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TMD DERGİMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1 Dergimiz hakemli ve uluslararası indeksli bir dergidir. Her yayın en az iki alan uzmanı 
hakem tarafından değerlendirilmektedir. İki alan hakemi tarafından olumlu “yayınlanabilir” 
yönünde rapor almayan yayınlar dergimizde yayınlanmaz. Bu durum karşısında hiçbir 
yazar(lar) dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. Dergimizde yayınlanmaya 
hak kazanan “Etik Kurul Raporu” bulunan yayınlara dair etik kurul bilgileri yazılı olarak 
editörlüğe gönderilmesi ve sisteme yayın yüklenirken sisteme yüklenmesi zorunludur. 
Etik kurul raporu olan ve sisteme bilgisi girilmeyen ya da yazılı olarak editörlüğe bilgileri 
ulaştırılmayan çalışmalardan doğan her türlü sorumluluk yazar(lar)’a aittir. Dergimizin 
hiçbir kurulu ve yetkilisi bu konuda maddi ve manevi sorumluluk kabul etmez. Dergi 
kurul ve üyeleri “yetkilileri” Hukuki yükümlülük altına alınamaz. Her yazar ve yazarlar bu 
durumu peşinen kabul etmiştir. 

2 Dergi hakem ve kurullarında yer alan akademisyen ile diğer yetkililer hakkında yazar(lar) 
dergi sistem işleyişi sürecine dair bir talepte bulunamaz. Bulunsalar bile herhangi bir bilgi 
kendilerine verilmez, sistem süreci değiştirilmez. Dergimiz ile ilgili her türlü bilgi derginin 
web sayfasında www.mtddergisi.com adresinden edinilebilir. 

3 Dergimiz yılda üç sayı şeklinde çıkmakta her yılın “Nisan – Ağustos – Aralık” aylarının 
son günü derginin sayısında bulunan tüm makaleler tek cilt halinde dergi web sistemine 
yüklenir. Dergi web sisteminden makaleler tüm okuyucular tarafından indirilir ve ilgili eser  
“makale” ve dergimize atıf yapılmak koşulu ile kullanılabilir. Dergimizin tüm sayılarına 
okuyucular ücretsiz olarak ulaşmaktadır. 

4 Dergimizde yayınlanan tüm makaleler  (ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-
0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706) kalite 
belgeleriyle ve (2015/04018-2015-GE-17595) Marka patent ile güvence altına alınmıştır. 
Yayınlanmış olan makaleler kalite, marka patent ve doi bilgileri ile ilgili çalışmanın 
yazarlarına eserleri hakkında her türlü hukuki hak ve uluslararası güvence sağlamaktadır. 

5 Dergimiz basılı ve e dergi olarak yayınlanmaktadır. Print ISSN: Print: 2148-4880 Online: 
2148-8142 numarası ile T.C. Kültür Bakanlığından dergimiz hakkında her türlü bilgiye 
ulaşılabilir. 
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6 Metin içinde (Yılmaz, 2015: 1) veya (Yılmaz ve diğ., 2015:1) şeklinde kaynak gösterimi, 
kaynakçada ise YILMAZ, M., (2015). Bergama Evlerinde Kapı Süslemeleri, TMD 
Uluslararasi Hakemli Tasarım ve Mimarlik Dergisi, Sayı: 1, Cilt: 1, ss.1-2 şeklinde gösterilir. 
Tüm yazarlar dergimizin son güncel sayılarını takip ederek ilgili sayılarda yayınlanan 
makalelerdeki yazım formatını kendi çalışmalarında uygulayabilir. İnternet kaynaklarında 
mutlaka erişim tarihi ve son ulaşılabilen internet linkinin tamamının başta kaynakça ve 
metinin kullanıldığı sayfa altında numaralandırılarak gösterilmesi bir zorunluluktur. 

7 Kaynakça Türkçe alfabe sıralamasına göre düzenlenir. Tüm yazarlar için derginin son 
sayısındaki yazım formatı dikkate alınmak zorundadır. 

8 Dergimiz uluslararası indeksli bir dergi olup dergimizde yayınlanan tüm çalışma ve 
makaleler derginin yayınlandığı tarih itibariyle ilgili indekslere mail yolu ile ulaştırılır. 

9 Dergimizde özgün araştırma, inceleme, derleme, olgu sunumu, proje ve kitap tanıtımı 
“makale formatında olmak zorundadır”  türünde yayınlara yer verilmektedir. 

10 Dergimize gönderilen tüm çalışmalar sisteme yüklendiği şekil ve an itibariyle başka bir 
dergide yayınlanmamış, değerlendirmeye alınmamış ve red edilmemiş olması gerekir. 
Tüm sisteme yüklenen makaleler yazar(lar) tarafından bu kurallara uyulduğunu kabul 
etmiş sayılır. Aksi durumda ilgili yazar(lar) hakkında dergimiz hukuki haklarını saklı tutar. 
Oluşabilecek olumsuzluk karşısında maddi ve manevi tüm sorumluluk ilgili yazar(lar)’a 
aittir. Dergimiz T.C. Kanunlarına göre hareket eder. 
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GENERAL INFORMATION ABOUT  TMD JOURNAL

1 Our journal is a refereed and internationally indexed journal. Each paper is evaluated by two 
referees who are field experts. The articles not reported as “issuable” positively by two field 
referees aren’t published in our journal. None of the author(s) can lay a claim on our journal 
in this case. Data, concerning the ethics committe of  the studies, approved to be published 
in our journal, having the Ethics Committee Report, should be submitted to the editors in 
written and uploaded to the system with the article. Author(s) should take the responsibility 
of their articles, having the Ethics Committee Report, which were not submitted to the 
editors in  written and were not uploaded to the system. None of the committes and the 
authorities in our journal are responsible for pecuniary and non-pecuniary damages. The 
committes and the authorities in our journal do not have any legal obligations. Author(s) 
have accepted this situation beforehand.

2 Author(s) cannot make a demand for the journal’s procedure concerning the academicians 
in journal’s referee board and other boards and other authorities. Even if so, they aren’t 
given any information, system process cannot be changed. Necessary information about 
our journal can be obtained from the website of the journal www. mtddergisi.com

3 Our journal publishes three times a year, all articles in the relevant volume of journal are 
uploaded to the web system of the journal in one volume on the last day of the months 
“April – August – December.” All readers can download the articles from the journal’s web 
system and the relevant paper “article” can be used on condition that our journal is cited. 
Readers can download all volumes of our journal for free.

4 All articles published in our journal are assured with certificate of quality  (ISO 18001-OH-
0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 
10002-CM-0090-13001706) and trademark patent (2015/04018-2015-GE-17595). Articles 
published provide their authors with all kinds of legal rights and international assurance 
regarding their articles with quality, trademark, patent and doi
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5 Our journal has both printed and online versions. Necessary information about our journal 
can be obtained from the T.R. Ministry of Culture with the number ISSN: Print: 2148-4880 
and Online: 2148-8142

6 Reference within the text should be (Yılmaz, 2015: 1) or (Yılmaz et al. 2015:1), in the 
reference part YILMAZ, M., (2015). It is indicated as Door Decorations in Bergama Houses, 
TMD International Refereed Journal of Design and Architecture Issue:1, Volume:1, pp.1-2. 
All authors must follow the latest volumes of our journal and apply the print format of the 
published articles in their own papers. It is an obligation to indicate the access date of the 
internet sources and the last accessed full internet link in the references and below the page 
by giving numbers.

7 References are arranged by the Turkish alphabet. The printing format in the last volume of 
the journal should be taken into account by all authors.

8 Our journal is an internationally indexed journal, and all articles and papers published in 
our journal are sent to relevant indices via e-mail by the publication date of the journal.

9 Original research, analysis, compilation, case study, project and book introduction “have to 
be in an article format” and these publications are also included.

10 10. All papers sent to the journal and uploaded to the system shouldn’t be previously published, 
not evaluated and not rejected. All articles uploaded to the system are acknowledged that 
author(s) conform to these rules. Otherwise, our journal keeps its legal rights reserved. All 
material and moral responsibility regarding a negative situation belong to author(s). Our 
journal acts in line with the T.R. Law.
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Değerli okurlar ve bilim insanları,

Dergimizin 2019 yılının ağutos sayısında 5 araştırmaya yer verilmiştir. Bu sayıda birbirinden önemli 
çalışmalarıyla bizleri destekleyen yazarlarımıza gönülden teşekkür ederiz. Her sayıda olduğu gibi bu sayıda 
da değerli hakem kurulumuza, dergimizin sizlere ulaştırılmasında arka planda çalışan, büyük emek sarf eden 
editörler kurulu, sistem yönetimi ve yayın kurulundaki bilim insanlarına da ayrıca teşekkür ediyoruz. 

Bu sayıdaki araştırmalardan biri mimari tasarım stüdyolarında nasıl tasarım yapılacağını öğrenmek üzere 
yola çıkan bir öğretiyi konu almaktadır. Bu deneysel yöntem, ünlü mimarların tasarım stratejilerini özümseme, 
benzeştirme, soyutlama, uyarlama gibi araçlarla öğrenilen “O’nun Gibi Tasarla”maktan meydana gelmektedir. 
Diğer bir araştırma kapsamında “güncel mimarlık ortamında mimar nasıl bir konumda bulunmaktadır”, “bu 
mimarlık ortamı toplumsal ölçekte nelerden etkilenmektedir” ve “bu süreçte kalabalık insan kitlesi için üretilen 
mekanlar nasıl bir etki oluşturmaktadır” soruları ile mimarın durumu, tartışmayı destekleyeceği düşünülen bir 
manifesto ve Venedik Mimarlık Bienalleri ile bütünleştirilerek özne-nesne döngüsünde ele alınmaktadır. Başka 
bir çalışmada da Jan Gehl’in kent okuma ölçütleri kullanılarak yürünebilirlik deneyimi üzerinden Alanya için 
bir kent okuması yapılmıştır. Bir araştırma ise Roma döneminden Osmanlı döneminin sonuna kadar köprü-
lerin tarihsel süreçleri, geçirdikleri değişimler, kullanılan malzeme özellikleri, yapım teknikleri ve strüktürel 
durumları araştırmaktadır. Son çalışma yapı inşa maliyetinde önemli bir yeri bulunan cephelerde tercih edile-
cek kaplama malzemelerinin 2014-2018 yılları arasındaki maliyet değişimlerini belirleyerek bina yapımında 
tercih edilecek en uygun yapı malzemesi ve yapı inşaat maliyeti alanına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

(Dergimizde etik kurul raporu gerektiren her türlü çalışmada yazar(lar) editörlüğe ve derginin siste-
mine 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(lar) bu bilgiyi dergiye yazılı olarak vermekle yükümlüdür. 
Bu konuda tüm sorumluluk yazar(lar) a aittir).

Basın Yayın Kanunun “5187” gereğince basılı eserler yoluyla işlenen fiillerden doğan maddi ve manevi 
zarar m-13-14 kapsamında dergimizde yayınlanan yayınların içeriği ve hukuki sorumluluğu tek taraflı 
olarak yazar(lar) a aittir. Dergimiz, yönetim, hakem, editör, bilim ve imtiyaz sahibi bu yükümlülükleri 

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Baş Editör
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kabul etmez. Dergimizde bilimsel içerikli, literatüre katkı yapan, bilimsel anlamda değer ifade eden çalış-
malar kabul edilir ve yayınlanır. Bunun dışında siyasi, politik, hukuki ve ticari içerikli fikri sınai haklar 
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valuable referee board, the editorial board, system management and scientists in the publication board who 
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One of the researches in this issue deals with a doctrine set out to learn how to design in architectural 
design studios. This experimental method consists of “O’nun Gibi Tasarla (Design Like Him)” which is 
learned by means of assimilation, homogenization, abstraction and adaptation of the design strategies of 
famous architects. In another research, the status of architect is discussed within the subject-object cycle by 
combining with a manifest thought to support the discussion and Venice Architecture Biennales with the 
questions of “in what kind of position an architect is”, “what affects this architectural environment on social 
scale” and “how the spaces produced for the crowd of people influence this process”. In another study, an 
urban reading was held for Alanya via the walkability experience by using urban reading criteria of Jan Gehl. 
Another research investigates the historical processes, changes, material properties, construction techniques 
and structural conditions of the bridges from the Roman period to the end of the Ottoman period. The last 
study aims to determine the cost changes of the coating materials to be preferred on the sides which have 
an important place in the cost of building construction between the years 2014-2018 and to contribute to the 
field of building construction cost field and the most suitable building material to be preferred in construction. 

(In any kind of study requiring ethical board report in our journal, author(s) is/are obliged to enter the 
data of necessary ethical board report while uploading their publication in editorship and journal system. 
Our journal, publication board, grant holder, editorial office, referee and science boards do not undertake 
any responsibility for a problem to occur under any circumstances and conditions. Author(s) is/are obliged 
to give this information to journal in written. All liability in this issue belongs to author(s)).

As per the “5187” of Press Law, material and emotional damage arising from the actions via published 
works, the content and legal responsibility of the publications published in our journal within the scope of 
m-13-14 unilaterally belong to author(s). Our journal, executive board, referees, editor, science board and 
publisher don’t accept these obligations. The scientifically valuable papers with scientific content which 
contribute to literature are accepted and published in our journal. Apart from this, the papers with political, 
legal and commercial content which are against the intellectual property rights are not accepted. in case of 
a possible negative situation, author(s) is/are regarded as accepting and undertaking all kinds of possible 
material and emotional damage beforehand. Therefore, our journal’s management and other boards don’t 
accept any responsibility regarding the second, third and other persons and institutions under any condition. 
in this sense, a legal sanction on our journal and its boards is out of question. The content and the current 
status of the papers belong to author(s) and our journal only takes part in the publication of these papers 
and contribution to literature. Respectfully announced to all readers, public and followers by publication.
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YÜRÜNEBİLİRLİK DENEYİMİNİN ALANYA ÜZERİNDEN OKUNMASI 1

THE OBSERVATION OF THE EFFECT OF WALKABILITY EXPERI-
ENCE THROUGH ALANYA

Begüm NAZİFOĞLU1, Emel BİRER2 

1 İstanbul Kültür Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Mimarlık Programı (YL 
Mezunu), İstanbul / Türkiye

2 İstanbul Kültür Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul / Türkiye
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Öz: Amaç: Özellikle son yıllarda dünyadaki kentleşme 
kavramının yeniden sorgulanması paralelinde kentlerdeki 
yaşanabilirlik ve kentsel yaşam kalitesine yönelik çeşitli 
araştırmalar yapılmaktadır. Yaşam kalitesi yüksek olan kentler 
daha yaşanabilir yerler olmakla beraber, bu kentlerde de dik-
kat edilmesi gereken birtakım kriterler mevcuttur. İnsanların 
nasıl zaman geçirdikleri, hangi aktivitelere ağırlık verdikleri, 
nerelere hangi şekilde ulaştıkları, kentin yürünebilir bir kent 
olup olmaması gibi çeşitli kriterler, o kentin yaşam kalitesini 
ve yaşanabilirliğini göstermektedir. Yürünebilirlik, sadece 
bir yerden bir yere gitme eyleminden çok, yaşam kalitesi 
yüksek ve yürüme rotaları olan kentlerde, ulaşım, gezme, 
sosyalleşme, sağlıklı yaşam ve çevreyi destekleyici bir kri-
terdir. Alanya turizmin etkisiyle günden güne düzensiz bir 
biçimde büyüyen ve buna bağlı olarak artan nüfus ve göçlerle 
yaşanabilirliğin olumsuz etkilendiği bir kenttir. Bu makalenin 
amacı, Alanya’da yapılan bir kent okumasıyla yaşam kalitesi 
ve yaşanabilirlik kavramlarını yürünebilirlik üzerinden analiz 
etmektir.  Yöntem: Bu çalışmada, Jan Gehl’in kent okuma öl-
çütleri kullanılarak yürünebilirlik deneyimi üzerinden Alanya 
için bir kent okuması yapılmıştır. Bulgular: Alanya Kalesi 
ve çevresinde yapılan çeşitli gözlem, araştırma ve analizler 
sonucunda, alanda demografik ve kullanım yoğunluğuna, 
etkinliklere, alışkanlıklara, kamusal alan, yeme içme, din-
lenmeye ve zemin kat kullanımlarına ilişkin çeşitli bulgular 
tespit edilmiştir. Sonuç: Elde edilen bulgular ışığında kentsel 
deneyimi arttıracak 9 adet kent rotası önerilmiş ve kentlinin 
yürüyerek kenti deneyimlediği her rotada yaşam kalitesinin 
artması hedeflenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yaşam Kalitesi, Yaşanabilirlik, Kentsel 
Sürdürülebilirlik, Rota, Jah Gehl

Abstract: Aim: Parallel to re-questioning the concept of 
urbanization in the world especially through the recent years, 
there are many researches being made on the livability of the 
cities and the urban quality of life. Although cities with higher 
life standards are more livable than the others, there are still 
some certain criteria that should be paid attention to in such 
cities. Criteria such as how people spend their time, which 
activities they occupy themselves with, in what ways they 
transport to where and if the city is walkable show the quality 
of life and the livability of that city. Walkability, rather than 
implying the mere act of walking from one place to the other, 
is a criteria that promotes transportation, touring, socializing, 
healthy life and environment in cities that has high quality of 
life and walking routes. Alanya is a city that grows irregularly 
with the effects of tourism and conclusively the livability of 
the city is negatively affected by the increasing population and 
migration. The aim of this essay is to analyze the concepts of 
quality of life and livability on the basis of walkability by in-
vestigating Alanya. Method: Within this study, an urban read-
ing is performed on Alanya in terms of walkability experience 
using the urban reading measurements of Jan Gehl. Results: 
Various results were obtained on demographic density, activi-
ties, usage density, habits, public space, eating and drinking, 
resting and ground floor usages based on observations, in-
vestigations and analyses in the Alanya Fortress area and its 
surroundings. Conclusion: In consideration of the results, 9 
urban routes that would increase the urban experience are sug-
gested and the target is to raise the quality of life with each of 
these routes that the citizens experience the city by walking. 

Key Words: The Quality of Life, Livability, Urban Sustain-
ability, Route, Jan Gehl
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GİRİŞ

Günümüzde teknolojik gelişmelerin getir-
diği yeni yaşam tarzı insanı daha içe dönük 
yaşamaya zorlamış ve insan-insan ilişkisinin 
kurulabileceği mekânların önemi giderek ar-
tarak insanın sokağa çıkmak istemesini sağ-
layan ve kentli ile yeni ilişkilerin kurulma-
sına aracılık eden kentsel mekânlar daha da 
önem kazanmaya başlamıştır. İnsanın kent 
içinde kendisini konumlandırdığı mekânların 
yaşanabilir mekânlar olması, kentsel mekân 
tasarımlarında insan-insan ilişkisinin oluşma-
sına yardımcı olacak yürünebilir mekânlarla 
sağlanmalıdır. Burada sözü edilen yaşanabi-
lirlik, kentsel mekânda sağlanmak istenen in-
san-insana iletişim ortamıdır. İnsanın kentsel 
mekânda yürümesi sağlık, spor ve rekreasyon 
amaçlarının yanında sosyalleşme amacıyla da 
yapılabilir. Farklı amaçlarla yürüyüşe imkân 
tanıyan kentsel mekânlar, olası aktiviteleri 
arttırıcı mekânsal karakterde olmalarıyla in-
san-insan ilişkisini de destekleyen, insanları 
kenti deneyimlemeye davet edecek mekânlara 
dönüşmelidir.

Mercer Human Resource Consulting’in dün-
ya kentlerinde yaptığı araştırmalara göre ya-
şanabilir kent olmayı başarmış Kopenhag, 
Toronto, Portland gibi kentlere bakıldığında 
yaşam kalitesi kavramı karşımıza çıkmakta-
dır. Van Kamp vd’e göre (2003:5-18) yaşam 
kalitesi; çevrenin ölçülebilir mekânsal, fizik-
sel ve sosyal bileşenlerinin ve bu bileşenlerin 

algılanma biçimleriyle, kentlilere olan etkile-
rinin bir bütünüdür. Marans’a (2007:28-31) 
göre genel olarak yapılan araştırmalar sonu-
cunda yaşam kalitesine göre yerleşmeler sı-
raya konmakta ve araştırmalarda kullanılan 
ölçütler, iklimsel koşullar, ulaşım, ekolojik 
çevre, kentsel doku ve demografik özellikler 
gibi maddeleri içermektedir. Avrupa Sürdü-
rülebilir Kentler ve Kasabalar Şartı çerçeve-
sinde Avrupa Vakfı’nın hazırladığı (European 
Foundation) kentsel sürdürülebilirliğe ilişkin 
göstergelerde de Mega ve Peterson (1998:6-
27) tarafından geliştirilmiş ve yaşanabilir 
kentlerin birçok açıdan sürdürülebilirliğinin 
ele alındığı görülmektedir. Çevresel açıdan 
ele alınan göstergeler; küresel iklim değişik-
liği, hava kalitesi, asitleşme, zehirli atık, katı 
atık, enerji ve su sorunlarını ele alan, temel 
hedef çevreye zarar veren maddelerin arındı-
rılması şeklinde çözüm üretilen göstergeler-
dir. Sosyal adalet göstergesi, kentte yoksul-
luktan, işsizlikten etkilenen her türlü sektöre 
ve hizmet birimlerine erişim sorunu yaşayan 
insanların nüfus oranının ölçülmesi ile belli 
olan bir kent göstergesidir. Diğer bir sosyal 
gösterge olan kentsel güvenlik göstergesi, 
suç ve trafik kazalarından etkilenen nüfusun 
ölçülmesiyle elde edilmektedir. Bu faktörler 
arasında kentsel sürdürülebilirliğe bağlı ola-
rak yaşanabilirlik açısından etkili olan göster-
ge, kentsel hareketlilik veya temiz ulaşım gös-
tergesidir denilebilir.  
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Kentteki yaşam kalitesinin belirlenmesinde 
ilk olarak fiziksel özellikler göze çarpar ve 
insanlar bir araya gelir, aktiviteler çoğalır 
ve sosyalleşme artar. Bunun için insanların 
yaşanabilir bir kentte kolaylıkla yürümeleri 
gerekmektedir. Daha sonra diğer ulaşım yol-
larının rahat, kamusal alanların çok olduğu, 
insanların bir arada toplandığı, kirlilikten ve 
gürültüden uzak olan yerler gibi kriterlerin 
kent içinde sağlanması insanları sokağa çık-
maya teşvik etmekte ve daha yaşanabilir bir 
kentte yürümelerine yardımcı olmaktadır. 
Çünkü Altay’a (2007:25-29) göre; “Kent-
ler sadece fiziksel değil, toplumsal, siyasal, 
ekonomik ve kültürel bir üretim alanıdır”. 
Yaşanabilir kentin ölçütlerinde konfor şartla-
rı, yaya olanaklarının varlığı, yaya yollarının 
bakımı ve kalitesi, yaya geçitleri, ilgi çekici 
kentsel manzaralar ve farklı arazi kullanımı 
gibi ögeler de yer alır. Yaşanabilirliğin diğer 
ele alınış biçimi ise, kamusal mekânlar arasın-
da bağlantıların ve doğal bir çevrenin olması, 
buluşma, toplanma faaliyetlerinin gerçekleş-
mesi ve bunların sokak ağı ile birleşmesidir 
(Akkar, 2007:115-137). Talen (2002:257), 
kentsel donatılara yaya olarak erişilebilirliği 
ele aldığı çalışmasında, yaşanabilirlik ölçütü 
olarak yürünebilirliğin önemini ortaya koy-
maktadır. Bu bağlamda yaşanabilir bir kentte 
yürünebilirlik üzerine yapılacak çalışmalar, 
insanların yaşadıkları yerler, sokaklar ve ma-
halleleri ve insan-insana ilişkileri ile yeniden 
bağ̆ kurmalarını sağlamak için yerel, fiziksel 

ve sosyal altyapının yeniden oluşturulmasını 
sağlamalıdır.  

AMAÇ

Bu makalenin amacı, Alanya’da yapılan bir 
kent okumasıyla yaşam kalitesi ve yaşana-
bilirlik kavramlarını yürünebilirlik deneyimi 
üzerinden analiz etmektir. Bu nedenle, araş-
tırma, ‘Alanya daha yürünebilir bir kent oldu-
ğunda yaşam kalitesi artar mı?’ sorusuna ya-
nıt aramaktadır. Alan çalışmasının hipotezleri 
ise aşağıdaki gibidir:

H1: Yürüyerek kenti deneyimlemek kentte 
yaşam kalitesini arttırır.

