman bu düşüncenin yanlış olduğunu 
söyleyemeyiz.

Bu düşüncenin yansımalarını benim resimlerimde 
de görmek mümkündür. Yaptığım resimlerin yü-
zeyleri geniş bölmelerle ayrılmış, belli yerlerde ise 
küçük küçük ve farklı renklerle bölünmüştür. Bu 
geniş yüzey bölmeleri Post-Modern düşünceye 
sahip mimarları destekler niteliktedir: ayrıca yap-
tığım resimlerin yüzeylerinin bu şekilde bölmelere 

ayırmamın sebebi, izleyiciye dış mekân hissinden 
ziyade, apartman dairelerindeki, ofislerdeki veya 
buna benzer insanların yoğun olarak yaşadıkları 
yerlerdeki iç mekân hissini vermek içindir. 

Bu mekânların içerisinde konumlandırdığım stilize 
edilmiş insan formlarını, çoğunlukla durağan halde 
resmettim. ‘Modern Mekân İçlerinden’ (Resim 7) 
adlı resmime bakıldığında Grosz’un, ‘Metropolis’ 
adlı çalışmasındaki,  insanların birbiriyle olan 
ilişkisinin etkisindeki benzer bir anlatım dilini 
bu resimde görselleştirmeye çalıştım. Ayrıca bu 
resimdeki figürlerde sadece birbirlerine karşı 
değil, aynı zamanda bulundukları mekanlara karşı 
yabancılaşmalar da söz konusudur.   

Resim 7: Tolga Akalın, “Modern Mekân 
İçlerinden” 160 x 120, 2014

Özellikle bölmelerin içine sıkışan insan yığınları-
nın bulundukları yerleşkelerin renklerini güzel ve 
gösterişli seçtim. Post-Modern şekilde oluşturulan 
yerleşkelerin dışları güzel ve gösterişli olmasına 
rağmen, alt yapı sorunları ve enerji tüketimi 
konusundaki savrukluğu yaşanılan çevrenin 
olumsuz etkilenmesini sağlayarak, canlıların 
beden sağlığını bozduğu gibi, ruhsal durumlarını 
da olumsuz etkilediği ve toplumsallaşmadan çok 



117

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak  /  Şubat  / Mart / Nisan 2014 Sayı: 01 Cilt: 01 İlkbahar Dönemi

January / February / March / April 2014 Issue: 01 Volume: 01 Spring Semester
 ID:11 K:16

www.mtddergisi.com

bireyselleşmeyi artırdığını, yaşadığımız sosyal 
çevre içerisinde bulunan insanları gözlemleyerek 
de görebilmemiz mümkündür. Bu resimdeki fi-
gürlerin kollarının olmayışı, bedenlerin zayıf ve 
uzamış olması Post-Modern yaşam alanlarının 
birey üzerinde yapmış olduğu olumsuz etkilerin 
göstergeleridir.  

Oluşturulan bu hızlı yaşam alanları, bireyin toplum 
içerisinde yalnız kalmasına, bunun sonucunda 
ise sinir yorgunluğuna, işinin gerektirdiği hare-
ket alanları içinde kalması da tek tip davranış 
geliştirmesine, başka insanlarla fazla iletişime 
geçememesi ise asosyal bir duruş sergilemesine 
neden olmaktadır. Benim resimlerimde ele aldığım 
insan figürlerinde bu tek tip davranışı, iletişim 
kopukluğunu açıkça görmek mümkündür. 

SONUÇ 

Özellikle sanayi devriminden sonra ortaya çıkan 
gelişmeler ve bunun doğal sonucu olarak kar-
şılaştığımız makinalaşmanın getirdiği tekdüze 
yaşam biçimi, bireylerin sosyal varlık olma 
biçiminden, herkese, hatta kendine bile yabancı 
bireyler konumuna gelmesine sebep olmuştur. 
Birçok farklı ulus ve toplumda görmeye alışık 
olduğumuz dayanışma kültürü ve insan ilişkileri, 
yerini kent kültürlerinin vazgeçilmez simgeleri 
konumunda olan, çok katlı apartmanlara ve dört 
duvar arasına sıkışmış AVM’lere bırakmıştır. İşte 
bu sosyal sanrılar, bir takım duyarlı sanatçıları 
derinden etkilemiş ve bu etkileşim bir ruh yansı-

ması olarak tuval yüzeylerinde olanca çıplaklığıyla 
ifadesini bulmaya başlamıştır. Her sanatçının ait 
olduğu toplumdan ve onun yaşayış biçiminden 
etkilenmesi elbette kaçınılmaz bir gerçekliktir. 
Ancak farklı toplumların sanatçılarının, konuyu 
ele alış biçimlerinde benzer bir dil kullanması, 
sorunun ulusal değil, aksine evrensel bir sorun 
olduğunun bir belgesi konumunda olması açı-
sından önemli bulunmuştur.
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