H2: Kentte çeşitli rotalardan yürümek kentte 
yaşanabilirliği artırır. 

Çalışmada, yaşam kalitesi kavramı ve öl-
çütleri ve bunlara bağlı olarak yaşanabilirlik 
kavramından söz edilecektir. Bu çalışmanın 
alt başlıklarında ise, kentsel mekânın hangi 
yollar ile deneyimlenebileceği anlatılacak-
tır. Bunlar; yürünebilirlik, haritalama ve Jan 
Gehl’in kentsel mekân okuma deneyimleri-
dir. Alan çalışmasında Alanya için kentsel 
mekân okuması yapılacak ve değerlendirme 
bölümünde kent okumasından elde edilen 
bulgular ışığında kentin yürünebilirliğine 
katkı sağlaması için 9 adet yürüme rotası öne-
rilecektir.



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos Yıl: 2019 Sayı: 17 İlkbahar Yaz Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
May / June / July / August Year: 2019 Volume: 17 Spring Summer Semester

ID:348 K:475
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

4

ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE

PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880

YÖNTEM

Yaşam kalitesi hakkında çalışma yapan ve bu 
çalışmalar sırasında çeşitli yöntemlere başvu-
ran birçok mimar, kentsel tasarımcı ve bilim 
insanı vardır. Kamusal alan ve yürünebilir 
kentlerle ilgili araştırmaları ve danışmanlık-
ları olan Jan Gehl de bu isimlerden biri ola-
rak, kentlerin yaşanabilirliği ve yaşam kali-
tesi standartlarını araştırmış ve kitaplarında 
da bununla ilgili bazı kriterlere yer vermiş bir 
mimar ve kent plancısıdır. Bu çalışmada Jan 
Gehl’in (1994:5-7) “Places for People: Cent-
ral Melbourne” kitabında yer alan ve Melbo-
urne için daha önce yapmış olduğu kent oku-
ma kriterleri temel alınarak Alanya’nın tarihi 
merkezinde elde edinilen bilgilere ve haritala-
ra bağlı olarak yürünebilirlik ve yaşam kalite-
sine yönelik bir kent okuması yapılmıştır. Bu 
okuma yapılırken fotoğraf, eskiz, istatistiksel 
veriler, yapılan gözlemler, haritalar kullanıl-
mış, daha önce yapılmış kent okuma grafikle-
rinden de faydalanılmıştır. Alanya büyümek-
te olan bir kent olması sebebiyle tüm kenti 
yürüyerek deneyimlemek yerine, kentlinin ve 
turistlerin daha çok yürüyerek gelmeyi tercih 
ettiği Alanya Kalesi ve çevresi inceleme alanı 
olarak belirlenmiştir. Rotalar oluşturulurken 
yapılan tüm gözlem ve ölçümler kentlinin 
ve turistlerin daha fazla kenti ziyaret etmeyi 
tercih ettikleri mayıs-haziran ayları içerisinde 
gerçekleştirilmiştir. 

KENTSEL MEKÂNDA YÜRÜNEBİLİR-
LİK DENEYİMİ

Çevrenin ve kentsel mekânların nitelikleri-
nin belirlenmesi çevresel imaj yardımı ile 
olur. Çevresel imajlar, kentin algılanabilirli-
ği, kentlilerin tasarıma ve planlamaya katıl-
maları açısından önemlidir. Kentler, büyük 
ölçekli alanlar olmasından ötürü, algılanacak, 
deneyimlenecek ve keşfedilecek birçok yer-
lere sahiptir. Kevin Lynch’e (1996:153-161) 
göre kentte keşfedilmeyi bekleyen, her du-
rumda gözle görülebilecek bir manzara veya 
dekor vardır. Her kentlinin kentle ilgili ken-
di algısı farklıdır. Çünkü kentin yapısı aynı 
zamanda, kenti çok farklı şekilde algılayan 
insanlar tarafından milyonlarca kez değiştiri-
len bir yapıya sahiptir. Bu yüzden kentlerin 
büyümesi ve formu çok zor kontrol altına 
alınır. Ama burada önemli olan kenti algılar-
ken okunaklı olmasıdır. Kent mekânlarının 
algılanmasında, kent içinde yürümek, kent-
sel imajları ve insanların kent içindeki faali-
yetlerini analiz etmek, anlamlı bir kent oku-
ması için önemlidir. Kentsel mekânın hoş, 
canlandırıcı ve davetkâr bir atmosfere sahip 
olmasında mekânın okunaklı olması konfor, 
karakter ve çeşitlilik derecesi olumlu etkiye 
sahiptir. Ancak, aynı özelliklerin tüm kentsel 
mekânlarda aynı sonucu verip vermeyeceği 
bilinmemektedir. Bazı ortak sonuçlar olabi-
leceği gibi, kentsel mekânın fonksiyonuna 
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göre de farklılıklar gözlenebilir (Özdemir ve 
Ocakcı, 2017:73).

Yürümek, fiziksel anlamda bir yerden bir 
yere ulaşmanın basit ve masrafsız bir yön-
temi olarak tanımlanabilir ve aynı zamanda 
insanların kenti keşfetmesine, deneyimle-
mesine, yaya olanaklarına, sokak dokusuna, 
kaldırım, yol gibi yapılı çevrede kent ve kent-
linin karakterine göre de şekillenebilen bir 
eylemdir. Yürümek ve yürünebilir hissetmek, 
insanlara ihtiyaçtan çok, yapılı çevrenin onla-
ra cazip gelmesi ile önem kazanır. İnsanların 
yürüme istekleri yapılan araştırmalara göre 
belli ölçütlere dayandırılmıştır. Soutworth’a 
(2005:246-257) göre yürünebilirlik, “yapma 
çevrenin, yayaları konfor ve güvenlik için-
de belirli bir zaman ve güçle farklı noktalara 
bağlarken, görsel anlamda da ilgi çekici man-
zaralar sunarak, yürümeyi destekleyip teşvik 
eden bir yapı sunmasıdır”. Kentin yürümeye 
müsait bir yapısının olması yürünebilirlik 
için önemlidir. Handy’e (1996:35-144) göre, 
“yaya gördüğü, duyduğu, kokuları aldığı ve 
hissettiği için kent dokusu yürüme açısından 
önem taşımaktadır”. Rapoport (1990:55-
87)’a göre ise, kültür ve sosyal yapının yü-
rümeye etkisinde, yürüme yerlerinde bulunan 
tarihi süreklilik, zamanın etkisi ve kentlinin 
yürüme isteği, rotanın bağlamı ve kentteki 
rota çeşitliliği önemlidir. Ayrıca sokakların 
birbirleriyle ilişkileri, farklı ulaşım sistemle-
rinin birbiriyle çakışması, yaşayan ve yoğun 

mahalle dokusunun varlığı, konut dokusu, 
karma alan kullanımı, yoğun insan-insan ak-
tivitesi, kentteki zemin kat ve karma alan kul-
lanımları, iş ve nüfus yoğunluğu, ticari hiz-
met mekânlarına yakınlık, güvenlik hissi, yo-
lun fiziksel elemanları, estetik değeri ve yaya 
dostu tasarımlar gibi faktörlerin de yürümeye 
etkisinin olduğu tespit edilmiştir (Cervero ve 
Kockelmann, 1997:199).

Yürünebilirlik deneyimi üzerine yapılan 
araştırmalarda gelinen ortak nokta, kent-
sel mekânın fiziksel ve algısal niteliği ile 
bireysel tepkilerin yürüme eylemini etkile-
yen temel faktörler olduğudur. Ewing, vd. 
(2006:223), yaptıkları çalışmalarda, yürüne-
bilir kentsel mekânlar planlanması ve tasarı-
mında mekânın fiziksel ve algısal niteliğinin 
önemine dikkat çekmektedir. Pikora ve arka-
daşlarına (2003:693) göre de yürünebilirlik, 
kentsel yapılı çevrenin tasarıma ait fiziksel 
özellikleri ve bireysel tepkileri içeren nes-
nel-öznel etkileşiminde gerçekleşen bir olgu-
dur. Fiziksel çevre kriterlerine bakıldığında 
fonksiyonların çeşitliliği, bağlantılar, konfor 
ve güvenlik yürünebilirliği önemli ölçüde 
etkilemektedir. Kentsel mekânda yürümeyi 
teşvik eden tasarımlar ile birlikte, dükkânlar, 
kafeler, rekreatif faaliyetler içinde yürümek 
kentsel mekânlarda çeşitliliği artırmaktadır. 
Handy ve Clifton’ın (2001:317) yaptıkları 
çalışmada, mekânda ticari işlevlerin bulun-
masının yürümeye olan isteği arttırdığı belir-
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tilmektedir. Yürünebilirliği etkileyen temel 
unsurlardan bir diğeri de mekânın sağladığı 
konfor düzeyidir. Yürürken kentlinin kendini 
rahat hissedebilmesi için kentsel mekânın be-
lirli fiziksel özellikler taşıması gerekmekte-
dir. İklim koşullarından korunmaya yardımcı 
elemanların varlığı, trafik elemanlarının ye-
terliliği, kaldırım genişliği ve kalitesi, sokak 
peyzajı, eğim, arazi kullanımları, suç̧ oranları 
gibi değişken ögeler kentsel mekânın konfor 
düzeyini belirlemekte ve yürünebilirliği pozi-
tif yönde etkilemektedir. 

İngiltere University College London 
bünyesindeki Space Syntax Laboratuvarı 
tarafından geliştirilen bir model olan Space 
Syntax (Hillier&Hanson, 1984:9), yaya ha-
reketleri ve mekânsal biçimlenme arasındaki 
ilişkiyi matematiksel boyuta taşıyarak tanım-
lamaya çalışmaktadır. Space Syntax, yaya ve 
araç geçişlerini analiz ederek tasarım öneri-
lerinin yaya hareketleri üzerindeki olası etki-
lerini hesaplamak için geliştirilmiş bilgisayar 
programları kullanmakta, kentin biçimlenme 
özelikleri ile gözlemlenen işlevler arasındaki 
karşılıklı ilişkiyi anlamaya çalışmaktadır. Bu 
yöntem ile yapılan çalışmalarda mevcut du-
rum açıklandığı gibi, tasarım surecinde farklı 
önerilerin hareket dokuları üzerindeki olası 
etkileri sınanmakta ve elde edilen bulgular 
yeni tasarım alternatiflerini araştırmak, de-
ğerlendirmek ve sonuçlarına yönelik tahmin-
de bulunmak için kullanılmaktadır (Hillier ve 

diğ., 1992:42, Hillier, 1996:215-239). Space 
Syntax, yapıların ve kentlerin mekânsal do-
kularını incelemek için kullanılan bir teknik 
olmakla beraber çalışmanın sonuçları kentsel 
mekânın yürünebilirliğine veri oluşturacak 
bulgularını da içermektedir. Space Syntax bir 
mimarın veya şehir plancısının öznel deneyi-
minden veya sezgisinden daha fazla güvenilir 
olabileceğinden, paydaş görüşmelerinde daha 
yararlı olduğu düşünülmektedir (Özkan ve 
Özer, 2014:1659). Ancak bu makalede Jahn 
Gehl (1996:125-126) kent okuma kriterleri 
kullanılıp, matematiksel bir sonuca ulaşıl-
madan kentsel mekânın dokusuyla beraber 
kentliyi de araştırmanın bir parçası haline ge-
tiren gözlem ve analizlerden faydalanılmıştır. 
Kentsel mekân tasarlanırken mekânı sokak, 
meydan gibi bir tür geometrik biçim olarak 
düşünme alışkanlığı insan davranışı ile boş 
biçim arasındaki ilişkiyi hayal etmeyi güç-
lendirmektedir. Mekânsal örüntülerin en te-
mel sonucu hareket örüntülerinin ortaya çıka-
rılması ile görünür hale gelebilir. Bu nedenle 
mekânın insan insana olan ilişkiler üzerinde-
ki etkisi birbiriyle ilişkili mekanlar sistemi 
düzeyinde daha da ön plana çıkacaktır (Hiller 
vd., 1993:32). Bu çalışma, insan-insan iliş-
kisi üzerinden kentsel mekânın birbirleriyle 
bağlanmasını sağlayacak kentsel rotaların da 
olması gerekliliğini savunmaktadır.  
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HARİTALAMA ve JAN GEHL’İN KENT-
SEL MEKÂN OKUMA DENEYİMİ

Jan Gehl’in insanlar için daha yaşanabilir 
kent merkezi yaratma konusunda kentsel 
mekânın hem yürünerek hem haritalar oluş-
turarak algılanmasına ilişkin birtakım çalış-
maları olmuştur. Kent içinde yaşam kalitesi 
ve yürünebilirliğin ölçüldüğü bu çalışmada 
analizler, haritalar aracılığı ile yapılmaktadır. 
Deleuze ve Guattari’e (1987:3-25) göre hari-
talamak bir kopyalama işi değildir. Haritalar 
gerçekleri yansıtır ve deneyseldir. Kopya, her 
zaman bir şeyin aynısı iken, haritalar alanlar 
arasında ilişkiler kurar ve parçaları birleştirir. 
Coner’a (1999: 213-252) göre haritalama, 
sadece var olan fiziksel özellikleri ifade et-
mez aynı zamanda çalışılan alandaki çalışma 
prensiplerini ve henüz görülür kılınmamış 
güçleri ifade eder.  De Certeau’a (2009:93) 
göre haritalamanın yolu, o bölgede fiziksel 
olarak bulunmuş olunmasıdır ve “yürümek 
gerçek haritaları oluşturan asıl yöntemdir ve 
yürüyenler, kentsel metni okumayı bilmeden, 
onu durmaksızın yazmaktadırlar” ifadesi şek-
lindedir. Farklı yöntemlerle yapılabilen ha-
ritalama, kent ve kentli arasında bir iletişim 
aracı olarak görev yapmaktadır. Yürüyerek 
gerçek haritaların oluşturulması ile kentli de-
neysel bir sürece dâhil edilir.

Gehl’e göre binaların içerisinde ve arasın-
da sürdürülen bir yaşamın incelenmesi, 
mekânların ve binaların birbirine etkisinin 

incelenmesinden çok daha esaslı ve önem-
lidir. Bu noktada anlatılmak istenen, kent 
okuması içerisinde incelenmesi gereken en 
önemli noktanın kentliler olduğudur. Kentli-
lerin gündelik yaşam deneyimleri ve algıla-
rı, kent hakkında önemli bilgiler verir. Gehl 
(1996: 125-126) iyi bir şehri iyi bir partiye 
benzetmektedir. Çünkü kentliler, kent için-
de kendi kendilerine eğlenebildikleri sürece 
kentte daha fazla vakit geçirmek isterler. Bu 
bağlamda Jan Gehl’e göre kentlilerin kamu-
sal alandaki etkinlikleri, mecburi etkinlikler 
ve isteğe bağlı etkinlikler olarak ikiye ayrıl-
maktadır. Kamusal alanda mecburi etkinlik 
olarak nitelendirilen eylemler; yürüyerek 
okula gitme, otobüs bekleme, alışveriş, işyer-
lerine yolculuk şeklinde kentlilerin günlük 
rutinlerinden oluşmaktadır. Yaşanabilir kent, 
mecburi etkinlikler sırasında keyif veren, ra-
hat ve güvenli bir yer olmalıdır. İsteğe bağ-
lı etkinlikler ise, yaşanabilir kentte kamusal 
alanlarda oturup, yemek yiyip, insanları izle-
yebilecekleri, sohbet edebilecekleri yerlerden 
oluşmaktadır. Bunlara ek olarak konforlu yü-
rüme alanları, kentlilerin kullanımı doğrul-
tusunda canlı kent yaratmak için gereklidir. 
Aynı zamanda konut ve işyerlerine en fazla 
beş dakikalık yürüme mesafesinde bulunan 
en az bir tane kullanışlı kamusal alana ihti-
yaç vardır. Bunun gibi pek çok gereklilik için 
Gehl (1994:5-7) yaşanabilir kentin bileşenle-
rini şöyle belirlemiştir;
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1. Yürünebilir,

2. Dinamik, canlı ve çeşitlilik yaratan,

3. Sosyal ve kültürel etkinliklerin yoğun ol-
duğu,

4. 24 saat yaşanabilir güvenli,

5. Cazibeli ve merak uyandıran kenttir.

Jan Gehl 1970’li yılların sonuna doğru ilk 
çalışmalarından biri olan Melbourne üzerin-
de bu kriterleri uygulamaya çalışarak kentin 
yaşam kalitesini değiştirmiştir. Jan Gehl’e 
göre Melbourne, daha yaşanabilir ve daha 
kullanılabilir bir kent merkezine sahip olma 
potansiyeli olan bir kenttir. Bu potansiyelin 
ölçülmesi nüfus, yürüme ve faaliyetler, şehir 
merkezi kullanım yoğunluğu, kullanım alış-
kanlıkları, kamusal alanlar, kafeler, kamusal 
oturma yerleri, zemin kat cepheleri, hava ve 
ses kirliliği, gölge ve güneş, yaya alanların-
da kalite ve miktar ve kaldırım kapasitele-
ri analizleri ile yapılmıştır. Bu analizler, bu 
kentin yaşam kalitesine ilişkin bilgileri ortaya 
koymakta ve yaşanabilir bir kent olması için 

gereken ölçütleri kentin gelişmesiyle orantılı 
olarak gözler önüne sermektedir.

ALANYA’DA KENTSEL MEKÂN OKU-
MA DENEYİMİ

Jan Gehl’in, Melbourne‘ün yaşanabilir bir 
kent kalması için yaptığı kentsel alan çalış-
ması bu makale kapsamında Alanya kent 
merkezi için yapılmıştır. Alanya’nın seçil-
mesinin en önemli nedeni, turizmin etkisiyle 
günden güne düzensiz büyüyen kentin, daha 
düzenli, yaşanabilir ve yaşam kalitesi yük-
sek bir yer olarak büyümesine katkıda bu-
lunmaktır. Tarihin ve turizmin iç içe olduğu 
kentte, olumsuz olan özelliklerle büyüme-
nin yerine yaşanabilirlik standartlarına göre 
büyüyüp geliştirilmek için önlem alınma-
sı, ileride daha da artacak nüfus ve göçlere 
rağmen daha yaşanabilir bir kent oluşmasını 
sağlayacaktır. Bu çalışmada analizlerin, araş-
tırmaların ve gözlemlerin yapıldığı çalışma 
alanı, kent merkezi için sınır teşkil eden Çev-
re Yolu’ndan itibaren Alanya Kalesi’ne kadar 
seçilmiş olan bölgedir (Şekil 1).
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Şekil 1. Alanya Tarihi Kent Merkezi (Çalışma Alanı)

Alanya’daki gündelik yaşamın ve kamusal 
alanın deneyimlenmesi, kentliler aracılığı ile 
olmuştur. Kentlilerin hareketlerine, yürüme 
yerlerine, boş zamanlarını geçirmeyi tercih 
ettikleri yerlere bakılarak kentte insan insana 
ilişkisi okunmaya çalışılmıştır. Alanya’daki 
kentsel okuma deneyimi 2016 yılı mayıs ve 
haziran aylarında, demografik yoğunluklar 
araştırılarak, insanların (kentli ve turist) ne-
relerde ve ne kadar yürüdükleri gözlenerek, 
belirli bir yere bağlı etkinliklerine göre kulla-
nıcı sayıları hesaplanarak ve kentlilerin yürü-
me alışkanlıkları ölçülerek yapılmıştır. Bun-
lara ek olarak önemli kamusal alanların araş-
tırılması ve kullanım miktarları, bu kamusal 

alanlardaki oturma ve dinlenme yerlerinin sa-
yıları analiz edilerek kentteki gündelik yaşam 
bilgileri de ortaya çıkartılmıştır.

BULGULAR

Jan Gehl’in daha yaşanabilir bir kent için 
araştırılmasını önerdiği nüfus, yürüme ve 
faaliyetler, şehir merkezi kullanım yoğunlu-
ğu, kullanım alışkanlıkları, kamusal alanlar, 
kafeler, kamusal oturma yerleri, zemin kat 
cepheleri, yaya alanlarında kalite, miktar ve 
kaldırım kapasiteleri Alanya kent merkezi 
için analiz edilmiş ve aşağıdaki buldular tes-
pit edilmiştir.
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Demografik Yoğunluk

Alanya hem yerleşim alanları hem de nüfus 
açısından 20 yıl öncesinde küçük bir kasaba 
iken, bugün gitgide büyüyen bir kent haline 
gelmiştir. Alanya’nın kent merkezinde, alan 
çalışmasının kapsadığı mahalleler, Kızlarpı-
narı, Saray, Kadıpaşa, Şekerhane, Güller pı-
narı, Hacet, Sugözü, Çarşı, Cumhuriyet, Hi-
saiçi ve Tophane mahalleleridir. TUİK verile-
rine göre 2015 yılı itibari ile nüfusu en yük-
sek mahalle Güller pınarı ve sonrasında Saray 
Mahallesi olmuştur. Hisariçi ve Tophane’nin 
büyük bir kısmı 1.derece doğal sit alanı olma-
sı nedeni ile yerleşik kentli sayısı azdır. Tu-
rizm açısından önemli bir kent olan Alanya, 
yaz aylarında daha da artan nüfusu ile Türki-
ye’deki bazı büyük illerden daha fazla nüfusa 
sahiptir. Nüfusun her geçen gün artması okul 

sayısında da artışa yol açmıştır. Anaokulu, il-
kokul ve ortaokulun yanı sıra 2015 tarihinde 
kurulan Alanya Alâeddin Keykubat Üniversi-
tesi ve 2014 yılında eğitime başlayan Alanya 
Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi, kent dı-
şından gelen öğrencileri ile kış aylarında da 
Alanya kent merkezini canlandırmaktadır. 

Yürüme ve Etkinlikler

Alanya’da gündüz ve akşam saatlerinde, 8 
farklı işlek alandaki kentli sayısının ölçüm 
sonuçları, kentlilerin yürüme alışkanlıkları-
nı göstermektedir (Şekil 2). Elde edilen bu 
veriler gündüz 11.30-14.30 saatleri arasında 
belirlenen noktalarda çıplak gözle görülebi-
lecek alan içerisinde, 5 dakika içinde geçen 
insan sayılarından hesaplanmıştır. Bu da yak-
laşık 500 m²’lik bir alandır.



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos Yıl: 2019 Sayı: 17 İlkbahar Yaz Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
May / June / July / August Year: 2019 Volume: 17 Spring Summer Semester

ID:348 K:475
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

11

ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE

PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880

Şekil 2. Alanya Kent Merkezindeki 8 İşlek Alan ve Yolları

Kent merkezindeki 8 işlek alandan en önem-
li cadde özelliği taşıyan Atatürk Bulvarı’nın 
Damlataş’tan sonraki kısmı, Alanya girişinde 
bulunan Alaaddin Keykubat Heykeli’ne ka-
dar tek şeride düşürülüp, 2009 yılında Kleo-
patra Plajı Yürüyüş Parkuru haline gelmiştir. 
Araç yolunun Alanya’ya giriş kısmı kapatılıp, 
15 metre civarında yürüyüş ve bisiklet yolu 
yapılmıştır. Bunun nedeni, Alanya kentine 
yürüyüş yolu kazandırılmasının yanı sıra, bu 
caddede bulunan çok sayıda otelin ziyaretçi-
lerinin Kleopatra Plajı’na geçerken ve orada 
yürürlerken, şehirlerarası yol yapan kamyon, 
tır gibi araçlardan rahatsız olmamasının isten-
mesidir. Atatürk Bulvarı’ndan geçen insan 

sayısı, Kleopatra Plajı Yürüyüş Parkuru ve 
diğer caddelere göre oldukça fazladır. Alışve-
riş, yeme-içme gibi sosyal, kültürel ve ticari 
faaliyetlerin yoğun olduğu bulvar, özellikle 
turistlerin kent içinde yoğun olarak yürüdük-
leri bir yoldur. Denize paralel olarak uzanma-
sı ve kentin ana caddesi olmasından dolayı da 
kentin en kalabalık ve canlı yeridir. Rıhtım 
Caddesi Alanya limanının sosyal ve kültürel 
açısından hareketli olan ikinci yoğun cadde-
sidir. Rıhtım Caddesi’ne yakın sayıda insanın 
yürüdüğü Şevket Tokuş Caddesi, gündüz sa-
atlerinde iş yeri, banka, okul ve hastane gibi 
yerlerin çok olmasından dolayı insan yoğun-
luğu açısından işlek bir caddedir. Önemli ka-
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musal alanlardan biri olan Atatürk Anıtı’nın 
olduğu Hükümet Meydanı, kentin en önemli 
buluşma noktalarından biridir. Gündüz hava 
sıcaklığının yüksek olması ve meydanın ta-
mamının güneş almasından dolayı yaz ayla-
rında çok fazla insanın kullanmadığı bir yer-
dir. Fakat Alanya Belediyesi’nin bulunduğu 
taraftan Ahmet Tokuş Bulvarı’na geçişi ko-
laylaştırdığı ve yaya geçidinin bulunmasın-
dan dolayı insanlar bu yolu tercih etmekte, 
yerli yabancı turistlerin dışında, kentliler de 
özellikle sabah saatlerinde spor veya yürüyüş 
amaçlı kullanmaktadırlar. Güzelyalı Caddesi 
denize paralel, Kleopatra Plajı’na yakın ve 
aynı zamanda Damlataş Mağarası’nın da bu 
yolun sonunda bulunduğu önemli bir cadde-
dir. Alanya kentinde yaz aylarında yürüyen 
insanların çok olmasının bir nedeni de plaj-
lardır. Özellikle Kleopatra Plajını giriş-çıkış 
sırasında bu yürüyüş yolu çok fazla kullanıl-
maktadır. Kale Caddesi, kaleye çıkan taşlı ve 
arnavut kaldırımlı bir yoldan oluşan ve surla-
rın içinden geçen araç trafiğine açık bir cad-
dedir. Kalenin tepede konumlanması ve kent 
merkezinin içinden kaleye yürüyerek çıkıl-
masının yaklaşık bir saat sürmesi çoğu ziya-
retçiyi arabalarıyla veya toplu taşıma ile belli 

bir yere kadar gidip sonra yürüyerek gez-
meye zorlamaktadır. Kale Caddesi’nin kent 
merkezi ile yürüyüş bağlamında çok bütünle-
şik olamamasından dolayı Kale Caddesi’nde 
yürüyen insanların sayısı diğer yerlere göre 
daha azdır. Yaz aylarında gündüz hava sıcak-
lığının fazla olması kaleye yürüyerek çıkma-
yı engellemektedir. Atatürk Bulvarı’nda ak-
şam saatlerinde çok insan olmasına rağmen 
gündüz saatleri kadar çok yoğunluk yoktur. 
Özellikle en belirgin azalma gösteren yer, 
Şevket Tokuş Caddesi’dir. Çünkü gündüz 
caddede bulunan çoğu işyeri ve ofis akşam 
saatlerinde kapalıdır. Güzelyalı Caddesi’nde 
ise bu durum tam tersi olarak akşam, yürüyüş 
amaçlı gelen ve orada vakit geçirmekten hoş-
lanan insanların sayısı oradaki kafeler, yeme 
içme yerleri ve otellerden dolayı daha fazla-
dır. Damlataş’ta bulunan Güzelyalı Caddesi, 
Damlataş Caddesi’nden sonra hareketli bölge 
olan İskeleye bağlandığı için, burada yürüyen 
insan sayısı daha fazladır. Kale caddesi, Kle-
opatra Plajı Yürüyüş Parkuru, Ahmet Tokuş 
Bulvarı ve Hükümet Meydanı’nda çok büyük 
farklılıklar olmasa da akşam saatlerinde ufak 
artışlar gözlenmektedir. 
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Şekil 3. Alanya’da Gündüz- Akşam Bir Yere Bağlı Etkinliklerin Sayısı

Alanya’nın en kalabalık 8 işlek alanında, 
gündüz 13.00-16.00 ve akşam 20.00-23.00 
saatleri arasında yaklaşık 500 m² alanda bu-
lunan insanların yaptığı etkinlikler gözlenmiş 
ve bu etkinlikler 5’e ayrılmıştır. Alışveriş ya-
pan, kamusal alanlarda oturma dinlenme yer-
lerinde bulunan, ayakta duran, kafede oturan 
ve otobüs bekleyen insanların sayıları Şekil 
3’da verilmiştir. Yapılan araştırmaya göre, 
belirli bir yere bağlı etkinliklerin çeşidine 
göre gündüz ve akşam saatlerindeki insan sa-
yıları değişkenlik göstermektedir.

Kullanım Yoğunluğu

Belirli bir yere bağlı etkinlikler grafiklerine 
bakıldığında kullanım yoğunluğunun genel 
olarak akşamları daha canlı ve hareketli olan 
plajların olduğu bölgede olduğu ve bu bölge-
nin gündüz saatlerinde de canlılığını korudu-
ğu gözlemlenmiştir. Şekil 4’de gösterilen de-
ğerler, güneşli bir havada, 5 dakika içerisinde 
yaklaşık 500 m2 de sayım yapılan belirli bir 
yere bağlı etkinliklerin gündüz ve akşam sa-
atlerindeki insan sayılarının ortalamaları alı-
narak hazırlanmıştır. Bu ortalamalara göre 
gün içinde en yoğun kullanım Rıhtım cadde-
sinde gözlemlenmiştir.

Şekil 4. Alanya’da Caddelerin Kullanım Yoğunluğu
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Kullanım Alışkanlıkları

Alanya’nın kamusal alanlarında kentlilerin 
bir yere bağlı olan etkinlikleri tutarlı kullanım 
alışkanlıklarına sahip değildir. Kentin önemli 
kamusal alanları bazen gündüz daha yoğun-
ken bazen akşam daha yoğun olabilmektedir. 
Saatlere göre kullanım alışkanlıklarını ölç-
mek için hafta içi Rıhtım Caddesi’nde her 
saat, 100 m²’lik bir alanda oradan yürüyen ve 
bisiklete binen toplam insan sayıları ölçülmüş 
ve akşam saatlerinde arttığı gözlemlenmiştir 

(Şekil 5). Kentliler gündüz saatlerinde çalış-
tıkları için, akşam saatlerinde daha çok ka-
musal alanlarda, kente gelen yerli ve yabancı 
turistler öğlen ve akşam yemeği saatlerinde 
daha çok sokakta ve kamusal alanlarda bu-
lunmaktadırlar. Kullanım alışkanlıkları, kent-
teki etkinliklere, hava durumuna, tatil günleri 
vb. faktörlere göre değişmektedir. Aynı za-
manda, Alanya bir turizm kenti olduğu için 
gelen ziyaretçi sayılarına göre de kullanım 
alışkanlıkları değişiklik göstermektedir.

Şekil 5. Alanya’da Kullanım Alışkanlıkları

Kamusal Alanlar

Kamusal alanlar kent için büyük önem taşı-
yan insanların sosyalleştikleri ve vakit geçir-
dikleri kent içi yapılar arasında yaşamın geç-
tiği yerlerdir. Alanya kent merkezinin olumlu 
tarafı, içinde korunmuş tarihi yerleri, kültürel 
mirasları ve mağaralar gibi doğal oluşumlar-
la beraber müze, tiyatro, sinema gibi kültürel 

mekanlara da sahip olmasıdır (Şekil 6). Ancak 
kentteki tarihi ve turistik alanlar ayrı ayrı kü-
melendiği için birbirleri ile rahat ve yürüne-
bilir bağlantılar içermemektedir. Kale bölgesi 
kendi içinde tarihi yerleri gezme bakımından 
bağlantılı olsa da kent içindeki kamusal alan-
lardaki yürüme ağları anlaşılır ve birbirleriyle 
bağlantılı değildir. Alanya’da bulunan oteller, 
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gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin konak-
ladıkları yerler olmaları sebebiyle kentteki 
konumları, kentin canlılığı, kamusal alan kul-
lanımı ve yürünebilirlik bağlamında önemli 
etkiye sahiptir. Kentin kamusal alandaki en 

önemli alışveriş yerleri belirli günlerde ku-
rulan pazarları, Atatürk Bulvarı ve Ahmet 
Tokuş Bulvarı’nın bir kısmı ve dükkânların 
yoğun olduğu Alanya Çarşı’sıdır.

 Şekil 6. Alanya Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Haritası

Alanya’da yeşil alanlar kentin bir diğer 
önemli kamusal alanlarından biridir (Şekil 
7). Kentlilerin temiz hava alabildikleri yeşil 
alanlar dinlenmek, spor yapmak, piknik yap-
mak gibi sosyal aktiviteler için oldukça kul-
lanışlıdır. Alanya’da mevcut yeşil alanlar çok 
az sayıda olmamakla beraber, ileriki yıllarda 

daha da büyüyen kentleşmeye karşı önlem 
alınıp, var olan park ve bahçeleri koruyarak 
yenilerinin de eklenmesi gerekmektedir. Park 
ve bahçelerin mahallelere göre toplam met-
rekaresi yeşil alanların büyüklüğü ile doğru 
orantılıdır. 
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Şekil 7. Alanya Yeşil Alanlar Haritası

Yeme İçme Mekânları

Alanya’da yeme içme mekanlarına gösterilen 

ilgi ve yoğunluk, açık havada olup olmaması, 

konumu, manzarası, kalitesi gibi özelliklere 

göre değişmektedir. Bu yüzden yeme içme 

mekanları, sadece yemek ve fiyatlarına göre 

değerlendirilmemektedir. Kentteki yeme 

içme alanları olan kafeler, bar ve restoranlar 

hem turistlerin hem kentlilerin hem de öğ-

rencilerin vakit geçirdikleri, sosyalleştikleri 

yerlerdir. Özellikle kıyı şeridinde ve kentin 

üst kotlarında yer alan yeme içme mekanla-

rı manzaralarından ötürü ziyaretçilerin daha 

çok ilgilerini çekmektedir. 

Kamusal Alanlarda Oturma ve Dinlenme 
Yerleri

Kentte kamusal alanlarda bulunan oturma ve 
dinlenme yerleri, kentliler ve kenti ziyaret 
edenler için oldukça önemlidir. Kentlilerin 
nerede oturacakları, yerine, rahatlığına, alan-
daki gürültü, rüzgâr, güneş, gölge gibi fiziki 
şartlara ve manzarasına, ayrıca alanda bulu-
nan insanların yürüme ve faaliyetlerine göre 
de değişmektedir. Alanya kent merkezinin 
bazı yerlerinde daha az oturma ve dinlenme 
yeri olmasına rağmen, kentin büyüklüğüne 
göre genel olarak uygun sayıda, kaliteli, te-
miz ve sağlam kent mobilyaları mevcuttur. 
Kent merkezinde kent mobilyalarından bank-
lara, çöp kovalarına, piknik masalarına, otur-
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ma ve dinlenme alanlarına, süs havuzları, bit-
kilendirme ve çeşitli heykellere rastlanmak-
tadır. Kentlerde oturma ve dinlenme yerleri 
sadece banklarla sınırlı değildir. Alanya kent 
merkezinde zaman zaman insanlar, özellikle 
öğrenciler, çimenlere, merdivenlere, dekora-
tif çiçekliklerin kenarlarına oturmayı tercih 
etmektedirler.

Zemin Kat Cepheleri

Alanya’da genellikle zemin katlarda işyeri, 
dükkân, mağaza ve kafe/restoranlar mevcut-
tur. Özellikle turistler, kent merkezinde gezer-
lerken, vitrinlere bakarak vakit geçirip alışve-
riş yapmaktadırlar. Alanya kent merkezinde 
alışveriş bölgesi olan Atatürk Bulvarı’nda 
zemin kat cepheleri oldukça renkli ve hare-
ketlidir. Bu caddede kör cepheler yoktur ve 
hemen hemen her 100 metrede 10’dan fazla 
dükkân, mağaza veya kafe vardır. Fakat Gü-
zelyalı Caddesi’nin bazı binalarında ve Ah-
met Tokuş Bulvarı’nın bir kısmında zemin 
katlar yol hizasında değil yolun alt kotunda 
kalmışlardır. Bunun nedeni 80’li yıllarda ya-
pılan bu binaların, bir kat fazla kullanılmak 
istenmesinden kaynaklanmaktadır. 

Yaya Alanlarının Kalitesi ve Miktarı

Yaya alanların kalitesinin değerlendirilebile-
ceği, kamusal alan ve yürünebilirlik açısından 
en işlek yerler Atatürk Bulvarı, Ahmet Tokuş 
Bulvarı, Kleopatra Plajı Yürüyüş Parkuru, 
Rıhtım Caddesi, Güzelyalı Caddesi, Şevket 

Tokuş Caddesi ve Kale Caddesi’dir. Ahmet 
Tokuş Bulvarı, Atatürk Bulvarı’nın devamı 
olup, denize paralel, kafelerin, restoranların, 
mağazaların ve otellerin yoğun olarak bu-
lunduğu, yürüyüş yollarının ve kaldırımların 
geniş olduğu, park ve bahçe gibi kamusal 
alanlara sahip önemli caddelerdir. Genellikle 
geniş yolları sayesinde konforlu yürüyüş ya-
pılabilir. Mağazaların vitrinlerine bakılarak 
zaman geçirilebilir ve eğimli olmayan düz 
bir yol olarak yürümek için uygundur. Fakat 
özellikle yaz aylarında, cadde çok kalaba-
lık olduğu için zaman zaman akıcı bir yürü-
yüş sağlanamamaktadır. En önemli olumsuz 
özelliği ise bu iki caddenin, trafiğin yoğun 
olduğu gürültülü caddeler olmasıdır. Atatürk 
Bulvarı’nın devamı niteliğinde tek yönü tra-
fiğe kapatılarak yürüyüş ve bisiklet yolu ya-
pılan Kleopatra Plajı Yürüyüş Yolu, oldukça 
geniş, manzarası iyi, Atatürk ve Ahmet Tokuş 
Bulvarı’na göre daha sessiz ve tek şerit oldu-
ğu için trafik açısından sakin olan bir yürüyüş 
yoludur. Kesintisiz bir yürüyüş için oldukça 
idealdir. Rıhtım Caddesi, İskele bölgesinde 
bulunan genellikle yerli ve yabancı turistle-
rin tercih ettiği, özellikle yazın gece kulüp-
lerinin açık ve restoranların çok olmasından 
dolayı oldukça hareketli bir caddedir. Şevket 
Tokuş Caddesi, genellikle işyeri gibi ofisle-
rin, okulların ve hastanenin olduğu manzara-
sı olmayan ve gündüzleri kalabalık olan bir 
caddedir. Trafik bakımından da yoğun olan 
bu caddede hem seyir halinde hem de park 
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halinde çok sayıda araç bulunmaktadır. Diğer 
yerlere göre kaldırım genişliği daha dar olan 
cadde akıcı bir yürüyüş için fazla tercih edilen 
bir yer değildir. Güzelyalı Caddesi, parkların 
ve özel yürüyüş yollarının olduğu, denize pa-
ralel olmasından dolayı manzarası iyi ve özel-
likle hafta sonu kentlilerin ailecek vakit geçir-
dikleri bir caddedir. Yürüyüş için uygun fakat 
diğerlerine göre daha kısa olan cadde, turist-
ler tarafından da sıkça kullanılmaktadır. Kale 
Caddesi, Alanya’nın en önemli tarihi yeri olan 
kaleye çıkan, eğimli olmasından dolayı yürü-
yerek çıkması oldukça zor bir yoldur. Yol üze-
rinde küçük dükkânlar ve kafeler bulunmakta-
dır ancak araçların yol boyunca park halinde 
bulunması kötü bir görüntü yaratmaktadır. 
Kaldırımların çoğu engelliler ve yaşlıların da 
kullanımına uygun olarak tasarlanmıştır.

DEĞERLENDİRME ve YÜRÜNEBİLİR-
LİĞİ ARTTIRICI ÖNERİ KENT ROTA-
LARI

Alanya’daki yaşam kalitesi ve yürünebilirlik, 
kentteki gündelik yaşam ve kamusal alan de-
neyimlerinden yararlanılarak incelenmiştir. 
Alanya bir turizm kenti olduğu için, her yıl 
gelen ziyaretçi sayısı farklıdır ve turizmde 
meydana gelen iyi veya kötü gelişmelere göre 
ölçümler tekrar yapılıp değerlendirilebilir. 

Elde edilen ölçüm ve gözlemler ışığında Alan-
ya’nın daha yürünebilir bir kent olabilmesi 
için;

• Yolların genel olarak dar, sıkışık ve teh-
likeli olmaması gerekmektedir. Özellikle 
kent içindeki bazı ara sokaklarda ve Şev-
ket Tokuş Caddesi’nde buna dikkat edil-
melidir.

• Tarihi çevrenin olduğu Kale bölgesi trafi-
ğe kapatılmalı ve o bölgedeki yürünebilir-
lik arttırılmalıdır.

• Kentlilerin kenti yürüyerek gezerken gö-
rebileceği ilgi çekici ve kaliteli zemin kat 
cepheleri olması gerekir. Göz seviyesin-
den aşağıda olan zemin kat cepheleri yü-
rüme yolları ile aynı hizaya getirilmeli ve 
görsel olarak iyileştirilmelidir. 

• Kentlilerin yönlerini bulmaları için anlaşı-
labilir yaya ağları planlanmalı ve bunları 
okunaklı kılacak göstergeler arttırılmalı-
dır. 

• Gezinti ve yürüyüş sırasında gerekli ola-
cak dinlenme alanları planlanmalı, özel-
likle Atatürk Bulvarı gibi kentin en önemli 
ana caddesinde sayıca daha çok dinlenme 
alanı bulunmalıdır. 

• Kentte akşam saatlerinde yürüyüş yolları 
ve bağlantılı ara yollar aydınlatılmalıdır. 

• Yaya ağları önemli kamusal alanlara doğ-
rudan bağlanmalıdır. 

• Rotalar önerilerek önemli kamusal alan-
lara bağlanan yaya ağları daha anlaşılır 
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ve yürümeye teşvik edici olmalıdır. Kent-
lerde yürüme ağlarının, önemli kentsel 
mekânlara bağlanması kentliler için ol-
dukça önemlidir. Çünkü her kentlinin 
yürüyüş rotası değişkenlik gösterebilir. 
İnsanlar yürüyüş rotasını seçerken, bu-
lundukları konuma, gitmek istedikleri 
kamusal alanlara, tarihi, kültürel ve sos-
yal çevreye bakarlar. Rotalar, kentin tarihi 
yapısına değerek, kentlilerin ve turistlerin 
algısını arttırmaya yönelik olarak tasar-
lanmalıdır. Rotalar oluşturulurken karşı-
laşılan sorun, kamusal alanların ve sosyal 
aktivitelerin dağınık halde bulunmasıdır. 

Konut alanlarının, kamusal alanların ve 
işyerlerinin ayrı ayrı yerlerde toplanmış 
olmasından dolayı kentin her sokağı yürü-
nebilirlik açısından etkili kullanılmamak-
tadır. Bu bağlamda kente yaşanabilirliği 
kamusal alanlarda insan-insan ilişkisi üze-
rinden arttırması hedeflenen 9 adet öneri 
kent rotası tasarlamıştır. Bu rotalar, yapı-
lan kent okuması sonucunda Alanya’da 
kentsel mekân ve üzerinde yapılan çeşitli 
aktiviteleri, yürüyüş süreleri ve yürüyü-
şe çıkma saatleri gibi isteğe bağlı zaman 
geçirme potansiyeli üzerinden kentlilerin 
deneyimlemesine sunulmaktadır. 

Şekil 8. Rota 1
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Otobüs duraklarından (Cuma pazarı) 
Damlataş’a kadar 2 km’lik yoldur. Yürüyüş 
süresi yaklaşık 25 dakika sürmektedir. Ka-

musal alanlar, yeme-içme mekânları ve sos-
yal aktiviteler içerir.

Şekil 9. Rota 2

Otobüs duraklarından (Cumapazarı) 
Kızılkule’ye kadar 1,65 km’lik yoldur. Yü-
rüyüş süresi yaklaşık 20 dakika sürmektedir. 

Kamusal alanlar, gece kulüpleri, tarihi yerleri 
içerir.
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Şekil 10. Rota 3

Kızılkule’den Damlataş’a kadar 1,5 km’lik 
yoldur. Yürüyüş süresi yaklaşık 15 dakika sür-

mektedir. Tarihi yerler, mağara ve sahil yolu-
nu içerir. 
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Şekil 11. Rota 4

Damlataş’tan Dinek Parkı’na kadar 3,3 km’lik 
yoldur. Yürüyüş süresi yaklaşık 35 dakikadır. 
Yürüyüş ve park alanları içerir.
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Şekil 12. Rota 5

Kızılkule’den Başkanlar Parkı’na kadar 3 
km’lik yoldur. Yürüyüş süresi yaklaşık 35 

dakikadır. Yürüyüş alanları, park alanları ve 
tarihi yerler içerir. 
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Şekil 13. Rota 6

Damlataş’tan Pazarkapı’ya kadar 1,8 km’lik 
yoldur. Yürüyüş süresi yaklaşık 20 dakikadır. 
Sosyal alanlar içerir.
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Şekil 14. Rota 7

Kızılkule’den Pazarkapı’ya olan 1,5 km’lik 
yoldur. Yürüyüş süresi yaklaşık 20 dakikadır. 
Tarihi ve kültürel yerleri içerir.
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Şekil 15. Rota 8

Kızılkule’den Pazarkapı’ya olan 1 km’lik kısa 
yoldur. Yürüyüş süresi yaklaşık 15 dakikadır. 
Tarihi yerleri içerir.
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Şekil 16. Rota 9

Pazarkapı’dan Hisariçi’ne olan 4,7 km’lik 
yoldur. Yürüyüş süresi yaklaşık 90 dakikadır. 
Tarihi, sosyal ve kültürel yerleri içerir.

Alanya’nın daha dinamik ve canlı bir kent ol-
ması için; 

• İnsanların bir araya gelebilecekleri buluş-
ma alanları ve meydanlara yer verilmeli-
dir. Özellikle Şevket Tokuş Caddesi gibi 
daha dar yürüme alanı olan yerlerde in-
sanların sosyalleşebilecekleri daha geniş 
alanlar, meydanlar bulunmalıdır.

• Özellikle yaz aylarında kentlilerin sıcak-
tan korunacak ve Atatürk Bulvarı veya 

Çarşı Mahallesi’nde alışveriş ve yürüyüş 
yaparken gölge ihtiyaçlarını sağlayacak 
yerlere ihtiyaçları vardır.

• Kent içinde konut, işyeri, sosyal aktivite 
ve eğlence alanları karışık halde bulunma-
lıdır. 

Alanya’nın sosyal ve kültürel etkinliklerin yo-
ğun olduğu bir kent olabilmesi için; 

• Sokak gösterileri ve sokak müziği gibi 
kentlilerin sokaklarda keyifli zaman ge-
çirebilecekleri aktiviteler bulunmalıdır. 
Özellikle Rıhtım Caddesi bu gibi sokak 
faaliyetleri için oldukça uygundur. 
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• Kentlilerin bir arada oturmaları için daha 
büyük kamusal alanların ve parkların ol-
ması gerekmektedir. Bu kamusal alanlar-
da veya parklarda trafik gürültüsü önlen-
melidir. 

Alanya’nın cazibeli ve merak uyandıran bir 
kent olabilmesi için;  

• Turizmin daha fazla hareketlenmesini 
sağlayacak çeşitli aktiviteler ve insan çe-
şitliliğine hitap edecek kamusal alanlara 
daha çok yer verilmelidir. 

• Manzaraların daha verimli kullanabilece-
ği kamusal alanlar yaratılmalıdır. 

• Sokakların kalitesi ve görsel niteliği çok 
daha fazla arttırılmalıdır. 

• Korunan tarihi çevreye ve mimari mirasa 
sahip çıkılmalıdır.

SONUÇ

Kentlerdeki yaşam kalitesi, kentlilerin algı-
larına ve değerlendirmelerine göre değişen, 
çevrenin mekânsal, fiziksel ve sosyal faktör-
lerine bağlı olan bir kavramdır. Bu çalışmada 
yaşanabilirliği ve yaşam kalitesini doğrudan 
etkileyen yürünebilirlik kavramının, kentli-
lere veya kenti keşfetmeye çalışan insanlara, 
deneyimlerine, sokak dokusuna ve yol gibi 
fiziki ve sosyal faktörlere bağlı olan bir ey-
lem olduğu görülmüştür. Kentin yaşanabilir 
bir yer olarak büyümesini sağlayacak kentsel 

planlamalar, yollar ve yaya ağlarını kentlilerle 
buluşturmalı, insan-insan iletişiminin artması 
sağlanmalıdır. Bu bağlamda yürünebilir kent 
rotaları insanların hem yürürken zaman geçi-
rip sosyalleşmelerine olanak tanıyacak hem 
de bir yerden bir yere gitmenin en masrafsız 
ve sürdürülebilir yolu olacaktır. Bu rotaların 
yapılması ve kullanılması kenti bir ‘flanör’ 
yani aylak gibi yürüyerek özümsemeye de 
yardımcı olur. Rotalardaki kamusal alan ve 
yürüme ağlarındaki çeşitlilik, aylakça yürü-
mek isteyenler için kenti kendilerine göre an-
lamlandırmaya yarar. Rotalar birbiri ile bağla-
nabilir veya ayrı ayrı kullanılabilir. Yaşanabi-
lir bir kentte yürüyen ve durağan etkinlikleri 
yapan insanların sayısı kentin yaşam kalitesi-
nin iyi bir göstergesidir.  Kentlerde beklenen 
olası özellikler; ana yürüme yolları, iyi iklim 
koşulları, ilgi çekici manzara, ayakta durmak 
veya oturmak için rahat yerler, alışveriş ve 
yeme-içme aktivitelerine yakınlık şeklinde-
dir. Bu koşulların gerçekleşmesi, insan-insan 
ilişkilerini artması demektir. Bu özelliklerin 
olmadığı yerde insan sayısı azalır. Jan Gehl’e 
göre (1994:5-7) kentteki meydanlar, insanla-
ra yürürken durmak ve dinlenmek için sinyal 
verirler. Sokaklar ‘devam et’ derken meydan-
lar ‘vardın, buraya yerleşebilirsin’ derler. Bu 
sebepten meydanlar da kentte insanların bir 
araya gelmesi için çok önemlidir. Açık kamu-
sal alanlarda bulunan banklar, insanları sokak 
hayatına teşvik etmeye yönelik destekleyici 
elemanlardır. Yaşanabilir kent güvenli ve ar-
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kadaşça bir kent olmalıdır. Festival ve etkin-
liklerin sayıca artması, insanları hafta içi ve 
hafta sonu sokağa çıkmaya teşvik eder. Gü-
nümüzde artan çevre sorunlarının ve toplum 
sağlığındaki bozulmaların önüne geçilmesin-
de, yaya dostu yürünebilir yaşam çevrelerinin 
oluşumunda planlama ve tasarım önemli bir 
araç olarak ortaya çıkmaktadır. 
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EXTENDED ABSTRACT

Aim: Today, irregular urbanization is increasing due to the growth in population and as a result 
of this, lives of people, who inhabit in cities, are changing rapidly. Every individual in the city 
has a different quality of life due to the inequality of the living conditions. The diverse charac-
ters of the city and the feelings and the events which are experienced, felt and seen during a 
journey or experience in the city, determine the quality and conditions of people’s lives as well 
as giving insight about the sustainability of the city. The primary features of the city that draws 
attention in terms of determining the quality of life in this sense are the physical features that 
stimulate the senses and bring people together, increase the activities and allows socialization. 
In order to live this way, people need to live in walkable cities as a primal factor. The factors 
that come after are the comfort of transportation routes, number of the public spaces, areas that 
are far away from pollution and noise which are important to motivate people to go out and 
engage with the city and each other and help them walk in a more livable city. The livability 
of spaces that individuals place themselves among the society should be provided by creating 
walkable spaces in urban area design that supports human-human interaction. What is meant 
here by “livability” is the human to human interaction environment that is aimed to be ensured 
in the urban space. Walking in the city may be for health, sport and recreational purposes as 
well as for the intention of socialization. Urban spaces that allow the act of walking for various 
purposes and intentions should be designed in order to promote human to human interactions an 
invite its inhabitants to experience the city for they bare a character that increases the possibili-
ties. Although the places which have  higher margins on the quality of life are more sustainable 
and livable, some standards and features have started to manifest themselves at these venues as 
well and these should be paid attention to. Various criteria such as how people spend their time, 
which activities they are more attracted to, how do they get transported to where, and whether 
the city is walkable or not, indicate the livability and quality of life in that city. Walkability, 
which is actively articulated among these criteria, is of significant importance for the process 
of reading and experiencing the city. Walkability is not just an act of going from one point to 
another, but it is rather one of the most important necessities for the humankind and the city life, 
with its features of transportation, sightseeing, socializing and its support for the nature and a 
healthy life in cities where the quality of life is high and the walking networks are sufficient. 
The reason why the cities are exist in the first placed is the human kind. Thus, the quality of life 
is affected by the locality of cities as much as the people’s attitudes in the cities. People and their 
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activities are the most important and integral part of the city, including the arrangements in the 
city. There are also some additional sub-topics besides walkability which should be shed light 
on; such as public venues, transportation networks, activities of people. Only a comprehensive 
reading of a city can assure that all these topics are examined. The purpose of this paper is to 
provide a reading of the city Alanya through sustainability, quality of life and walkability as-
pects in the light of urban reading standards by Jan Gehl. The research question of this study is 
to search for an answer to the question “Would the quality of life in Alanya increase if it were a 
more walkable city?” Method: Using Jan Gehl’s urban reading criteria that was asserted in his 
book “Places for People: Central Melbourne”, a city research was conducted for Alanya thro-
ugh sustainability, quality of life and walkability. All the observations and measurements took 
place during the touristic period of May-June because of the increasing density of pedestrians. 
Results: Various results were obtained on demographic density, activities, usage density, ha-
bits, public space, eating and drinking, resting and ground floor usages based on observations, 
investigations and analyses in the Alanya Fortress area and its surroundings. Conclusion: As a 
result of the findings obtained, 9 city courses were proposed to increase the diversity of the city 
and every course experienced by the citizens in walking distance was designed to increase the 
quality of life in the urban environment.
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ANADOLU VE BALKANLAR’DA BULUNAN TARİHİ TAŞ KÖPRÜLERİN 
YAPIM TEKNİKLERİ ve MALZEME KULLANIMI AÇISINDAN 

İNCELENMESİ 1

THE INVESTIGATION OF CONSTRUCTION TECHNIQUES AND  
MATERIAL USAGE OF HISTORICAL STONE BRIDGES IN ANATOLIA 

AND BALKANS
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Öz: Amaç: Tarihi köprüler, hem özgün yapım teknikleri, hem 
de kültürel miras açısından önemlidir. Tarihi köprülerin uzun 
yıllar yaşatılmaları gerekir. Bu nedenle kullanılan malzeme ve 
yapım tekniklerinin bilinmesi köprü onarımlarının doğru bir 
şekilde yapılmasını sağlayacaktır. Bu çalışma ile Anadolu ve 
Balkanlar’da Roma döneminden Osmanlı döneminin sonuna 
kadar inşa edilmiş olan köprüler karşılaştırmalı olarak araştı-
rılmıştır. Elde edilen verilerin koruma uygulamalarına kaynak 
oluşturmaları amaçlanmıştır. Yöntem: Bu çalışmada, konuyla 
ilgili makaleler, kitaplar ve arşivlerden yararlanılmıştır. Roma 
döneminden Osmanlı döneminin sonuna kadar köprülerin 
tarihsel süreçleri, geçirdikleri değişimler, kullanılan mal-
zeme özellikleri, yapım teknikleri ve strüktürel durumları 
araştırılmıştır. Bulgular: Köprülerde her dönemin kendine 
özgü özellikleri olduğu tespit edilmiştir. Roma dönemi köprü 
yapımında kullanılan ahşap kazık sistemi ve demir bağlantı 
elemanlarının kullanımı Selçuklu ve Osmanlı dönemi köprü-
lerinde de görülmektedir. Ayrıca yakın dönem köprülerinde 
hem taş boyutlarının küçüldüğü; hem de taş işçiliklerinin 
azaldığı görülmüştür. Sonuç: Roma döneminden Osmanlı 
döneminin sonuna kadar tarihi taş köprülerin yapım teknik-
leri ve malzeme özellikleri incelenmiştir. Yapılan araştırmalar 
köprülerin yapımında rasyonel çözümlerin uygulanılması 
sebebiyle köprülerin günümüze kadar gelebildiklerini göster-
miştir. Ahşap malzeme kullanımı ve ayrıca ağırlık yüklemeleri 
sonucunda kayma gerilmelerinin azaltılmış olması da deprem 
etkilerine karşı olumlu katkılar sağlamıştır. Demir eleman kul-
lanımı kemerler ve temellerin sağlam kalmalarını sağlamıştır.

Anahtar Kelimeler: Ulaşım Yapıları, Yığma Yapılar, Yapım 
Sistemi

Abstract: Aim: Historical bridges are important because of 
their construction techniques and historical heritage. Histori-
cal bridges must remain intact for many years. Therefore, ma-
terial properties and construction techniques have to be known 
for their correct restorations. In this study, the bridges built 
between the Roman period and the end of the Ottoman period 
in Anatolia and the Balkans were investigated comparatively. 
The data obtained from this study is intended to provide a 
source for conservation applications. Method: In this study, 
related articles, books and archives were used. The stone 
bridges from the Roman period till the end of the Ottoman 
period are investigated in terms of their historical develop-
ments, alterations, material usages, construction techniques 
and structural properties. Findings: It has been determined 
that every period has specific characteristics. The timber pile 
system used in the construction of the Roman bridge and the 
use of iron clamps are also seen in the Seljuk and Ottoman 
bridges. In addition, it was observed that as you get closer to 
the present day both stone size decreased and workmanship’s 
cares goes down. Conclusion: The construction techniques 
and materials were investigated from the Roman period till 
the end of the Ottoman period. Researches have shown that 
bridges have survived to the present day due to the application 
of rational solutions in the construction of bridges. The use 
of timber in bridge constructions and the reduction of shear 
stresses caused by weight loads also contributed positively to 
the effects of earthquakes. The use of iron elements ensures 
that the arches and foundations remain intact.

Key Words: Transportation Structures, Masonry Structures, 
Structural System
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GİRİŞ

Tarihi çevre, geçmişten günümüze ulaşmış 
yerleşmeleri ve kalıntıları kapsamaktadır. 
Görünümleriyle hayranlık uyandıran tarihi 
çevreler, oluşumlarında farklı üslupları ve 
biçimleri barındırarak, bugünü anlamamızı 
kendimizi tanımamızı sağlamaktadır (Semer-
ci ve Uğur, 2017: 239).

Kültürel miraslar, toplumların kimliğinin ve 
sürekliliğinin sembolüdür. Aynı zamanda ta-
rihsel, sanatsal, sosyal, ekonomik, dini, hatta 
politik birçok değer barındırmaktadırlar. Bun-
ları özgün halleriyle koruyup gelecek nesille-
re iletebilmek toplumsal olarak bir yükümlü-
lüktür1.

Ülkemiz, kültürel değerler bakımından fark-
lı kültürleri bir arada barındırmaktadır. Bu da 
bize dünya çapında bir sorumluluk getirmek-
tedir. Korumayla ilgili süreçte yer alan tüm 
kadroların, koruma alanına ilişkin ulusal ve 
uluslararası mevzuatı bilmesi ve bunlara göre 
hareket etmesi gerekmektedir. Tarihi yapıların 
korunması sadece kültürel gereklilik olmaları-
nın yanı sıra aynı zamanda ekonomik ve tarih-
sel sürekliliğin sağlanması açısından bir gerek-
liliktir (Çiftçi ve Bağbancı, 2018: 158). 

Mimari yapılar kültürel değerlerin en önemli 
parçalarından biridir. Mimari miraslardan biri 
olan tarihi köprüler de kültür ve yapı teknolo-

1 www.icomos.org.tr/Dosyalar/
ICOMOSTR_0623153001387886624.pdf

jisi açısından önemlidir. 6001 Sayılı Karayol-
ları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun’un 4.h maddesine 
göre; “Tarihi köprülerin projelendirilmesi ile 
bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak” 
Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yetkisin-
dedir. Ayrıca, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kanunu gereği kültür 
varlığı olan bu köprüler korunması gereken 
devlet malı sayılmaktadır. Devlet Malları 
Mevzuatı gereği de halkın kullanımına açık 
olan eserlerdendir (Sert ve diğ., 2012: 5).

T.C. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi’nde 
Bursa’da bulunan Nilüfer ve Selçuk Hatun 
(Mihraplı) Köprüleri’nin 1934 yılında Nafia 
Vekaleti Su İdaresi’nce yıkılmalarına karar 
verilmiş ve Kültür Bakanlığı’ndan köprülerin 
rölövelerinin hazırlanması istenmiştir. Mimar 
Sedat Çetintaş yaptığı incelemeler sonucunda 
bu köprülerin onarımlarının mümkün oldu-
ğunu içeren bir yazıyı Nafia Vekaleti’ne izah 
ederek; Ulu önderimiz Kemal Atatürk’e ma-
ruzatlarını yazılı olarak 12 Ağustos 1935 tari-
hinde bildirmiştir. Benzer şekilde 9 Temmuz 
1934 tarihinde Bursa’dan Edirne’ye geçmiş ve 
Edirne Yıldırım Köprüsü’nün yıkılarak yerine 
betonarme köprü yapılmak istendiğini öğren-
miştir. Bu köprünün Yıldırım Bayezit döne-
mine ait Türk eseri olduğunu ve korunmasının 
mümkün olduğunu Genel Müfettişliğe rapor 
halinde sunmuştur. Yüksek Maarif Vekaleti’ne 
13 Kasım 1934 tarihli yazısında köprünün ya-
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pıldığı dönemin mimari özelliklerini yansıt-
tığını, Kanuni Sultan Süleyman döneminde 
önemli bir onarım geçirdiğini ve beş buçuk 
asırlık bir Türk köprüsü olduğunu, bu haliyle 
onarımının gerçekleşebileceğini, bu köprünün 
bir Türk kazması ile yıkılmasının her Türk için 
affedilemez bir cürüm olduğunu belirtmiştir 
(Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 1935: 1-16). 
Bu durum bize koruma çalışmalarının Cumhu-
riyet döneminde de büyük bir duyarlılıkla ele 
alındığını göstermektedir. 

Bu çalışmada; Roma döneminden Osmanlı 
döneminin sonuna kadar, tarihi taş köprülerin 
tarihsel süreçleri, uğradıkları değişimler, kulla-
nılan malzeme özellikleri, yapım teknikleri ve 
strüktürel özellikleri, Türkiye ve Balkanlar’dan 
seçilmiş örneklerle karşılaştırmalı olarak anla-
tılmıştır. Taş köprülerin temel, tempan duvar, 
döşeme ve kemer gibi ana yapı elemanları 
detaylı olarak ele alınmıştır. Köprü yapım sis-
teminde kullanılan ahşap ve demir elemanlar 
çizimler ve resimler yardımıyla gösterilmiştir. 

AMAÇ

Tarihi köprülerin uzun yıllar hizmet verebil-
meleri, özgün mimari özelliklerinin koruna-
rak özgün yapım tekniği ve malzeme kullanı-
mıyla onarımları gerçekleştirilmelidir. Roma 
döneminden Osmanlı döneminin sonuna ka-
dar çeşitli örneklerin incelendiği bu çalışma-
nın tarihi taş köprülere ilişkin koruma çalış-
malarına kaynak oluşturması amaçlanmıştır.

KAPSAM

Bu araştırmada, Roma döneminden Osman-
lı döneminin sonuna kadar, Türkiye’de ve 
Balkanlar’da bulunan bazı örnekler üzerinde; 
taş köprülerde kullanılan yapı malzemeleri, ya-
pım sistemleri ve strüktürel durumları ayrıntılı 
olarak ele alınmıştır. Çalışmada beş Roma dö-
nemi köprüsü, yedi Selçuklu dönemi köprüsü 
ve on Osmanlı dönemi köprüsü incelenmiştir.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Bu araştırma konusuyla ilgili ulusal ve ulus-
lararası birçok kitap ve makale incelenmiştir. 
Ayrıca Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait 
yayınlardan, Tarihi Köprüler Şube Müdürlü-
ğü’nün kütüphanesindeki kaynaklardan ve 
Başbakanlık Cumhuriyet ile Osmanlı arşivle-
ri ve dijital arşivlerden yararlanılmıştır. 

Tarihi taş köprülerin Roma’dan Osmanlının son 
dönemine, tarihsel bir süreç içinde, strüktürel 
gelişimleri, yapım tekniklerindeki ve kullanılan 
malzemelerdeki çeşitlilik birçok örnek üzerin-
den araştırılmıştır. Yapım aşamaları kapsamın-
da belirtilen süreç içerisinde inşa edilirlerken 
kullanılan yapı malzemeleri, taşınma yöntemle-
ri ve uygulama tekniklerine ait çeşitli bilgiler, 
çizimler ve fotoğraflar ile anlatılmıştır.

ARAŞTIRMANIN KISITLARI

Konuyla ilgili literatür araştırmasında, taş 
köprülerle ilgili yapı sistematiği ve çözümle-
meleri konularında kaynakların az olmasıdır. 
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Karayolları Genel Müdürlüğü’nce taş köp-
rülerin mevcut durumlarının teknik raporlar 
yardımıyla belgelenmesi sonucunda elde edi-
len malzeme özellikleri ve yapım sistemleri 
dışında literatürde sınırlı sayıda kaynak bu-
lunmaktadır. Konut, hamam, saray, han gibi 
yapılara ait yapılan restorasyon uygulama 
çalışmaları ile ilgili çok çeşitli kaynaklara 
ulaşılırken, tarihi köprüler ve onarımlarıyla 
ilgili kaynaklar daha sınırlı sayıdadır. Bu ça-
lışmanın bahsedilen eksikliklere ışık tutacağı 
düşünülmektedir.

KURAMSAL ÇERÇEVE

Tarihi Yol Ağları ve Köprüler

Geçmişten günümüze Anadolu, değişik nite-
lik ve doğrultularda yol ağlarını barındırmak-
tadır. Coğrafi özelliklerin belirlediği bu gü-
zergahlarda topografya değişmedikçe yollar 
ve geçitlerin de yönü değişmemektedir (Sert 
ve diğ., 2009: 21).

Mezopotamya ve Suriye’de Asur ve Babil 
medeniyetlerinin oluşturdukları tarihin ilk 
düzenli yolu olarak bilinen yol ağları yurdu-
muzda Cizre’den başlamakta ve oradan da 
Anadolu’nun içlerine doğru yayılmaktadır. 
Bu yol güzergahlarını sırasıyla Hititler, Pers-
ler, Helenler, Romalılar, Bizans (Doğu Roma), 
Selçuklular ve Osmanlılar kullanmıştır (İlter, 
1978: 23-25; Çulpan, 1975: 208-209; İlter, 
1995: 9; Halifeoğlu ve diğ., 2013: 82). Aynı 
yol güzergahlarının kullanılması nedeniyle yı-

kılan bir köprü yerine aynı yerde ve hatta aynı 
temeller üzerine yeni bir köprü yapılmıştır.  

Romalılara kadar yol ağları mevsim şartla-
rı elverdiği sürece kullanılabilmekteydi. İlk 
defa Romalılar tarafından düzenli blok taşlar 
yollara döşenmiş ve uygun noktalara köp-
rüler yapılmıştır. Böylece yollar her dönem 
kullanılabilir hale gelmiştir. Ayrıca Romalılar 
güzergahlar üzerinde askeri ve sosyal yapılar 
inşa ederek bir yandan iskan politikaları da 
uygulamışlardır. Bizans döneminde devam 
eden aynı kurgu, Selçuklu ve Osmanlı dö-
nemlerinde ise yeniden irdelenerek geliştiril-
miştir (İlter, 1995: 9-28; Ortaylı, 2007: 326-
327; Halifeoğlu ve diğ., 2013: 82). 

2017 yıl sonu envanter kayıtlarına göre yurt 
içindeki tarihi köprülerin sayısı 2058’dir. 
Grafik 1’de belirtildiği gibi, bu köprülerin 
%78.04’ü (1606 adet) Osmanlı, %8.02’si 
(165 adet) Selçuklu, %7,24’ü (149 adet) 
Roma, %1.36’sı (28 adet) Bizans ve %5.34’ü 
(110 adet) Cumhuriyet dönemi köprüle-
ri olup; %94.22’si (1939 adet) taş, %1.94’ü 
(40 adet) ahşap, %1.65’i (34 adet) demir ve 
%2.19’u (45 adet) betonarmedir. Ayrıca yurt 
dışında Osmanlı döneminde yapılmış çoğun-
luğu Bosna Hersek’te olmak üzere 316 tane 
tarihi köprü tespit edilmiştir2.

2 http://www.kgm.gov.tr/Site Collection 
Documents/KGMdocuments/MerkezBirimler/
Sanat YapilariDairesiBaskanligi/Calismalar/
SanatYapilariDairesi.pdf
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Grafik 1. Türkiye’deki Köprülerin Yapıldıkları Dönem ve Yapım Tekniğine Göre Yüzde-
lik Dilimleri 

Bu çalışma kapsamında incelenen tarihi köp-
rülere ait çeşitli bilgiler Tablo 1’de yer al-
maktadır.

Tablo 1. Çalışma Kapsamında İncelenen Tarihi Taş Köprüler

Köprünün Adı Yeri Bulunduğu Nehir Yapım Yılı Boyutları  
(Boy/En) Malzemesi

Gülpınar (Roma) Çanakkale (Eski Tuzla Çayı 
yatağı) 1.-2. yy. 150,80x 6,40 m Kesme taş

Taşköprü (Seyhan) Adana Seyhan Nehri 2. yy. 310,2x10,25m Kesme taş

Olukköprü Antalya Kanyon Deresi 2. yy. 22,80 x 3,5 m Kesme+ 
moloz taş

Cendere Adıyaman Kahta Çayı 2. yy. 133,74 x 8 m Kesme taş

Tekkeboğazı İzmir Selinus Çayı 2.-3. yy. 55 x 4 m Kesme 
+moloz taş

Hasankeyf Batman Dicle Nehri 1154-1175 300m (yaklaşık) Kesme taş + 
tuğla

Aspendos Antalya Köprüçay 1219-1236 220 x3,5/6,5 m  Kesme taş
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Malabadi Diyarbakır Batman Suyu 1147 240 x 6,50 m Kesme taş

Kesikköprü Sivas Kızılırmak Nehri 1213 326,35x4,85 m Kesme taş

Vezirköprü (Kurt) Samsun İstavloz Çayı 13. yy. 95 x 4,80 m
Kesme 
+moloz taş 
+ ahşap

Çobandede Erzurum Aras Nehri 1297-1298 220 x 8,45 m Kesme taş

Alaköprü (Gör-
meli) Karaman Göksu Nehri 1306-1307 62,60 x 5,75 m Kesme taş

Behramkale Çanakkale Tuzla Çayı 14. yy. 80 x 4,50 (ort.) Kesme taş

Mihraplı Bursa Nilüfer Deresi 1465 Yıkık durumda Kesme taş

Ahlat-Emir Ba-
yındır Bitlis Tahtısüleyman 

Deresi 15. yy. 45 x 9,20 m Kesme taş

Şahruh Kayseri Kızılırmak 1538-1539 155 x 5,50 m Kesme taş  
+ ahşap

Mostar Bosna Hersek Neretva Nehri 1557-1566 36 x 4,60 m Kesme taş

Büyükçekmece İstanbul B.çekmece Gölü 1567 635,57x7,17 m Kesme taş

Sokullu Mehmet 
Paşa (Drina) Bosna Hersek Drina Nehri 1571-1578 299 x 7,25 m Kesme taş

Valide Sultan Kocaeli Yalakdere 16. yy. 64 x 5,40 m Kesme taş

Konjic Bosna Hersek Neretva Nehri 1682 86,20 x 5,35 m Kesme taş

Üçgöz Balıkesir Gönen Çayı 19. yy 38,06 x6,20 m Kesme taş

Tarihi Taş Köprülerde Kullanılan Yapı 
Elemanları

Günümüzde var olan tarihi köprülerin bü-
yük çoğunluğu taş köprüdür. Taş dayanıklı 
bir yapı malzemesidir. Taş köprüleri oluştu-
ran ana taşıyıcı elemanlar sırasıyla temeller, 
tempan duvarı3, kemerler ve döşemelerdir. 

3 Tempan (Kılıf) Duvarı: Köprü gövdesini memba 

Aşağıda Şekil 1’de Bosna Hersek’te bulunan 
Konjic Köprüsü (1682) perspektif çiziminde 
köprüyü oluşturan ana elemanlar gösterilmiş-
tir. Köprünün yer aldığı akarsuyun kaynak 
tarafı memba, aktığı yön ise mansap olarak 
isimlendirilmektedir.

ve mansap taraftan sınırlayan duvardır.
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Şekil 1. Köprüyü Oluşturan Ana Elemanların Perspektif Görünümü, Konjic Köprüsü, 
1682, Bosna Hersek (Sert ve diğ., 2009: 57)

Bu öğeler dışındaki ana bileşenler; korniş, 
korkuluk, selyaran, hafifletme gözü, hafiflet-
me odacığı, seyir terası, kitabe, baba taşı gibi 
bazı köprülerde bulunan mimari öğelerdir4 

4 Korniş: Köprünün her iki tarafında tempan duvarı 
ile korkuluğu ayıran, boydan boya giden düz veya 
profilli çıkıntı. Korkuluk: Köprünün iki tarafında 
ve tempan duvarının üzerinde yükselen ve geçişte 
güvenliği sağlayan köprü elemanı. Selyaran: 
Suyun ayaklara zarar vermeden gözler içinden 
geçmesini sağlayan ve ayakta çeşitli şekillerde 
yapılan köprü elemanı. Hafifletme odacıkları: 
Köprü ayaklarına gelen yükü azaltmak amacı 
ile yapılmış olan köprü içerisindeki boşluklar. 
Hafifletme gözleri: Taşkın durumunda çalışan ve 

(Sert ve diğ., 2009: 57-64). Şekil 2’de örnek 
bir tarihi taş köprü cephe çizimi üzerinde bu 
elemanlar gösterilmiştir.

aynı zamanda köprü ayaklarına aktarılan yükleri 
azaltmak amacıyla açılmış gözler. Kitabe: Bir anıt 
eserin üzerine eserin yaptıranı ve yılı gibi tanıtım 
ve bilgilendirme amaçlı yazılan yazıt. Seyir terası: 
Köprü üzerinde oturma, ezan okuma ve seyir 
amaçlı ayrılmış bölüm. Baba taşı: Köprü başlarına 
ve korkuluğun başlangıç kısımlarına konulan 
düşey taşlar. Memba: Köprünün gözlerinden geçen 
suyun kaynak tarafı. Mansap: Suyun köprüden 
çıktığı, aktığı taraf.
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Şekil 2. Tarihi Köprülere Ait Terimlerin Gösterimi 

Tarihi Taş Köprülerin Yapım Teknikleri ve 
Malzemeler

Yol güzergâhlarını belirlemede özel bir yete-
neğe sahip olan Romalılar, güzergahın stra-
tejik önemine dikkat ederken aynı zamanda 
da yollar vadi, dağ yamacı yada platodan mı 
geçmesi gerektiği daha iyi olur diye karar ve-
rirlerdi (Barow, 2013:9).

Romalılarda barış dönemlerinde köprü ve yol 
yapımı için çoğunlukla tümenler çalıştırılır-
dı. Mühendislere de sahip olan bu tümenler, 
yolu, köprüyü yapıp güçlendirmenin yanın-
da; inşaatın yapılacağı sahaya ekipmanları, 
malzemeleri taşıyıp hazırlamakla da yüküm-
lüydüler. Yapım işlerinde askerler görevli 
değilse, iş müteahhitlere verilebilirdi. Hatta 
bu sebeple küçük müteahhitler zamanla şir-
ketleşmiş ve büyük ölçülü kamu işlerine de el 
atmışlardır. Müteahhitler bu tür işlerde savaş 
esirleri ile özgür olmuş köleleri çalıştırırlar-
dı. Öncelikle inşaatın yapılacağı alan temiz-

lenir ve bu alana ulaşımı sağlayacak yollar 
hazırlanırdı. Ardından araç gereçleri taşımak, 
kaldırmak, yerleştirmek gibi hareketleri ko-
laylaştırmak için düz geniş çalışma alanları 
meydana getirilirdi (Barow, 2013: 26).

Roma döneminde genellikle taş, harç ve piş-
miş toprak malzemeler köprü ve yol yapım-
larında kullanılırdı. Bu dönemki taş ocakları 
incelendiğinde; çıkartılmış olan malzemenin 
kalitesi, yaşanmış olan taşıma problemleri, 
hatta çalışan işçi sayısı ile yapılmış olan in-
şaatın yapım süreci hakkında çeşitli bilgilere 
ulaşılabilmektedir. Ayrıca çalışma alanların-
daki kalıntılar ile başka yapılarda yeniden 
kullanılan yapı elemanlarından da bilgi öğ-
renilebilmektedir. Roma dönemindeki köprü 
yapımlarında kullanılan taş bloklar genellikle 
7-8 ton ağırlığında olmaktaydı. Daha büyük 
bloklar gerektiren sütun aksı, korniş ya da 
lento gibi mimari parçalar için ise ocaklarda 
tüm alan kazılır, bloklar bir bütün olarak dip-
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ten çıkartılırdı. Malzeme temini, küçük veya 
yöresel projelerde yerel işçiler tarafından 
yapılırken; büyük ve kamusal projelerde ise 
hükümet aracılığıyla yapılırdı. İmparatorluk 
zamanlarından itibaren inşaatlarda malzeme 
alımlarını devlet gerçekleştirmiştir. Hatta bir-
çok taş ocağı, mermer ve tuğla imalathaneleri 
ile madenler de devlet malıydı (Barow 2013: 
16-18).

Selçuklu döneminde inşa edilen köprülerin 
boyutları büyük bloklu antik dönem köprü-
lerine oranla küçülmüştür. Demir kullanımı 
az olsa da harcın yanında kritik noktalarda 
demir kelepçelerin kullanıldığı görülmüştür. 
Birçok bezemeye ya da motife sahip olan 
köprüler yanında yalın görünümlü olanları 
da vardır. Bu dönem köprülerinde çoğunlukla 
sivri kemer uygulanmış, bunun yanında yu-
varlak kemer kullanımı da gözlenmektedir. 
Sivri kemerler sayesinde daha zarif ve ince 
hatlar oluşturulabilmiştir. Tempan duvar, kor-
niş, korkuluk ayrımı, Osmanlı dönemine kı-
yasla net değildir. Yapı ustaları, mimarlar ve 
işçiler işin konumuna göre sürekli yer değiş-
tirmektedirler (İlter, 1978: 257-265).

Osmanlılarda köprülerin korunması ile bakım 
ve onarımından sorumlu olan ‘köprücü’ ola-
rak bilinen bir hizmet sınıfı vardır. Köprüle-
rin devlet tarafından ya da vakıflar tarafından 
yapılmasına bakılmaksızın tayin edilen bu 
kişilerden bazı kaynaklarda da ‘meremmetçi’ 
diye bahsedilmektedir. Osmanlıda 19. yüzyıl-

dan Erken Cumhuriyet dönemine kadar, pek 
az yapım işi gerçekleşmiştir. Karayolları da 
inşa edilmiş olan mevcut köprüler üzerinden 
işlemeye devam etmiştir. Bir yandan da yalın 
strüktürlü yeni demiryolu köprüleri yapılmış-
tır. Ahşap köprülerin benzer sadelikte yapıl-
ması sürdürülürken, kagir olanlardaysa gele-
neksel Osmanlıda görülmeyen segman (yay) 
kemer kullanımı görülmeye başlanmıştır5.

Taş köprülerin yapım teknikleri temeller, 
kemerler, tempan duvarı ve döşemeler ana 
başlıkları altında incelenmiştir. Köprünün 
taşıyıcı strüktürünü oluşturan bu elemanla-
rın anlatımı sırasında temel yapım sistemle-
ri, temellerde kullanılan bağlantı elemanları, 
kemer tipleri, kemer yapımında taşıyıcı is-
kele sistemi, kemerlerde kullanılan bağlantı 
elemanları, döşemeyi oluşturan elemanlar, 
döşeme tipleri, tempan duvar yapım sistemi 
karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.  

Temel Yapım Sistemleri

Köprünün yapılacağı yerin tespiti yapılıp ya-
pım sistemi belirlendikten sonra temellerin 
yapımı başlanmaktadır. Temellerin yerleşti-
rileceği noktaların kayalık alanlara denk gel-
mesine dikkat edilmekte ve kazıya sağlam 
zemine erişilene kadar devam edilmektedir. 
Eğer zemin sağlam değilse kazıklı veya ız-
garalı temel çözümlemeleri uygulanmaktadır. 

5 https://www.tarihtarih.com/?Syf=26&Syz=384313 
(Türkiye Köprüleri/Dr. Gülsün TANYELİ)
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Böylece zemin radye temel yapılmış gibi eşit 
sağlamlaştırılmış olmakta ve oluşabilecek 
farklı oturmaların önüne geçilmiş olmaktadır. 
Romalılar’ınkilere benzer olarak Osmanlılar 
da kısa ve sık yerleştirilmiş temel kazıkları 
kullanmışlardır. Kazıklar çakıldıktan sonra 
yatay ahşap ızgaralarla kazık başları birbirine 
bağlanıp yapının inşasına devam edilmekte-
dir (Tanyeli, 2017: 85-86).

Vitruvius kazıklı temel uygulamasını şöyle 
ifade etmektedir: “Sağlam zeminin buluna-
madığı, derinlere kadar gevşek toprak veya 
bataklık bulunan durumlarda, toprak kazı-
larak temizlenmeli ve yanık kızılağaç, zeytin 
veya meşeden oluşan kazıklar hazırlanmalı-
dır; bunlar köprü kazıkları gibi birbirine çok 
yakın olarak makinelerle derine çakılmalı, 
araları kömürle doldurulmalıdır. Son olarak 

üzerlerine temeller en sağlam şekilde yapıl-
malıdır. “(Vitruvius, 1990: 61).

Romalılar kazıklı sistemleri oluştururken siv-
ri demir uçlu kazıklar kullanırlardı. Bunları 
da yüzen çakma aleti aracılığıyla nehrin taba-
nına yerleştirirlerdi. Şekil 3’te gösterilen, 20 
metre yüksekliğinde tezgahlı bir mekanizma-
ya sahip olan bu aletle kazıklar uygun konu-
ma taşınır ve kılavuz rayı ile de tokmaklanır-
lardı. Kazığın hızlıca yerleştirilmesi için 500 
kiloluk bir tokmak kullanılırdı. Kazık, ekip 
tarafından kablolu silindir düzeneği ile yukarı 
kaldırılıp serbest düşüş için bırakılırdı. Kazı-
ğın toprağa saplanması için bu uygulamanın 
kısa zaman aralıklarında ardı ardına yapılma-
sı gerekirdi. Vinçler de seyrek de olsa bu iş-
lem için kullanılmışlardır (Barow, 2013: 37).

Şekil 3. Sağlam Zeminin Bulunmadığı Yerlerde Temel Kazığı Çakılması (Barow, 2013: 37)
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Taş köprülerde temel yapım sistemi inşa edil-
diği döneme göre farklılıklar göstermektedir. 
Günümüze ulaşabilen köprülerin çoğu taş 
köprüdür. Bu köprülerde birçok farklı mal-
zemenin birlikte kullanımı görülmektedir. 
Anadolu’da büyük ebatlı taş kullanımı Roma 
ve Bizans dönemi köprülerinin en önemli 
özellikleridir. Çok gözlü köprü temellerinde 
ise çeşitli kenet sistemleri taşları birbirine 

bağlamak için geliştirilmiştir (Sert ve diğ., 
2009: 45). 

Tarihi Aspendos Köprüsü, mevcut Roma dö-
nemi temelleri ve kalıntıları üstüne yapılmış-
tır. Şekil 4’te görülen Roma dönemine ait öz-
gün demir kenetler temel onarımı esnasında 
bulunmuştur (Sert ve diğ., 2009: 46; Kesse-
ner ve Piras, 1998: 163)

Şekil 4. Temellerde Özgün Demir Kenet Kullanımı, Aspendos Köprüsü, 1219-1236, An-
talya (Sert ve diğ., 2009: 46, Kessener ve Piras, 1998: 163)

Aspendos Köprüsü’nün büyük taş blokların 
7x7x175 cm ebatlarındaki demir kenetlerle 

birbirine bağlayan temel sistemi Şekil 5’te 
gösterilmiştir (Sert ve diğ., 2009: 46).
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Şekil 5. Temel Detayı, Aspendos Köprüsü, 1219-1236, Antalya (Sert ve diğ., 2009:46)

Farklı bir kenet sisteminin uygulandığı diğer 
bir örnek, çok gözlü köprülerden olan Adana 
ilindeki Seyhan (Taşköprü) Köprüsü’dür. Te-

mel sistemi, büyük taş blokların birbirlerine 
demir elemanlarla bağlanmasıyla oluşturul-
muştur (Şekil 6) (Ramazanoğlu, 2009: 312).

Şekil 6. Temel Yapısı ve Kullanılan Kenetler, Taşköprü, 2. yy., Adana (Sert ve diğ., 2009: 45)

Köprüyü sağlam temellere oturtmak için ge-
rekiyorsa nehir yatağı dahi değiştirilmiştir. 
Adana’daki taş köprünün (2. yy.) onarımında 
bu detayı, imparatorun resmi tarihçisi olan 
Procopius anlatmaktadır: “köprü harap du-

rumdadır ve geçmek tehlikelidir. Justinian 
önce büyük bir kanal açtırarak nehrin yata-
ğını değiştirmiş ve mevcut nehir yatağını ku-
rutmuştur. Hasarlı taş ayaklar kuru zeminde 
yeniden inşa edilmiş, onarım tamamlanınca 
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nehir eski yatağına döndürülmüştür” (Pro-
copius, 1940: 338-339; Ramazanoğlu, 2009: 
313-314).

Selçuklu ve Osmanlı dönemi köprüleri, 
Roma ve Doğu Roma dönemi köprülerinden 
daha zariftir (İlter, 1978: 278). Temellerde ve 
üst yapıda bağlayıcı olarak horasan harcı kul-

lanımının yanı sıra zıvana ve kenetler de kul-
lanılmıştır. Köprü temelleri sağlam kayalara 
oturtulmuştur. Malabadi Köprüsü bu uygula-
maya ait bir örnektir. 40,89 m açıklığındaki 
ana kemeri ve boşaltma gözlerinin temelleri 
kayalık zeminde oluşturulmuştur (Şekil 7) 
(Halifeoğlu ve diğ., 2017: 581).

Şekil 7. Temeli Kaya Zemine Oturan Malabadi Köprüsü, 1147, Diyarbakır (Halifeoğlu 
ve diğ., 2017: 583)

Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait çok açık-
lıklı köprülerde temellerde zemin özellikleri-
ne göre çeşitli çözümler geliştirilmiştir. Yapı 
temelleri zayıf ve gevşek zeminlerde olan 
köprülerde ahşap kazıklar kullanılmıştır. Sağ-
lam zeminlerde temeller 2 veya 3 sıradan olu-

şan ahşap ızgaralar üzerine yerleştirilmiştir. 
Selçuklu Hükümdarı Gıyaseddin Keyhüsrev 
tarafından 1251 yılında inşa ettirilen 13 gözlü 
Kesikköprü temelinde ahşap kazıklar kulla-
nılmıştır (Şekil 8); (Sert ve diğ., 2009:47).
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Şekil 8. Temelde kullanılan Ahşap Kazıklar Kesikköprü, 1213, Sivas (Sert ve diğ., 2009: 47)

Ahşap kazıkların çakılmasıyla bir kaide üze-
rine oturtulmuş temel sistemine sahip bir 
diğer örnek 1297-1298 tarihleri arasında ya-
pılan Çobandede Köprüsü’dür. Mevsimin en 
kurak ve suların en az olduğu yaz aylarında 
taş temelin altında ahşap kaide izlerinin yerel 
halk tarafından görüldüğü ifade edilmektedir 
(Gündoğdu, 1996: 51).

Farklı bir temel sistemi çözümlemesine sahip 
bir başka örnek de Konjic Köprüsü’dür (Şe-
kil 9). Nehir zemin seviyesi (talveg6) nehir 
yatağında oluşan oyulma sonucu düşmüş ve 
ahşap temel sistemi açığa çıkmıştır (Sert ve 
diğ., 2009: 48). 

6  Talveg: Akarsu yatağının en derin çizgilerini 
birleştiren çizgidir. 19. Yüzyıla ait Alman kökenli 
bir terimdir.
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Şekil 9. Konjic Köprüsü 1682, Bosna-Hersek (Kulukcija ve diğ., 2009: 5) ve Köprü Te-
meli (Sert ve diğ., 2009: 311) 

Benzer bir temel sistemine sahip bir di-
ğer köprü de Bosna Hersek’te bulunan So-
kullu Mehmet Paşa (Drina, 1571-1578) 
Köprüsü’dür. Sokullu Mehmet Paşa (Drina) 
ve Konjic Köprüleri’nde uygulanan bu ge-
leneksel yöntemle temeller demir kenetlerle 
birleştirilen taşların arasına blokaj dolgu ya-

pılarak ve üzerine 2 veya 3 sıra ahşap ızgara 
yerleştirilerek oluşturulmuştur. Ahşap ızgara-
lar arasına da taş dolgu yapılmıştır (Kulukcija 
ve diğ., 2009: 6). Ahşap kirişler, demir ele-
manlarla birbirine tutturulmuştur. Şekil 10’da 
Konjic Köprüsü’nün temel yapımı detaylı bir 
şekilde görülmektedir.

Şekil 10. Temel Detayı, Konjic Köprüsü, 1682, Bosna-Hersek (Sert ve diğ., 2009: 49)
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Her iki köprüde de yüklerin zemine güvenle 
aktarılabilmesi için büyük boyutlu mesnetler 
oluşturulmuştur. Bu yöntemle yapının tabanı 
ve zemin arasında kullanılan esnek elemanlar 
sayesinde zeminden yapıya aktarılan deprem 
kuvvetleri azaltılmıştır (Sert ve ark. 2009:49).

İnşaatın tamamen su içinde gerçekleştirile-
ceği köprülerde ise batardolar7 kullanılmıştır. 
Nehir kenarı ya da ortasında oluşturulan bu 
setin gerisindeki su boşaltıldıktan sonra ze-
mine müdahale edilmiştir. Mimar Sinan tara-
fından 1567-1568 yılları arasında yapılan Bü-
yükçekmece Köprüsü’de bu yöntem uygulan-
mıştır. Batardoların içindeki su boşaltıldıktan 
sonra kuru zemine kazıklar çakılmış ve üzeri-
ne de kenetli kesme taşla örülmüş küçük ada-
cıklar oluşturulmuştur (Tanyeli, 2017: 87-88) 

Taş Köprülerde Kemer Yapım Sistemleri

En basit kemer kullanımı ilk olarak cilalı taş 
devrinde görülmektedir. Büyük taşları iki 
yönden birbiri üzerinde kaydırarak dışarıya 
taşacak şekilde yerleştirilmiş ve tepe nokta-
sında da birleştirerek kemeri meydana getir-
mişlerdir. Bu kemer tipi bindirmeli kemer-
dir. Mimari anlamda kemer yapımına ise ilk 
Sümerler’de rastlanmaktadır. Kemer yapımı 
Sümer topraklarından da Asya’ya yayılmıştır 
(Tunç 1978:5).

Köprüler düz ve dik (kemer) köprüler olarak en 
basit haliyle ikiye ayrılmaktadır. Farklı kemer 
tipleri tarih boyunca kullanılmıştır (İlter, 1978: 
27). Kemer boyutları, nehir yatağının genişli-
ğine göre büyüyüp küçülmektedir. Köprülerin 
kemer formları; yapıldıkları yerin özellikleri, 
bölgesel ve dönemsel farklılıklar nedenleriyle 
de çeşitlilik göstermektedir. Köprülerde farklı 
dönemlerde dairesel, basık, basık sivri ve sivri 
kemerler kullanılmıştır (Şekil 11). 

Şekil 11. Köprülerde Kullanılan Kemer Çeşitleri

Roma7 ve Bizans dönemi köprülerinde genel-
likle dairesel kemer (tek merkezli) kullanıl-

7  Batardo: Suyun inşaat alanına girmesini 
engelleyen geçici set

mıştır. Antalya’da bulunan ve Köprülü Kan-

yon Deresi üzerinde bulunan Roma dönemi 

eseri Olukköprü’nün kemeri dairesel formda-
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dır. Bu tek gözlü Roma dönemi köprüsünün 
uzunluğu 22,80 m, genişliği ise 3,5 m’dir.

Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de dai-
resel kemerli köprüler yapılmıştır. Örneğin 
Selçuklu dönemi eseri olan 1306 yılında Ka-
ramanoğulları döneminde yapılan 62.60 m 
uzunluğundaki Alaköprü ile Osmanlı dönemi 
eseri olan Odabaşı Köprüsü dairesel kemerli-
dir (Sert ve diğ., 2009:55)

Basık sivri kemer kullanımı genellikle Sel-
çuklu ve Osmanlı dönemi köprülerinde gö-
rülse de Roma ve Bizans dönemi köprülerin-
den bazıları da sivri kemer formuna sahiptir. 
Selçuklu ve Osmanlı dönemi köprülerinde 
de dairesel formlar görülmektedir. Kitabe-
sinden dönemi anlaşılabilen bazı Selçuklu ve 
Osmanlı dönemi köprülerinde ana göz sivri 
formda olurken, ikinci derecedeki boşaltma 
gözlerinin dairesel yapıldıkları görülebilmek-
tedir (İlter, 1978: 258). 

Sivri kemerde, kemerin yarıçapı açıklığının 
yarısından büyük olmakta ve kemer kilit ta-
şında kesişen iki dairenin yayından oluşmak-
tadır. 

Kemerlerde Kullanılan Bağlantı Eleman-
ları

Taş köprülerin bazılarında kemerler oluştu-
rulurken demir ve ahşabın bağlantı elamanı 
olarak kullanıldığı görülmektedir. Mimar 
Sinan’ın öğrencilerinden Mimar Hayreddin 
tarafından, Bosna Hersek’te Mostar şehrinde, 
Neretva Nehri’nin en dar yerinde inşa edilmiş 
olan Mostar Köprüsü’nde kemerin oturduğu 
üzengi hizasında ahşap kullanımı mevcuttur. 
Köprü, 1992 yılındaki iç savaşta yıkılmıştır. 
Restorasyonu esnasında, doğu taraf kenar 
ayağı üzerinde yer alan hasarlı kemere ait taş-
lar sökülmüştür. Bu esnada, kemere ait üzengi 
taşlarının, Şekil 12’de gösterildiği gibi, ahşap 
elemanlarla oluşturulmuş esnek bir bağlantı 
sistemi üzerine oturtulduğu görülmüştür8.

8  http://www.ayk.gov.tr/wp-content/
uploads/2015/01/SERT-Halide-MOSTAR-
KÖPRÜSÜ-BOSNA-HERSEK.pdf



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos Yıl: 2019 Sayı: 17 İlkbahar Yaz Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
May / June / July / August Year: 2019 Volume: 17 Spring Summer Semester

ID:357 K:494
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

50

ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE

PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880

Şekil 12. Mostar Köprüsü9,  16. yy., Bosna-Hersek, Kemerin Üzerine Oturan ve Enerji 
Sönümleyici Olarak Kullanılan Ahşap Hatıllar (Sert ve diğ., 2009: 49)

Selçuklu ve Osmanlı döneminde yapılan köp-
rü temellerinde kenetler kullanılmıştır. Mostar 
Köprüsü’nde (Şekil 13) de görüldüğü üzere 

bazı köprülerin üst yapılarında ise kenetlerle 
birlikte zıvana kullanımına da rastlanmaktadır.

Şekil 13. Kemerde Kullanılan Kenet ve Zıvana Bağlantıları, Mostar Köprüsü, 16. yy., 
Bosna Hersek (Popovac, 2006: 55)

Taş9 köprülerde bağlantı elemanı olarak kemer 
içlerinde ahşap kullanımına da rastlanmakta-

9 http://www.kgm.gov.tr/SiteCollectionDocuments/
KGMdocuments/MerkezBirimler/
SanatYapilariDairesiBaskanligi/Calismalar/
SanatYapilariDairesi.pdf

dır. Bu kullanıma örnek olarak Samsun ilinde-
ki Kurt Köprüsü (Mihraplı Köprü, Vezirköp-
rü) gösterilebilir (Şekil 14). Kemer duvarların-
da farklı ölçülerde kare ve dikdörtgen ahşap 
elemanlar bulunmaktadır. Kenet işlevi gören 
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bu elemanlar, kemerdeki taş ve tuğlaların derz 
doğrultularına paralel yerleştirilmiştir. Köprü-
nün kitabesi olmadığından inşa tarihi tam ola-
rak bilinmemektedir. Ancak yapım şekli ince-

lendiğinde, Selçuklu döneminde (13. yy.) eski 
köprü temellerinin üzerine inşa edildiği anla-
şılmaktadır (Halifeoğlu ve diğ., 2013: 87-89).

Şekil 14. Kemer Karınlarında Kullanılan Ahşap Eleman Boşlukları, Kurt Köprüsü 
(Mihraplı Köprü, Vezirköprü), 13. yy., Samsun (Halifeoğlu ve diğ., 2013: 88)

Kemerlerde Kalıp İskelesi / Taşıyıcı İskele

Köprülerde temellerden sonra köprü ayağının 
inşası basittir. Zor olan bölüm ayakları bağla-
yan kemerlerin oluşturulmasıdır. Kuru zemin-
de ya da kuru mevsimde kemer örülecekse 
ahşap taşıyıcı iskele zemine oturtulup basit bir 
şekilde örülebilirdi. Fakat akarsu akışı sürekli 
ise, kemer iskelesinin ayaklarda oluşturulacak 
olan yuvalara oturtulması sağlanırdı10.

Kemerin doğru açıda oluşturulabilmesi için 
kemer taşları dizilirken geçici destekler ko-

10  https://www.tarihtarih.com/?Syf=26&Syz=384313 
(Türkiye Köprüleri/Dr. Gülsün TANYELİ)

nulmalıdır. İskele yapımıyla ilgili Roma dö-
neminden kalan referans bir uygulama yoktur 
ama geçmiş uygulamalardaki örnekler bilgi 
almak için yeterlidir, çünkü geçmişten günü-
müze bu konuda teknoloji çok değişmemiştir. 
Önceleri ekonomik de olması sebebiyle ahşap 
malzeme olarak tercih edilmiştir. Şekil 15’te 
gösterildiği gibi iskeleler, mesnet noktasından 
yukarıya, yapılabildiği kadar yüksekten başla-
tılarak yerleştirildi (Barow, 2013: 35).
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Şekil 15. Taşıyıcı İskele Yapımı (Barow, 2013: 35)

Günümüzde ise sağlamlık nedeniyle ahşap 
malzeme yerine çelik malzeme ile askıya 
alma iskeleleri kullanılmaktadır. Yapılan mü-
hendislik hesaplamalarından sonra çelik iske-
le çizimleri yapılmaktadır. 

Döşeme Yapım Sistemleri

Romalılar, yol ve köprü yapımına oldukça 
önem vermişlerdir. Yapılan yollar, gerek tek-

nik gerekse büyüklük olarak daha önce ya-
pılmış olanlardan üstündür (Yavuzcan, 2011: 
50-53). Yol ve köprü döşemelerinde aşınma 
yüzdesi en düşük olan taşlar kullanılmıştır. 

Döşeme, üzerinden insanların, hayvanların 
ve araçların geçtiği, genellikle moloz yada 
yonu taşından yapılan köprü bölümüdür. Aşa-
ğıda Şekil 16’da Üçgöz Köprüsü (Balıkesir-
Gönen, 19.yy.) döşeme detayı gösterilmiştir.

Şekil 16. Döşeme Detayı, Üçgöz Köprüsü, 19. yy., Balıkesir 

Yonu taşı döşemeye sahip bir örnek Şekil 
17’de gösterilen, tarihi Gülpınar Köprüsüdür. 
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Şekil 17. Tarihi Gülpınar Köprü Döşemesi 
ile Devamındaki Tarihi Yol (Özgünel ve 

diğ., 2013: 148)

Köprünün döşeme yapısı, köprünün dere ya-
tağına yerleşimine, kemer ölçüsüne ve şekline 
bağlı olarak da değişebilir. Genellikle köprü-
lerde, döşeme hizası ile korniş hizası aynıdır; 
ancak Roma dönemi yapılarından Cendere 
Köprüsü’nde farklı bir kullanım göze çarp-
maktadır. İki yönden yükselerek orta kısımda 
birleşen döşemeye göre korniş taşlarının hi-
zası basamak oluşturacak kadar yüksektedir. 
Bu korniş yerleşimi korkuluğu da aynı şekilde 
etkilemiş, basamaklı bir yapı ortaya çıkmıştır.

Selçuklular Anadolu’da yeni şehirler kurmak 
yerine mevcut şehirlere yerleşmeyi tercih et-
miştir. Ulaşım sisteminde de benzer durum 
geçerlidir. (Yavuzcan, 2011: 54). Selçuklu 
döneminin en değerli eserlerinden olan tarihi 
Malabadi ile Hasankeyf Köprüleri’nin özgün 
moloz ve yonu taşı döşemeleri Şekil 18 ve Şe-
kil 19’da gösterilmektedir. 

Şekil 18. Tarihi Malabadi Köprüsü Özgün 
Döşemesi (Sert ve diğ., 2009: 25)

Şekil 19. Tarihi Hasankeyf Köprüsü Ar-
tuklu Dönemi Yol Döşemesi (Sert ve diğ., 

2009: 25)

Osmanlı döneminin ilk yıllarında Selçuklu, 
Doğu Roma ve Roma dönemi yolları kullanıl-
mış ve geliştirilmiştir. Zamanla değişen siya-
si ve ticari merkezlerden dolayı yol ağları da 
değişikliğe uğramıştır. 14. ve 15. yüzyıllarda 
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İstanbul’un fethi ile Balkan ve Anadolu yol-
ları İstanbul’da toplanmıştır.11 Şekil 20’de 
İstanbul’daki Osmanlı döneminde Mimar 
Sinan’ın yaptığı eserlerden biri olan Büyük-
çekmece Köprüsü ve özgün yonu taşı döşeme 
kaplaması gösterilmiştir.

Şekil 20. Tarihi Büyükçekmece Köprüsü 
Özgün Döşemesi (Sert ve diğ., 2009: 28)

Şekil 21’de de Behramkale Köprüsü’nün bü-
yük boyutlu kaba yonu taşlardan oluşan ge-
ometrik şekilli özgün döşeme kaplaması yer 
almaktadır. 80 m. uzunluğunda olup 3 sivri, 
1 yuvarlak kemer olmak üzere 4 gözden oluş-
maktadır. Tabliye genişliği 4,00 ile 4,90 m. 
aralığında değişkenlik göstermektedir. 

11 https://www.tarihtarih.com/?Syf=26&Syz=382376 
(Tanzimat Devrine Kadar Osmanlı Devleti’nin 
Ulaşım Teşkilâtı ve Yol Sistemine Genel Bir Bakış 
/ M. Hüdai Şentürk)

Şekil 21. Tarihi Behramkale Köprüsü Öz-
gün Döşemesi

Bu örnekler dışında, bazı Osmanlı dönemi 
köprülerinde şekil itibariyle farklı döşeme 
uygulamalarına da rastlanmaktadır. Mostar 
Köprüsü’nde ve Ahlat Bayındır Köprüsü’nde 
basamaklı yapıya sahip döşeme kaplamaları-
nın uygulandığı görülmüştür.

Duvarlar (Tempan/ Kılıf Duvarları)

Tempan (kılıf) duvarlar, köprü gövdesini 
mansap ve membadan sınırlayan taşıyıcı du-
varlardır. Antik yapılarda büyük blok taşlar 
kullanılmıştır. Taş boyutları zamanla küçüle-
rek daha küçük boyutlardaki taşlar kullanıl-
maya başlanmıştır. 

Selçuklu ve Artukoğulları dönemine ait köp-
rüler düzgün kesme taş isçiliği ve almaşık 
düzenli zengin bezemeli yapılardır. Bu yapı-
larında taşın tuğlayla birlikte kullanıldığı ör-
neklere de rastlanmaktadır. Genellikle büyük 
kesme taş bloklar özenli bir isçilikle kemer 
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yapımında kullanılmıştır  (İlter, 1978: 261-
264).

Selçuklularda, tempan duvar herhangi bir ge-
çiş elemanı olmadan yükselerek aynı zaman-
da köprü korkuluğunu da oluşturmaktadır. Bu 
çözümleme, geçmişte olmadığı gibi Osmanlı 
döneminde de yoktur. Tempan duvarlar, Os-
manlılarda korniş gibi elemanların kullanıl-
masıyla daha da zarifleşmiştir. Diğer bir de-
ğişkenlik gösteren mimari eleman da kitabe-
dir. Kitabelerin Osmanlı döneminde yer yer 
kitabe köşklerine dönüştüğü görülmektedir. 

Osmanlı dönemi köprüleri Selçuklu dönemi-
ne nazaran daha sade yapılardır. Bazı Osman-
lı köprülerinde diğerlerinden farklı olarak, 
balkon ve odacık gibi bölümler vardır. Seyir 
amacıyla yapılmış olan bu küçük dinlenme 
balkonları, seferlerde geçen askeri birliklerin 
denetiminin yapılması için kullanılmıştır. Ge-
nellikle köprü ayakları içinde yer alan oda-
cıklar, hem ayaklara gelen yükü hafifletmek, 
hem de köprü muhafız ve memurları ile ge-
çen yolcuların barınabilmesi için yapılmıştır 
(Çulpan, 2002: 8). Şekil 24’te örnek bir tem-
pan duvar kesiti gösterilmiştir.

Şekil 24. Tempan Duvar Kesiti 

Taş köprülerde tempan duvarlarında ahşap 
kullanımına rastlanmaktadır. Osmanlı döne-
mi (15.yy) eserlerinden, Kızılırmak Nehri 
üzerindeki, 8 açıklıklı ve 155 m uzunluğun-
daki Şahruh Köprüsü bu kullanıma örnek 
verilebilir. Köprünün iki cephesinde de, kare 
kesitli ahşap boşlukları yer almaktadır. Bu 
ahşap elemanların, köprünün tempan duvar-

ları ile gövdesinin birlikte çalışmasını sağla-
yarak taşıyıcı sisteme destek olmak amacıyla 
kullanıldıkları düşünülmektedir (Sert ve diğ., 
2012: 72).

BULGULAR

Romalılar köprü temellerini genellikle sağ-
lam zemin üzerinde inşa etmişlerdir. Sağlam 
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olmayan zeminlerde ahşap kazık çakılarak ve 
kazıkların üzerlerine gelecek taşları demir ke-
netlerle birbirine bağlayarak temel sistemini 
oluşturmuşlardır. Selçuklu dönemi köprüle-
rinde de sağlam olmayan zeminlerde temeller-
de ahşap kazık kullanımı ve temellerde taşları 
birbirine bağlamak için demir kenet kullanımı 
görülmektedir. Osmanlı dönemi köprülerinde 
sağlam olmayan zeminlerde ahşap kazık ça-
kılması ve temeli oluşturmak için içerisi blo-
kaj dolgulu, birbirine kenetli taşlarla oluşturu-
lan taş sandığın üzerine 2 veya 3 sıra ahşap ız-
gara yerleştirilerek, içerisine taş dolgu yapılan 
sistemler kullanılmıştır. İnşaatın tamamen su 
içinde gerçekleştirileceği köprülerde ise batar-
dolar inşa edilmiştir. Batardoların içindeki su 
boşaltıldıktan sonra kuru zemine kazıklar ça-
kılmış ve üzerine de kenetli kesme taşla örül-
müş küçük adacıklar oluşturulmuştur.

Roma ve Bizans dönemi köprülerinde daire-
sel (tek merkezli) kemer formu kullanılmıştır. 
Selçuklu ve Osmanlı dönemi köprülerinde ise 
dairesel kemer formu kullanımının yanı sıra 
sivri kemerlerin de kullanıldığı görülmektedir. 
Roma dönemi köprülerinde kemerlerde kul-
lanılan taşlar büyük boyutlu olup kireç harçlı 
veya harçsız olarak kullanılmıştır. Selçuklu 
ve Osmanlı dönemi köprülerinde harç kulla-
nımının yanı sıra ahşap ve demirin bağlantı 
elemanı olarak kullanıldığı görülmektedir. 
Osmanlı döneminde demir bağlantılarda kenet 
kullanımı ile birlikte zıvanaların da kullanımı 

dikkat çekmektedir. Kemere ait üzengi taşları-
nın ahşap elemanlarla oluşturulmuş esnek bir 
bağlantı sistemine oturtulduğu bazı örneklere 
rastlanmıştır.

Köprülerde döşemeler düz veya eğrisel olarak 
oluşturulmuştur. Yapı malzemesi olarak mo-
loz taş, kesme taş ve yonu taş kullanılmıştır. 
Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Roma dö-
nemine kıyasla taş ebatları küçülmüştür. Os-
manlı döneminde basamaklı olarak inşa edilen 
döşeme kaplamalarının uygulandığı görül-
müştür.

Roma döneminde tempan duvarları büyük 
blok taşlarla oluşturulurken, Selçuklu ve Os-
manlı dönemlerinde kullanılan taş boyutları-
nın küçüldüğü anlaşılmıştır. Selçuklu dönemi-
ne ait köprüler düzgün kesme taş isçiliği ve 
almaşık düzenli zengin bezemeli yapılardır. 
Bu yapılarda kullanılan yapı malzemesinin taş 
olmasına rağmen tuğlayla birlikte kullanıldığı 
örneklere de rastlanmıştır. Selçuklu dönemin-
de tempan duvarlar herhangi bir geçiş elemanı 
olmadan düşeyde yükselerek aynı zamanda 
köprü korkuluğunu da oluşturmuştur. Osmanlı 
döneminde tempan duvarlar, korniş gibi ele-
manların kullanılmasıyla daha da zarifleşmiş-
tir. Osmanlıda kitabelerin yer yer kitabe köşk-
lerine dönüştüğü görülmektedir. Bu dönemde 
inşa edilen köprülerin bazılarında, balkon ve 
odacık bölümleri yer almaktadır. Seyir amaçlı 
küçük birer dinlenme yeri olan bu balkonlar, 
sefer zamanlarında köprüden geçen birliklerin 
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denetlenmesi ve sayılması amacıyla da kulla-
nılmıştır. Köprü ayakları içinde bulunan oda-
cıklar da köprü muhafız ve memurlarının veya 
yolcuların barınması için kullanılmıştır. 

TARTIŞMA

Tarihi taş köprülerle ilgili yapılan araştırmalar 
neticesinde köprü yapımına her dönem büyük 
bir özenin gösterildiği ve ayrıca bazı hüküm-
darların da bizzat köprü onarımı ve yapımı ile 
ilgili emirler verdiği anlaşılmaktadır. Örne-
ğin, Roma İmparatoru Justinian’ın Adana Taş 
Köprü ile ilgili nehir yatağının değiştirilmesi 
ve köprü onarımlarının yapılmasını istemesi, 
Kanuni Sultan Süleyman’ın Büyükçekmece 
Köprüsü’nün hangi sebepten yıkıldığını Mimar 
Sinan’a sorması ve köprünün yeniden yapılma-
sını sağlaması bunu göstermektedir. Bu hassa-
siyet ve yapım teknolojisindeki gelişmelerin de 
kullanılmasıyla taş köprüler günümüzde bile 
hala sağlamlıklarını korumaktadırlar.  

Roma döneminde köprü yapımı konusunda 
kullanılan tekniklerin daha sonra Selçuklu ve 
Osmanlı dönemlerinde yapılmış olan köprü-
lerde de kullanıldığı tespit edilmiştir. Roma 
döneminde zayıf zeminlerde oluşturulan te-
mellerde ahşap kazık çakılması, taşların demir 
kenetlerle birbirine bağlanması, köprü temel-
lerinin yapımı sırasında gerekirse nehir yata-
ğının yönünün değiştirilmesi gibi tekniklerin 
diğer dönemlerde yapılmış olan köprülerde de 
uygulandığı görülmektedir. Selçuklu ve Os-

manlı dönemi köprülerinde temellerde ve ke-
merlerde farklı tekniklerin uygulanmış olması 
da köprü yapım teknolojisinde sürekli olarak 
yeni gelişmelerin kullanıldığını göstermekte-
dir. Köprü ayaklarına gelen yükün azaltılabil-
mesi için hafifletme odacıklarının yapılması, 
taşkın durumlarında suyu tahliye edecek ha-
fifletme gözlerinin yapılması vb. teknikler de 
geçmişte yaşanılan problemlerin azaltılması 
yönünde gelişmeler olmuştur.     

Kemer tiplerinin değiştirilmesi daha fazla 
açıklık geçilmesine olanak sağlamıştır. Köprü 
kemerlerinde ve tempan duvarlarda ahşap kul-
lanımına da rastlanılmıştır. Ahşap elemanların 
kullanımı ile esnek bağlantı sistemleri oluş-
turulmuş, taşıyıcı sistem desteklenerek köprü 
rijitliği arttırılmıştır.  

SONUÇ

Bu çalışmada Roma döneminden Osman-
lı döneminin sonuna kadar Anadolu ve 
Balkanlar’da bulunan taş köprülerin yapım 
teknikleri ve malzeme kullanımı örneklerle 
anlatılmıştır. İnşa edilen köprülerin ana yapı 
elemanları olan temeller, kemerler, döşeme 
sistemleri ve tempan duvarlar incelenmiştir. 
Temellerde kullanılan bağlantı elemanları, 
kemer tipleri, kemer yapımında taşıyıcı iske-
le kullanımı, kemerlerde kullanılan bağlantı 
elemanları, döşemeyi oluşturan elemanlar, 
döşeme tipleri ve tempan duvar yapım sistemi 
örneklerle anlatılmıştır. 
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Anadolu ve Balkanlar’da bulunan tarihi taş 
köprülerin yapım sistemleri ve malzeme kul-
lanımları incelendiğinde yapımlarında büyük 
bir özenin gösterildiği ve her dönemin yapım 
teknolojisindeki üstün özelliklerin iyi bir mü-
hendislik anlayışıyla uygulandığı görülmüş-
tür. Köprülerin yapılacağı alanın seçiminin 
dikkatlice yapılması, köprü yapımı sırasında 
nehir yatağının geçici olarak değiştirilmesi, 
zayıf zeminlerde ahşap kazık kullanımı, te-
mellerde ve kemerlerde kullanılan taşların 
demir kenetlerle birbirlerine bağlanması, ağır-
lıktan yararlanılarak deprem etkilerine karşı 
katkı sağlanması, temellerde ahşap ızgara sis-
teminin kullanılması, memba yönünde sel-
yaranların oluşturulması, boşaltma gözlerinin 
yapılması, ahşap elemanların kullanımı, iskele 
yapım sistemindeki çözümlemeler vb. rasyo-
nel uygulamaların yapıldığı ve bu sayede sel, 
deprem, savaş gibi birçok etkiye yıllarca daya-
narak bugünlere ulaşabildiklerini göstermiştir. 

Taş köprülerin uzun yıllar güvenli bir şekilde 
ayakta kalabilmeleri için özgün yapım sistem-
lerinin ve malzeme kullanımlarının bilinme-
si gerekir. Bu gereklilikler gerçekleştirilecek 
olan onarım çalışmalarının başarısını arttıra-
caktır. 
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: Turkey has the diversity and richness of cultural heritage in terms of universal 
level. Architectural heritage has an important value in the preservation of cultural heritage. The 
integration of the modern life and architectural heritage is important about societies for the cul-
tural continuity. Historical bridges are important because of their construction techniques and 
historical heritage. Historical bridges must remain intact for many years. Therefore, material 
properties and construction techniques have to be known for their correct restorations. Assyria 
and Babylon civilizations brought about the first regular road at Mesopotamia and Syria, which 
was also reached at Anatolia. These roads were used by the Hittite Empire, Persian Empire, 
Hellene, Roman and Byzantine Empire, respectively. Also Seljuk and Ottoman Empire used 
the same routes afterwards. For that reason, when one of the Roman bridge had collapsed, a 
Byzantine bridge was built at the same place, on the same foundations. Many years later a Sel-
juk or Ottoman bridge was built in the same place as well. There are 2058 registered bridges in 
Anatolia from Hittite Empire, Urartu Empire, Roman, Byzantine, Seljuk, Ottoman Empire to 
present due to the end of 2017 inventory. This number increases with researches which are done 
day by day. Aim: In this study, construction techniques and material usage of the stone bridges 
from the Roman period to the end of the Ottoman period are investigated. The main structural 
elements of the stone bridges such as foundations, spandrel walls, arches and floor systems are 
studied. The aim of the study is to be a source about stone bridges which are planned to be re-
paired. Method: Construction techniques, structural system and material properties of bridges 
are studied by using relevant articles, books and archives.The material usages and construction 
techniques of the bridges, a lot of information about the validity of the transportation of ma-
terials, that shows the stages are illustrated with drawings and photos. Findings: It has been 
determined that every period has specific characteristics. The timber pile system used in the 
construction of the Roman bridge and the use of iron clamps are also seen in the Seljuk and Ot-
toman bridges. In addition, it was observed that as you get closer to the present day both stone 
size decreased and workmanship’s cares goes down. The efficiency use of iron and timber ele-
ments in the arch and spandrel walls can be seen in Ottoman and Seljuk bridges. Conclusion: 
The construction techniques and materials were investigated from the Roman period till the end 
of the Ottoman period. The basis of the main structural elements of the bridge are foundations, 
spandrel walls, arches and floor systems. These are discussed in detail. Each era has its own uni-
que features in bridges. The bridges in Roman Empire were made of large sized, well finished 
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cut stones. As you get closer to present day, it is seen that both fineness in workmanship and 
sizes in stones were reduced. The Romans often built the bridge foundations on a solid ground. 
However, on the loose soil, they built the foundations by using a timber pile with the tools they 
developed and they connected the stones with the iron elements. If necessary, they changed the 
direction of the water and after drying the riverbed they formed the foundations. This technique 
is still used in bridge and dam construction today. In the Seljuk period bridges, the use of timber 
piles in the construction of the foundations and the use of iron elements in order to connect the 
stones can be seen. In the Ottoman period bridges, timber pile applications can be seen on loose 
soil. In order to form the foundation, 2 or 3 rows of timber grids were placed on the stone block 
which was formed with interlocking stones and filled with stone filling systems. In the bridges 
where the construction carried out completely in water, cofferdams were used. After the water 
was discharged in the cofferdams, small islands formed on the dry ground and piles could be 
easly constructed on the ground. A circular (single center) arch form was used in the Roman 
and Byzantine bridges. In the Seljuk and Ottoman period bridges, the use of lancet arch beside 
circular arch form is also seen. The stones used in arches in the Roman period were large sized 
and used with or without lime mortar. The timber and iron are used as connecting elements. 
Apart from the use of clamps in the iron connections in the Ottoman period, the use of vertical 
iron joints are also seen. In addition, flexible connection system formed by timber elements can 
be seen in the arch construction. The slabs are formed as straight or curved. Usually used in 
rubble stone, cut stone and hewn stone. Stone sizes decreased in Seljuk and Ottoman periods 
compared to Roman period. It was seen that stepped floors were applied during the Ottoman 
period. Spandrel walls were formed by large block stones during the Roman period and stone 
sizes were reduced during the Seljuk and Ottoman periods. The bridges belonging to the Seljuk 
period are decorated with smooth cut stone workmanship and have rich decorations. In these 
structures, although traditional building material is stone, brick usage is also seen. In the Sel-
juks, the spandrel wall rises without any transition elements and also forms the bridge handrails. 
Spandrel walls were good looking by the use of elements such as cornices in the Ottomans. It 
is seen that the inscriptions were transformed into inscription pavillions. Some of the bridges 
of the Ottoman period include balconies and room sections. These balconies, which are small 
resting places have been used to control and count the soldier units passing through the bridge. 
The rooms were also used for accommodation. The use of timber on the spandrel walls was 
also seen. It is believed that these timber elements are used to support the structural system by 
keeping the walls on both sides together with the bridge body and to ensure the bridge rigidity. 
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The reduction of shear stresses caused by weight loads also contributed positively to the effects 
of earthquakes. Researches have shown that bridges have survived to the present day due to 
the application of rational solutions in the construction of bridges. The bridges have reached 
the present day despite of the earthquakes, flooding of stream, wars, meteorological effects, etc. 
for many years. In this context; it is important to understand the construction techniques and 
material usages of bridges in detail will ensure correct repairs. Regular maintenance and repairs 
should be done in order to kept the bridges intact. Public awareness should be created not only 
for historical bridges but also for all valuable buildings and care must be taken to preserve them 
without losing their originality.
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INVESTIGATION OF COST CHANGES AND CHANGE CAUSES OF FA-
CADE COATING WORK BETWEEN 2014-2018 YEARS

İbrahim BEKTAŞ1, Z. Özlem PARLAK BİÇER2
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Öz: Amaç: Yapı inşa maliyetinde önemli bir yeri bulunan 
cephelerde tercih edilecek kaplama malzemelerinin 2014-
2018 yılları arasındaki maliyet değişimlerini belirleyerek 
bina yapımında tercih edilecek en uygun yapı malzemesi ve 
yapı inşaat maliyeti alanına katkıda bulunmak amaçlanmıştır. 
Yöntem: Çalışmada, 24 derslikli tip okul projesinin üç boyut-
lu modelleme gerçekleştirilerek tuğla, kompakt laminat, farklı 
cephe boyaları ve renkli kaplama malzemeleri kullanılarak bir 
model belirlenmiştir. Belirlenen model üzerinden cephe kap-
lama maliyetleri önce her bir malzeme için kendi içinde yıllara 
göre maliyet değişimi açısından, ardından diğer malzemelere 
göre ve son olarak da bütün malzemelerdeki değişim oranları 
bina inşaat maliyet endeksleri ve yıllık enflasyon oranları ile 
kıyaslanmıştır. Bulgular: Elde edilen sonuçlara göre cephe 
kompakt laminat, tuğla ve boya malzemeleri ile yapılan mode-
lin cephe kaplama maliyeti sadece boya ya da renkli kaplama 
malzemeleri ile yapılan modelin cephe kaplama maliyetine 
göre 4,8 ile 5,3 kat daha fazla olduğu görülmüştür. Sonuç: 
Belirlenen yıllar arasındaki cephe kaplama maliyetlerinin 
karşılaştırılması sonucu kompakt laminat ve tuğla kullanı-
larak oluşturulan modelin cephe kaplama maliyetinin boya 
ve renkli kaplama malzemelerinden yüksek olduğu, maliyet 
değişim oranlarının tüm malzemeler için yıllara göre farklılık 
gösterdiği ve bu değişim oranlarının hem enflasyon oranları 
hem de TÜİK tarafından açıklanan bina inşaat maliyet endeksi 
değişim oranlarından farklı olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Cephe, Cephe Kaplama Malzemeleri, 
Yapı Maliyeti, Eğitim Yapıları

Abstract: Aim: It is aimed to contribute to the most ap-
propriate building material and construction cost area to be 
preferred in building construction by determining the cost 
changes between 2014 and 2018 years of coating materials to 
be preferred on the fronts having an important place in build-
ing construction cost. Method: In this study, a model was 
determined using brick, compact laminate, different facade 
paints and colored coating materials by three-dimensional 
modeling of 24-Class Type school project. The cost of facade 
coating over the specified model is compared to the cost of 
each material in terms of its own years, then according to other 
materials, and lastly, the rates of change in all materials are 
compared with the building construction cost indices and an-
nual inflation rates. Results: According to the results obtained 
from the facade compact laminate, brick and paint materials 
made with the model’s facade coating cost was 4.8 to 5.3 
times more than the facade coating cost of the model made 
only with paint or colored coating materials. Conclusion: As 
a result of the comparison of the facade coating costs between 
the specified years, the cost of the façade coating of the model 
created using compact laminate and bricks is higher than the 
paint and color coating materials, all Materials vary according 
to the years, and these change rates are different from both the 
inflation rates and the building construction cost index change 
rates described by TÜIK.

Key Words: Facade, Cladding Materials, The Cost of Building 
Structure, Educational Buildings
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GİRİŞ

Günümüzde yaşamsal faaliyetlerin devamı 
için birçok yaşam alanı inşa edilmektedir. 
Ülkemizde yürürlükte olan 3194 sayılı İmar 
Kanunu’nun 5. maddesinde yer alan tanımla-
ra göre; Yapı: “Karada ve suda, daimî veya 
muvakkat, resmi ve hususi yeraltı ve yerüstü 
inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve tamir-
lerini içine alan sabit ve müteharrik tesis-
lerdir.” Bina: “Kendi başına kullanılabilen, 
üstü örtülü ve insanların içine girebilecekleri 
ve insanların oturma, çalışma, eğlenme veya 
dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yara-
yan, hayvanların ve eşyaların korunmasına 
yarayan yapılardır.” olarak tanımlanmakta-
dır1. 

İnşa edilen binaların, her türlü olumsuz ko-
şullara karşı korunaklı, tehlike durumlarında 
en az içerde bulunan kişilerin tahliyesinin 
gerçekleşebileceği süre kadar sağlam, işlev-
sel açıdan kullanışlı ve estetik olması bek-
lenmektedir. Tüm bu durumların uzun süreli 
olarak gerçekleştirilebilmesi yapı maliyetine 
bağlı bulunmaktadır. Bina maliyetini etkile-

1  http://www.mevzuat.gov.tr/
MevzuatMetin/1.5.3194.pdf 

yen birçok etmen bulunmaktadır. Bunların 
başında binanın yapılacağı yer, binanın kat 
yüksekliği ve kat sayısı, bodrum katının olup 
olmaması, dış duvar tipi ve yapım teknolo-
jileri gelmektedir. Ayrıca, malzeme seçimi, 
binanın işlevi, çevre uzunluğu, yapım yılı, 
plan biçimi, iklimsel koşullar da maliyette et-
kili olmaktadır (Bostancıoğlu, 2006: 28-30). 
Bunlarla birlikte; yapının deprem kuşağında 
yer alması, taşıyıcı sistem çözümleri, zemin 
etütleri, projenin uygulanması ve denetimi de 
maliyeti arttıran etmenler olarak karşımıza 
çıkmaktadır (Özkan vd., 2005: 647-949).

Taş, toprak ve ahşap gibi malzemelerin ham 
şekli ile inşa edilen yapılar, günümüzde bu 
doğal maddelerin işlenmiş halleri ve yapay 
olarak üretilen malzemelerin kullanılması 
ile büyük ölçekli binalara dönüşmüştür. Yeni 
oluşturulan binaların daha uzun ömürlü ola-
bilmesi ve dış ortam koşullarından daha fazla 
korunabilmesi için bina cepheleri ayrıca bir 
malzeme ile kaplanmaya başlanmıştır. Bu 
durum cephe kaplama malzemelerini ortaya 
çıkarmıştır (Şekil 1).
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Şekil 1. Cephe Kaplama Malzeme Çeşitleri

AMAÇ

Uzun süreli konfor sağlanması için yapı tasa-
rımından, binanın inşa ve bakım onarım işle-
rine kadar tüm aşamalarda çevresel koşullara 
bağlı olarak en uygun cephe kaplama malze-
mesinin tercih edilmesi önemli bir konudur. 
İdeal kaplama malzemesinin tercih edilmesi 
yapıda uzun süreli konfor sağlamakla birlikte 
ekonomik olarak da tasarruf yapılmasını sağ-
layacaktır. Bununla birlikte ham madde ve 
üretim maliyeti gibi çeşitli faktörler nedeniy-
le kaplama malzemelerinin farklı maliyetle-
ri bulunmaktadır. Bu çalışma ile şu hususlar 
amaçlanmaktadır;

•	 MEB’nın yaptırmakta olduğu “Tip 24” 
derslikli okul projesine farklı cephe kap-
lama malzemeleri ile bir öneri oluşturmak,

•	 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yayınla-
mış olduğu birim fiyatlar üzerinden 2014-
2018 yılları arası cephe kaplama malze-
melerinin maliyetindeki değişiklikleri be-
lirlemek,

•	 Farklı cephe kaplama malzemelerinin 
bina yapım maliyetine etkisinin karşılaş-
tırılması,

•	 TÜİK tarafından yayınlanan bina inşa-
at maliyet endeksleri ve yıllık enflasyon 
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oranları ile yıllık maliyet farklarındaki de-
ğişimleri karşılaştırarak farklılıklar tespit 
etmek,

•	 Bina yapımında tercih edilecek en uygun 
yapı malzemesi ve yapı inşaat maliyeti ala-
nına katkıda bulunulması amaçlanmıştır.

KAPSAM

Yapılarda uzun süreli konfor sağlanması için 
tercih edilecek cephe kaplama malzemele-
ri yapı maliyetinde önemli bir konumdadır. 
Günümüzde ekonomik durumlar göz önünde 
bulundurulduğunda bu konu daha da önemli 
hale gelmektedir. Bu doğrultuda bina cephe-
leri en dikkat çeken alan olmaktadır. Çeşitli 
atmosferik olaylara ve kirliliğe maruz kalan 
bina cepheleri belirli aralıklarla yenilenmesi 
gerekmektedir. Aksi durumda daha kötü so-
nuçlara neden olabilir. 

Ülkemizde nüfus artışı ile birlikte birçok yapı 
inşa edilmektedir. Bu yapı türlerinden birisi 
de eğitim yapılarıdır. Özellikle ilk ve ortaokul 
dönemindeki öğrenci sayısının fazla olması 
nedeniyle birçok okulda sabah ve öğleden 
sonra olmak üzere eğitim verilmektedir. Gün 
içinde tek seferde tüm öğrencilere eğitim ve-
rilebilmesi için MEB ve hayırseverlerin de 
aracılığı ile bölgenin ihtiyacına bağlı olarak 
tip proje şeklinde 8, 12, 16, 24 ve 32 derslikli 
olarak birçok okul inşa ettirilmektedir. Genel 
olarak 24 derslikli proje tipinin diğer projele-
re göre daha fazla tercih edildiği görülmekte-

dir. Bu durumdan hareket ederek; cephe kap-
lama malzemelerinin bina maliyetine etkisi-
nin tespiti kapsamında MEB’inin 24 derslikli 
tip okul projeleri üzerinden farklı kaplama 
malzemeleriyle değerlendirme yapılmıştır.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Ülkemizde 11.04.2012 tarihinde Resmi 
Gazete’de yayınlanan “İlköğretim ve Eğitim 
Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya-
pılmasına Dair Kanun”2 ile Eğitim sistemin-
de değişiklik yapılıp 8 yıllık zorunlu eğitim, 
4+4+4 şeklinde 12 yıla çıkartılmıştır. Bu sis-
temle ilköğretim içerisindeki 1, 2, 3 ve 4. sı-
nıflar ilkokul; 5, 6, 7 ve 8. sınıflar ise ortaokul 
olarak ayrılmıştır. Bununla birlikte ortaokul 
düzeyinde İmam Hatip ortaokulları da açıla-
rak ikinci kademedeki okul tipi sayısı artırıl-
mıştır. Açıklanan 2023 eğitim vizyonu ile de 
bu zorunlu eğitime anaokullarının da dâhil 
edileceği belirtilmiştir. Tüm bu durumlar eği-
tim yapıları sayılarının yükseltilmesi gerekli-
liğini ortaya koymuştur. Meydana gelen bina 
ihtiyacı gerekliliğinin hızla çözülebilmesi 
için farklı derslik sayılarında tip projeler ge-
liştirilmiştir. Bu tip projelerde de cephe kap-
laması olarak boya tercih edildiği görülmüş-
tür (Şekil 2). Uygulayıcıların cephede boya 
malzemeyi tercih ederek maliyeti düşürmeyi 
hedeflediği düşünülmektedir. Ancak boya 

2 http://www.resmigazete.gov.tr/main.
aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/
eskiler/2012/04/20120411.htm&main=http://www.
resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/04/20120411.htm 
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malzemeyi tercih ederken bu malzemenin di-
ğer cephe kaplama malzemeleri ile herhangi 
bir kıyaslama yapılmadığı düşünülmektedir. 
Bu çalışmada kaplama malzemesi ve alt iş-

lemleri ele alınarak maliyet kıyaslamaları ya-
pılmıştır. Böylece bundan sonraki uygulama-
larda konu üzerinde tercih etme nedenlerinin 
netleşeceği düşünülmektedir.

Şekil 2. 24 Derslikli Tip Furkan Doğan Anadolu İmam Hatip Lisesi

Cephe kaplama malzemelerinin bina yapım 
maliyetine 2014-2018 yılları arasındaki etki-
sinin incelenebilmesi için öncelikle 24 ders-
likli tip okul Autocad projesi temin edilmiştir. 
Projedeki kat planları Sketchup 2014 progra-
mına aktarılarak üç boyutlu modellemesi ya-

pılmıştır. Oluşturulan model üzerinde farklı 
malzemeler ile cephe çalışması gerçekleşti-
rilmiştir. Bu cephe çalışmaları sonucu Tuğla, 
kompakt laminat, farklı cephe boyaları ve 
renkli kaplama malzemeleri kullanılarak bir 
model belirlenmiştir (Şekil 3 ve Şekil 4). 

Şekil 3. Tip Okul Cephe Önerisi Ön Giriş Görünüşü
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Şekil 4. Tip Okul Cephe Önerisi Arka Giriş Görünüşü

İkinci adım olarak kararlaştırılan malzemele-
rin belirlenen yıllar arasındaki birim fiyatları-
nın tespiti gerçekleştirilmiştir. Fiyat belirleme 
işleminde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
yayınlamış olduğu 2014-2018 yılları arasın-
daki fiyatlar kullanılmıştır. Bu noktada cephe 
boyaları ile renkli kaplama malzemeleri için 
uygulama pozları kullanılırken “kompakt la-
minat kaplama” ve “tuğla kaplama” için rayiç 
pozlar kullanılarak AMP Kurumsal Hakediş 
Programı üzerinden fiyat analizleri yapılmış-
tır (Tablo 1 ve Tablo 2). 

Fiyat analizleri yapılırken benzer şekilde di-
ğer malzemelerle cephe kaplaması uygulama 
pozlarındaki birimler dikkate alınmıştır. 1 m2 
cephe kaplama maliyetini hesaplayabilmek 
için oluşturulan denklem formülleri;

BF1= Ö x RF

BFKT= BF1 + BF2 + BF3 + BF4 + ……

BFT= BFKT + (BFKT x %25) formülü 
kullanılmıştır. 

Burada;

Ö: Malzeme veya işçilik ölçü miktarı 

RF: Malzeme veya işçilik rayiç birim fiyatı

BF1, BF2, …:1 m2 Cephe kaplama maliyeti 
için ödenecek toplam malzeme veya işçilik 
ücreti 

BFKT: Yüklenici kârı olmadan1 m2 cephe 
kaplama maliyeti

BFT: %25 yüklenici kârı ile birlikte 1 m2 
cephe kaplama maliyeti olarak maliyet he-
saplaması yapılmıştır.
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Tablo 1. 215X65X15 mm Ölçülerindeki Kaplama Tuğlası ile Cephe Kaplaması Yapılması 
2018 Yılı Analizi

Analiz   
Format No 

:1
İNŞAAT İŞ KALEMLERİ BİRİM FİYAT ANALİZLERİ Yıl: 

2018

İş Kalemi 
/ İş Grubu 
No :

Analizin Adı : Ölçü 
Birimi 

ANALİZ-
11ÇU 215X65X15 mm Ölçülerindeki Kaplama Tuğlası ile Cephe Kaplaması Yapılması 1M2

Poz No: GİRDİLER1 Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı Tutarı

 1. Bölüm: Yalıtım     

04.480 Isı yalıtım levhaları yapıştırıcısı KG 4 0,40 1,60

04.612/4C-
1b2

200 kpa basınç dayanım (2 kg/cm2) 0.030<ısı 
ilet.<=0.035 w/mk yüzeyi pürüzlü veya pürüzlü-kanallı 
levhalar; yoğunluk min. 25 kg/m3

M3 0,0525 252,00 13,23

04.274/2B1 9-15 cm (15 cm dahil) plastik çivili ısı yalıtım dübelleri AD 6 0,15 0,90

04.031 Su M3 0,0025 6,62 0,02

 2. Bölüm: Kaplama Malzemeleri

04.380/002
Çimento esaslı, standart performanslı, kayma özelliği 
azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı 
(ts en 12004 - c1te)

KG 5 0,65 3,25

04.380/051
Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (ts en 
13888 - cg1) KG 4 1,10 4,40

04.031 Su M3 0,0025 6,62 0,02

04.016/U21 15 mm kalınlıkta, her boyutta, kırmızı (yüzey alanı <= 
0.04 m2) cephe kaplama tuğlası M2 1,05 52,00 54,60

 %10 Zayiatıyla Birlikte

 3. Bölüm: İşçilik

01.507 Birinci sınıf usta SA 2 12,40 24,80

01.501 Düz işçi (inşaat işçisi) SA 1 9,10 9,10

01.501 Düz işçi (inşaat işçisi) SA 0,5 9,10 4,55
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Karsız Toplam 116,47 

%25 Kar ve Genel Giderler 29,12 

Toplam Tutar 145,59 

Tablo 2. Kompakt Laminat ile Cephe Kaplaması Yapılması 2018 Yılı Analizi

Analiz   For-
mat No :1 İNŞAAT İŞ KALEMLERİ BİRİM FİYAT ANALİZLERİ Yıl: 

2018

İş Kalemi 
/ İş Grubu 
No :

Analizin Adı : Ölçü 
Birimi 

ANALİZ-
12ÇU Kompakt Laminat ile Cephe Kaplaması Yapılması 1M2

Poz No: GİRDİLER
Ölçü 
Biri-
mi

Mik-
tarı

Birim 
Fiyatı Tutarı

 1. Bölüm: Mekanik Taşıyıcı Sistem     

04.435/1D 50/50/3mm u profil (paslanmaz çelik 304) MT 3 62,00 186,00

04.435/13G M10x90 mm klipsli dübel (paslanmaz çelik 304) AD 6 2,75 16,50

04.435/23D M8x25mm cıvata (dın 933 ) (paslanmaz çelik a2 70) AD 6 0,29 1,74

04.435/25B M8  somun  (dın 934 ) (paslanmaz çelik a2 ) AD 6 0,14 0,84

04.435/5C 50/100x120x4mm l konsol (paslanmazçelik 304) AD 6 11,30 67,80

 2. Bölüm: Yalıtım

04.480 Isı yalıtım levhaları yapıştırıcısı KG 4 0,40 1,60

04.734/B16C Taş yünü levha, dış duvarlarda mantolama (120 kg/m3 - 5 
cm) M2 1 14,50 14,50

04.274/2A1 9-15 cm (15 cm dahil) çelik çivili ısı yalıtım dübelleri AD 6 0,50 3,00

04.608/2 Su buharına geçişine açık su yalıtım örtüsü M2 1 4,10 4,10

04.031 Su M3 0,0015 6,62 0,01

 3. Bölüm: Kaplama Malzemeleri

04.435/1D 50/50/3mm u profil (paslanmaz çelik 304) MT 0,45 62,00 27,90

 
Kompakt Laminat İle Profil Arasındaki Bağlantı elemanları 
yerine 
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04.708/05
12mm kalın. komp. lamine lev. (dış mekan. kullanılan 
dekoratif lamine-laminat lev. yüksek bas. sıkış. termoset 
reçine esaslı

M2 1,05 156,00 163,80

 %5 Zayiatıyla Birlikte

 4. Bölüm: İşçilik

01.507 Birinci sınıf usta SA 1,5 12,40 18,60

01.501 Düz işçi (inşaat işçisi) SA 1 9,10 9,10

01.501 Düz işçi (inşaat işçisi) SA 0,5 9,10 4,55

 İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma

Karsız Toplam 520,04 

%25 Kar ve Genel Giderler 130,01 

Toplam Tutar 650,05 

Üçüncü ve son bölümde ise 24 derslikli tip 
okul binası modeli üzerinden hesaplanan 
2014-2018 yılları arası cephe kaplama ma-
liyetleri 8 ayrı grafik ortamında değerlen-
dirilmiştir. İlk grafikte yıllık bazda her bir 
malzemenin cephe kaplama maliyetleri kı-
yaslanmıştır. İkinci grafikte cephe kaplama 
maliyetinin yıllık olarak ne kadar değişime 
uğradığı belirlenmiştir. Grafik 3 ve 4’te cep-
he kaplama işi kapsamında yer alan malzeme, 
işçilik ve yüklenici kârı fiyatları yıllık olarak, 
Grafik 5 ve 6’da ise bu fiyatların yıllık de-
ğişim oranları gösterilerek karşılaştırılmış-
tır. Son iki grafikte ise çalışma kapsamında 
değerlendirilen bütün malzemelerdeki deği-
şim oranları bina inşaat maliyet endeksleri, 
tüketici birim fiyat endeksi ve konut bakım 
onarımı yıllık enflasyon oranları ile kıyaslan-
mıştır. Bu işlemler sonucunda cephe kaplama 

işinde meydana gelen değişimlere neden olan 
etmenler belirlenmeye çalışılmıştır.

ARAŞTIRMANIN KISITLARI 

Çalışma kapsamında, cephe kaplama mali-
yetlerinin net bir şekilde ortaya konulabilme-
si için MEB ve hayırseverler tarafından ülke-
miz genelinde okul yapımında en fazla tercih 
edilen 24 derslikli tip okul projeleri üzerin-
den çalışma gerçekleştirilmiştir. İkincil ola-
rak çok sayıda cephe kaplama malzemesinin 
aynı anda karşılaştırılmasının yapılmasının 
güçlük oluşturması ve ortaya çıkan verilerin 
kolay okunmasının sağlanabilmesi amacıyla 
çalışmada sadece tuğla, kompakt laminat, ile 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yayınladığı 
birim fiyatlarda yer alan farklı cephe boyaları 
ve renkli kaplama malzemeleri kullanılmıştır. 
Bu malzemelerin seçilmesindeki en büyük et-
ken yapılan analiz çalışmaları sonucu tespit 
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edilen en düşük ve en yüksek maliyete sahip 
malzemeler olması ve tip okullarda kullanı-
lan boya vb. malzemeler olmasıdır. 

Cephe kaplama maliyeti tespiti için yapılan 
analiz işlemlerinde kompakt laminat kapla-
mada mekanik taşıyıcı sistemde taşıyıcılığın 
daha sağlam olması amacıyla “çelik U profil 
ve yardımcı elemanları”, ısı yalıtım elema-
nı olarak ise diğer ısı yalıtım malzemeleri-
ne göre avantajı fazla olan 5 cm taş yünü ile 
nem bariyeri kullanılmıştır. Tuğla kaplamada 
ise hem ısı yalıtım elemanı hem de tuğlaların 
yerleştirileceği alan olarak 5 cm “kanallı XPS 
levhalar” kullanılmıştır. Burada XPS malze-
menin tercih edilmesindeki en büyük etken 
yapının az katlı olmasının da etkisiyle, kanallı 
yapısı sayesinde tuğlaların kaplanmasına kat-
kı sağlaması olmuştur. Böylelikle taş yünü ısı 
yalıtım tercih edilmesi durumunda tuğla kap-
lama malzemeleri için ikincil bir taşıyıcı alan 
oluşturulması gerekmemiştir. İşçilik bedeli 
olarak malzemelerin özelliklerine göre farklı 
saatler üzerinden değerlendirme yapılmıştır.

ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ 

Bina cepheleri çeşitli atmosferik olaylara, 
kirliliğe ve darbelere en fazla maruz kalan 
yapı elemanı olarak gösterilebilir. Bu bölüm-
lerde meydana gelen herhangi bir olumsuz 
durum dışarıdan kötü görüntü oluşmasına 
sebep olmakla birlikte iç mekânda da sağlık-
sız ve konforsuz bir ortam oluşmasına neden 
olabilir. Bu nedenle cephelerde oluşan olum-

suz koşullar daha kötü durumlar meydana 
getirmeden düzeltilmelidir. Uzun süreli kon-
for sağlanması için yapı tasarımından, bina-
nın inşa ve bakım onarım işlerine kadar tüm 
aşamalarda çevresel koşullara bağlı olarak en 
uygun cephe kaplama malzemesinin tercih 
edilmesi önemli bir konudur. İdeal kaplama 
malzemesinin tercih edilmesi yapıda uzun 
süreli konfor sağlamakla birlikte ekonomik 
olarak da tasarruf yapılmasını sağlayacaktır. 
Bununla birlikte ham madde ve üretim mali-
yeti gibi çeşitli faktörler nedeniyle kaplama 
malzemelerinin farklı maliyetleri bulunmak-
tadır. Bu noktada yapı inşa maliyeti içerisinde 
önemli bir yeri olan cephe kaplama malzeme-
lerinin maliyet değişimleri çalışmanın temel 
sorunu olarak kabul edilmiştir.

ARAŞTIRMANIN ALT PROBLEMLERİ 

Çalışma dâhilinde konu olarak kabul edilen 
cephe kaplama malzemelerinin maliyet deği-
şimleri içerisindeki alt problemler olarak bu 
malzemelerle yapılan cephe kaplama işi ma-
liyetlerinde değişime neden olacak olan mal-
zeme ve işçilik gibi alanlardaki değişimlerin 
incelenmesi ele alınmıştır.

KURAMSAL ÇERÇEVE

Cephe kaplama malzemeleri üzerine çeşit-
li çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Koca vd., 
ahşap dış cephe kaplama elemanları ve özel-
likleri üzerine bir çalışma gerçekleştirmiştir. 
Koca vd., bu çalışmada ahşabın dış cephede 



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos Yıl: 2019 Sayı: 17 İlkbahar Yaz Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
May / June / July / August Year: 2019 Volume: 17 Spring Summer Semester

ID:419 K:582
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

74

ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE

PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880

masif ve kompozit olarak nasıl kullanıldığı-
nı ve farklı ahşap malzeme türlerinin perfor-
manslarını değerlendirmiştir. Değerlendirme 
sonucu ahşabın doğal bir malzeme olup este-
tik ihtiyaçları karşılaması, kolay şekil alma-
sı, hafif olması ve bireşim elemanlarına olay 
bağlanabilmesi gibi nedenlerle daha fazla ter-
cih edilmesi gerekliliğini belirtmiştir (Koca 
vd., 2014: 1-9). 

Akkılıç vd., Koca vd., gibi ahşap cephe kap-
lama malzemeleri üzerine çalışma gerçek-
leştirmiştir. Ancak, Akkılıç vd., ısıl işlem 
uygulanmış ahşap malzeme üzerine çalışma-
sı nedeniyle Koca vd. ’nin, yapmış olduğu 
çalışmadan farklılaşmaktadır. Akkılıç vd., 
ahşap malzemeye ısıl işlem uygulanması so-
nucu ahşap malzemenin olumsuz yönlerinin 
giderilerek daha avantajlı şekle getirildiğini 
belirtmiştir. Ayrıca, ısıl işlem görmüş mal-
zemelerin cephede kullanılabileceği yerlere 
değinmiştir. Sürdürülebilir ve yenilenebilir 
bir malzeme olması nedeniyle ahşabın CO2 
salınımını azaltacağını vurgulayarak cephe-
de ahşap malzeme kullanımını teşvik etmiştir 
(Akkılıç vd., 2014: 1-9). 

Yapılmış olan her iki çalışma ile yapılan bu 
çalışma cephe kaplama malzemeleri üzerine 
yapılan çalışmalar olmaları nedeniyle ortak 
yöne sahiptir. Ancak, yapılan bu çalışmanın 
ana konusunun ahşap kaplama malzemeleri 
üzerine olmaması ve cephe kaplama malze-
meleri maliyetleri üzerine olması sebebiyle 

yapılmış olan her iki çalışmadan farklılaş-
maktadır.

Eminağaoğlu ve Çevik, Artvin’de bulunan 
kırsal konut cephe tipolojisi üzerine yapmış 
oldukları çalışmada eski ve yeni yapılarda 
kullanılan malzeme farklılıklarına değinmiş-
tir. Bu değişikliklerin nedeni olarak önceden 
kullanılan çam ağaçlarının azalıp, bölgede 
temininin zorlaştığından kaynaklandığını be-
lirtmektedir (Eminağaoğlu ve Çevik, 2015: 
90). Eminağaoğlu ve Çevik, yapmış olduğu 
çalışmada cephede kullanılan ahşap malze-
melerin farklılaşmasının nedenlerini belirt-
miştir. Mevcut olan bu çalışma ile yapılan bu 
çalışma cephede kullanılan malzemeler yö-
nüyle ortak bir noktası bulunurken, mevcut 
çalışmanın yapı maliyeti üzerine olmaması 
nedeniyle farklılaşmaktadır.

Yapı malzemeleri üzerine yapılan bir diğer 
çalışma ise Aydın İpekçi ve Aydın’a aittir. 
Aydın İpekçi ve Aydın çalışmalarında Kocae-
li ve İstanbul bölgelerinde bulunan tarihi ya-
pılarda kullanılan taş malzemelerin Kocaeli 
ve yakın çevresinden temin edilebilirliği ile 
yapılarda nasıl kullanılabileceği üzerine bir 
araştırma yapmıştır. Bu çalışma sonucunda 
tarihi eserlerin onarımında kullanılacak mal-
zemelere yönelik olarak daha önceki çalışma-
larda elde edilen envanterlerin güncellenmesi 
gerektiğini belirtmektedir (Aydın İpekçi ve 
Aydın, 2017: 98-132). Aydın İpekçi ve Aydın, 
çalışmalarında tarihi yapılar, taş malzeme 
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ve envanter listesi üzerine kurgulamıştır. Bu 
yönden bakıldığında yapılan bu çalışmanın 
yeni yapılarda kullanılacak cephe kaplama 
malzemeleri üzerine olması, taş malzeme-
ler üzerine olmaması ve yapı maliyetini ana 
konu edinmesi gibi sebeplerle mevcut çalış-
madan farklılaşmaktadır. 

Es ve Girgin, korozyona dayanıklı çelik (WS) 
ve düşük alaşımlı çelik (HSLA) cephe malze-
melerinin dış ortam koşullarına dayanıklılığı 
üzerine bir çalışma yapmıştır. Bu kapsamda 
kimyasal maddeler, çevre koşullarının yüksek 
dayanımlı düşük alaşımlı çelik malzemeler 
üzerine etkisi araştırılmıştır. Ayrıca Piri Reis 
Üniversitesi’nde yapılan cephe uygulaması 
incelenmiştir. Sonuç olarak WS çeliklerin ko-
rozyon dayanımı ve dayanıklılığının yeterli 
düzeyde olduğunu ancak yüksek nem ve tuz 
içeren iklimlerde veya SO2 içeren ortam şart-
larında dayanıklılık sorunu yaşayabileceğini 
belirtmiştir (Es ve Girgin, 2017: 109-120). Es 
ve Girgin’in yapmış olduğu çalışma ile yapı-
lan bu çalışma karşılaştırıldığında çalışmalar 
cephe kaplama malzemeleri konu başlığı al-
tında ortak bir yönü olmasına karşın konu ve 
kapsam açısından tamamen farklılık göster-
mektedir.

Dereli vd., Konya PTT hizmet binası üzerin-
den cephe kaplama malzemeleri ile ilgili bir 
çalışma gerçekleştirmiştir. Yapılan çalışmada 
malzemelerde meydana gelen hasar türlerini 

ve nedenlerini tespit ederek çözüm önerileri 
geliştirilmiştir. Sonuç olarak kültür varlığı 
olan PTT binası cephe hasarlarının basit ona-
rımlarla düzeltilebileceğini, bunun için ge-
rekli yasal izinlerin alınarak proje ve iş plan-
lamalarının yapılması gerekliliğini vurgula-
mıştır (Dereli vd., 2018: 445-460). Dereli vd. 
’nin yapmış olduğu çalışma ile bu çalışmanın 
ortak noktası cephe kaplama malzemeleridir. 
Ancak, Dereli vd., cephe kaplama malzeme-
lerinde meydana gelen hasarlar ve bu hasar-
lara ilişkin çözüm önerileri üzerine çalışma 
yapmış olması, yapılan bu çalışmanın ise 
cephe kaplama malzemelerinin maliyeti ve 
maliyet değişim nedenleri üzerine olması ne-
deniyle farklılaşmaktadır.

Parlak Biçer vd., yapmış olduğu çalışmada 
dünyanın farklı yerlerinde bulunan yaban-
cı ünlü mimarlar tarafından yapılan 7 farklı 
villa ve evin cephe kaplama malzemeleri-
nin tespitini yaparak Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu 2015 yılı 
birim fiyatları ile cephe kaplama maliyetini 
tespit etmiştir. Sonraki adımda belirlenen ya-
pılardaki malzemelerin yerine modern mima-
riyi zedelemeyecek malzemeler uygulayarak 
yeni seçimlerin maliyetlerini hesaplamıştır. 
Yeni seçilen malzeme ve yapının orijinal kul-
lanılan malzemesi arasındaki fiyat farkları or-
taya koyularak malzeme seçiminin bina ma-
liyetine etkisini tespit etmiştir (Parlak Biçer 
vd., 2015: 1093-1108). 
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Parlak Biçer vd., yapmış olduğu yedi farklı 
ünlü yapı üzerindeki çalışmasının bir ben-
zerini Sedad Hakkı Eldem’in yedi farklı ya-
pısı üzerinden gerçekleştirerek farklı malze-
melerin yapı maliyetine etkisini irdelemiştir 
(Parlak Biçer vd., 2016: 826-835). Bir diğer 
çalışmasında ise Parlak Biçer vd., malzeme-
nin yapım maliyetine etkisini vurgulayarak 
bu durumun geçmiş döneme ait yapılarda da 
olduğunu belirtmiştir. Bu kapsamda Mimar 
Sinan’ın Kayseri’de yapmış olduğu Kurşunlu 
Camii üzerinden bir çalışma gerçekleştirmiş-
tir. Yapılan çalışma ile Kurşunlu Camiinde 
kullanılan kesme taş malzeme baz alınarak, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2016 birim fi-
yatları üzerinden işçilik fiyatlarını dahil et-
meden sadece taş malzeme maliyetinin yapı 
maliyetine etkisini belirlemiştir (Parlak Biçer 
vd., 2017:64-78)

Parlak Biçer vd., yapmış olduğu üç çalışma 
ile yapı ekonomisi ve yapı malzemesi tercihi 
üzerine olumlu katkılar yapmıştır. Üç çalış-
ma ile yapılan bu çalışmanın yapı inşa mali-
yeti ve kaplama malzemesi tercihlerine etkisi 
bakımından benzer yönleri bulunmaktadır. 
Ancak, Parlak Biçer vd., Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın yayınladığı birim fiyatlardan 
faydalanarak tek bir yıl üzerinden maliyet in-
celemesi gerçekleştirirken, yapılan bu çalış-
ma beş yıllık birim fiyatlar üzerinden maliyet 
değerlendirmesi ve değişimlere neden olan 
etkenleri araştırması yönüyle ayrılmaktadır.

Bayram vd., yapmış oldukları çalışmada ya-
pım maliyeti tahmininde inşaat birim fiyat 
yöntemi (BFY) ile birim alan maliyeti yön-
temini (BAMY) kıyaslamıştır. Bu doğrultuda 
sekiz farklı ilde 2003-2011 yılları arasında 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tara-
fından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 
ihale edilerek tamamlanan 420 ihale dosya-
sını incelemişlerdir. Sonuç olarak BFY’nin 
BAMY’ye göre daha yüksek performans gös-
terdiği ancak tatminkâr düzeyde olmadığını 
belirtmişlerdir (Bayram vd., 2016: 175-183). 
Yapılan bu çalışma ile Bayram vd., ’nin yap-
mış olduğu çalışanın ortak yönü yapım ma-
liyeti üzerine olmasıdır. Ancak, Bayram vd., 
yapım maliyeti tahmininde kullanılan yön-
temleri araştırması, yapılan bu çalışmanın ise 
maliyet karşılaştırması üzerine olması nede-
niyle farklılaşmaktadır.

Çalışmanın sadece kompakt laminat, tuğla, 
boya ve renkli kaplama malzemeleri kullanı-
larak yapılması diğer ürünlerin dâhil edilme-
mesi çalışmanın eksik yönü olarak değerlen-
dirilebilir. Bu durumun temel nedeni ortaya 
çıkan verilerin karışıklık olmadan, rahat bir 
şekilde karşılaştırmasının yapılabilmesi ve 
kolay okunmasının sağlanması içindir. Diğer 
taraftan geniş bir cephe kaplama malzemesi 
olduğu düşünüldüğünde çalışma kapsamına 
alınmayan malzemelerin de dâhil edilmesiyle 
çalışmanın geliştirilebileceği açıktır.
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BULGULAR 

Sketchup 2014 programında oluşturulan mo-
del üzerinden tercih edilen kaplama malze-
melerinin her bir malzemenin metraj bilgi-
leri elde edilmiştir. Bu metraj bilgileri (M1) 
ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2014-2018 
yılları arası uygulama birim fiyatları ve araş-
tırmanın yöntemi bölümünde açıklanan ana-
lizler sonucu elde edilen metrekare fiyatları 
(BFT) çarpılarak ilgili malzemenin maliyeti 
(MM1) belirlenmiştir. Bu malzeme maliyet-
lerinin (MM1) toplanması ile ilgili yıla ait 
toplam maliyet (TM) hesaplanmıştır. 

MM1= M1 x BFT

TM = MM1 + MM2 + MM3 + MM4 + 
…… olarak hesaplanmıştır.

Burada;

M1: Malzeme metrajı

BFT: %25 yüklenici kârıyla birlikte 1 m2 
cephe kaplama maliyeti

MM1: Malzemenin cephe kaplama maliyeti

TM: Farklı malzemelerle tüm cephenin kap-
lanma maliyeti olacak şekilde maliyet hesap-
laması yapılmıştır.

Elde edilen yıllara göre maliyet bilgileri Gra-
fik 1’de gösterilmiştir. Sadece boya veya 
renkli kaplama kullanılarak yapılan hesapla-
malarda cephe kaplama maliyetlerinin 2014 

yılında 327.000-388.000 TL arasında değiş-
mektedir. Burada en yüksek fiyatın en düşük 
fiyattan %19 daha fazla olduğu görülmüştür. 
2018 yılına gelindiğinde ise cephe kaplama 
maliyetinin 461.000- 548.000 TL arasında 
olduğu hesaplanmıştır. Fiyatlarda meydana 
gelen artışa rağmen 2014 yılında olduğu gibi 
2018 yılında da en yüksek fiyat ile en düşük 
fiyat arasında %19’luk farkın korunduğu tes-
pit edilmiştir. 

Yine Grafik 1’de yer alan kompakt laminat, 
tuğla ve boya malzemeleri ile oluşturulan 
modelin cephe kaplama maliyetlerine bakıl-
dığında 2014 yılında fiyatların 1.622.689 TL 
ile 1.631.169 TL arasında, 2018 yılına gelin-
diğinde ise bu işlemin 2.380.961-2.462.537 
TL arasında değiştiği belirlenmiştir. 2014 yı-
lında en yüksek fiyat ile en düşük fiyat ara-
sında %0,5 (binde beş)’lik bir fark olduğu 
görülürken bu durumun 2018 yılına gelindi-
ğinde %3 düzeyine çıktığı hesaplanmıştır.

Aynı grafikte kompakt laminat, tuğla ve boya 
malzemeleri ile oluşturulan modelin cephe 
kaplama maliyetleri ile sadece boya veya 
renkli kaplama kullanılarak yapılan maliyet 
hesaplamaları da kıyaslanmıştır. Buna göre 
2014 yılında en yüksek fiyatlar kıyaslandığın-
da farklı kaplama malzemeleri ile oluşturulan 
modelin maliyeti boya ile kaplama maliyeti-
ne göre %320 fazla iken en düşük fiyatlara 
bakıldığında bu durum %396’ya çıkmaktadır. 
2018 yılına gelindiğinde ise en yüksek fiyat-



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos Yıl: 2019 Sayı: 17 İlkbahar Yaz Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
May / June / July / August Year: 2019 Volume: 17 Spring Summer Semester

ID:419 K:582
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

78

ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE

PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880

lar arasında %349 en düşük fiyatlar arasında 
ise %417 oranında farklılık olduğu hesaplan-
mıştır.

Grafik 2’de cephe kaplama maliyetlerinin de-
ğişim oranları gösterilmiştir. Bu grafiğe göre 
maliyetlerin yıllık değişim oranlarına bakıl-
dığında tüm kaplama işlerinde sürekli artış 
olduğu görülmüştür. Bu artış oranlarına ba-
kıldığında 2014-2015 ve 2016-2017 dönem-
lerinde %10’un altında artarken 2015-2016 
ve 2017-2018 dönemlerinde ise %10’un üze-
rinde arttığı tespit edilmiştir. En az artış oran-
ları boya ile kaplama işlerinde %3 ile 2014-
2015 döneminde, tuğla, kompozit ve boya 
kaplama işinde ise %1,75 ile 2016-2017 dö-
neminde meydana gelmiştir. En yüksek artış-
lar ise boya ile kaplama işlerinde %14-%16 
oranlarında 2015-2016 ve 2017-2018 dönem-
lerinde, kompozit ve boya kaplama işinde ise 
%30 ile 2017-2018 döneminde olduğu hesap-
lanmıştır. Belirlenen dönem aralığında boya 
veya renkli kaplama ile yapılan işin maliyeti 
dalgalı bir şekilde artarak değişirken, kom-
pakt laminat, tuğla ve boya ile yapılan mo-
delin maliyeti ise 2016-2017 dönemine kadar 
sürekli azalarak, 2017-2018 döneminde ise 
ani bir şekilde artış ile yükseldiği gözlemlen-
miştir. 

Grafik 2’de cephe kaplama maliyetlerinin 
yıllık değişim oranları, TÜİK tarafından 
açıklanan Bina İnşaatı Maliyet Endeksi Yıllık 
Değişim Oranları ile kıyaslaması yapılmıştır. 

Bina inşaat maliyet endeksinde en düşük ar-
tış %5,88 ile 2015-2016 döneminde olurken, 
en yüksek artış %19,58 ile 2017-2018 döne-
minde olmuştur. Bu verilere göre boya veya 
renkli kaplama malzemeleri ile yapılan cep-
he kaplama maliyeti yıllık değişim oranları 
2015-2016 yılları arası dönem haricindeki 
diğer zaman dilimlerinde bina inşaatı maliyet 
endeksi yıllık değişim oranları altında artış 
göstermiştir.

Kompakt laminat, tuğla ve boya veya renkli 
kaplama kullanılarak oluşturulan cephe kap-
lama maliyetinin değişim oranlarına bakıl-
dığında ise %30 ile 2017-2018 yılları arası 
dönemde %19,58 ile en yüksek artışa sahip 
olan inşaat maliyet endeksi değişim oranının 
üzerinde artmıştır. Diğer dönemlerde ise hep 
bina inşaat maliyet endeksi artış oranlarının 
altında artış göstermiştir.

Grafik 2’de ayrıca cephe kaplama maliyetle-
rinin yıllık değişim oranları, yine TÜİK tara-
fından açıklanan Yıllık Tüketici Fiyat Endek-
si Oranları ve Konut Bakım Onarım Katego-
risi Fiyat Değişim Oranları ile de kıyaslaması 
yapılmıştır. Tüketici fiyat endeksi değişimi 
(enflasyon), aylık endeksler ile aylık ve yıllık 
endeks değişim oranları şeklinde hesaplana-
rak açıklanmaktadır. Bu hesaplamada sepet 
olarak adlandırılan, on iki ana başlık altında 
toplam 407 ürün fiyatlarının değişimi kulla-
nılmaktadır. Hesaplamada kullanılan ana ka-
tegorilerin enflasyon hesaplanmasındaki etki 
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değerleri farklıdır (Tablo 3). Türkiye Cumhu-
riyeti Merkez Bankasının internet sitesinde 
aylık enflasyonun enflasyon hesaplamasının, 
aylık verilerin basit ortalaması alınarak de-
ğil bileşkesi toplam değişimi verecek şekil-
de; yıllık enflasyonun ise aylık enflasyonun 
hesaplanarak bir yıla genişletilmesi yoluyla 
bulunduğu belirtilmektedir. Enflasyon hesap-
lamasında kullanılan formül3;

Aylık Enflasyon (πm)

Log10(1+πm) = (Log10(son yılın TÜFE’si / 
ilk yılın TÜFE’si ))/n = Z

3 http://www3.tcmb.gov.tr/enflasyoncalc/formul.htm 

(n= tarihler arasındaki toplam ay sayısı)

πm = 10Z-1 

Yıllık Enflasyon (πa) 

πa = (1 + πm)12 - 1 

Toplam Yüzde Değişim (yd)

yd = 100 x ((Son yılın TÜFE’si - İlk yılın 
TÜFE’si) / İlk yılın TÜFE’si) şeklindedir.



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos Yıl: 2019 Sayı: 17 İlkbahar Yaz Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
May / June / July / August Year: 2019 Volume: 17 Spring Summer Semester

ID:419 K:582
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

80

ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE

PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880

Tablo 3. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ana Grup Ağırlıkları4

 Ana harcama grubu 2014 2015 2016 2017 2018

01 Gıda ve alkolsüz içecekler 24,45 24,25 23,68 21,77 23,03

02 Alkollü içecekler ve tütün 5,29 4,82 4,98 5,87 5,14

03 Giyim ve ayakkabı    7,17 7,38 7,43 7,33 7,21

04 Konut 16,41 15,79 15,93 14,85 14,85

05 Ev eşyası 7,52 7,78 8,02 7,72 7,66

06 Sağlık 2,44 2,57 2,66 2,63 2,64

07 Ulaştırma 15,54 15,38 14,31 16,31 17,47

08 Haberleşme 4,70 4,38 4,42 4,12 3,91

09 Eğlence ve kültür 3,36 3,54 3,81 3,62 3,39

10 Eğitim 2,26 2,53 2,56 2,69 2,67

11 Lokanta ve oteller 6,58 6,98 7,47 8,05 7,27

12 Çeşitli mal ve hizmetler 4,28 4,60 4,73 5,04 4,76

Grafik4 2’ye göre TÜFE oranları en düşük ar-
tışı %8,17 ile 2014 yılında en yüksek artışı 
%20,30 ile 2018 yılında gerçekleştirmiştir. 
Sadece boya ile kaplama maliyeti 2014-2015 
ve 2016-2017 dönemlerinde TÜFE oranları-
nın %5 altında, 2015-2016 ve 2017-2018 dö-
neminde ise %3-5 üzerinde artış göstermiştir. 
Kompakt laminat, tuğla ve boya veya renkli 
kaplama kullanılarak oluşturulan cephe kap-
lama maliyetinin değişim oranlarına bakıldı-
ğında ise 2014-2015 döneminde %7,93 artış 
oranı ile %8,17’lik enflasyon oranına yakın 
bir artış gösterirken, 2015-2016 döneminde 
TÜFE oranlarının %3 altında artmıştır.  2016-
2017 döneminde TÜFE oranlarının %7 altın-

4  http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1014 

da, 2017-2018 döneminde ise TÜFE oranları-
nın %18 üzerinde artış gerçekleştirmiştir.

Enflasyon oranları genel olarak hesaplandığı 
gibi ana kategoriler içerisinde yer alan ürün-
lerin alt kategoriler şeklinde ayrılması sonucu 
grup bazında da hesaplanmaktadır. Bu grup-
lardan birisi de konut ana kategorisi (Tablo 4) 
içerisinde yer alan 043. kotlu Konut Bakım Ve 
Onarım grubudur. Tablo 4’te gösterildiği gibi 
bu alt grupta badana ve boya malzemeleri, yer 
duvar döşemesi, pvc pencere ve sıhhi teçhizat 
malzemeleri yer almaktadır. Çalışma kapsa-
mında bu enflasyon grubu içerisinde yer alan 
boya ve duvar döşemesi ürünleri ele alındığı 
ve bu grubun ele alınan ürünlerdeki artışı baz 
aldığı için çalışma kapsamında değerlendiril-
mesinin uygun olacağı düşünülmüştür.
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Tablo 4. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Konut Kategorisi Alt Grup Ağırlıkları5

04 Konut 14,85

0411101 Kiracı Tarafından Ödenen Gerçek Kira 5,1850

0431001 Badana ve Boya Malzemeleri 0,3616

0431002 Yer ve Duvar Döşemesi (Fayans) 0,3703

0431006 Pencere (PVC) 0,6723

0431008 Sıhhi Techizat Malzemeleri (Musluk) 0,3706

0441001 Su Faturası 2,3394

0451001 Elektrik Ücreti 2,3934

0452101 Doğalgaz 1,4429

0452102 Doğalgaz Abonman Ücreti 0,0219

0452201 Tüp Gaz 0,7010

0454001 Kömür Ücreti 0,7529

0454002 Odun Ücreti 0,2370

Grafik5 2’ye göre Konut Bakım Onarım Kate-
gorisi Enflasyon oranları 2014-2017 dönemle-
rinde %9 düzeyinde iken bu oran 2017-2018 
döneminde %20, 2018 yılında ise %48,39 
oranında artmıştır. Sadece boya ile kaplama 
maliyeti 2014-2015 döneminde bu enflasyon 
kategorisi oranının %5-6, 2016-2017 ve 2017-
2018 döneminde ise %4-5 altında artarken 
2015-2016 döneminde söz konusu enflasyon 
oranının %5-6 üzerinde artmıştır. Kompakt la-
minat, tuğla ve boya ile yapılan modelin cephe 

5  http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1014 

kaplama maliyetinin değişim oranlarına bakıl-
dığında ise 2014-2015’te %1,3, 2015-2016 ‘da 
%3,5 2016-2017’de %7,4 oranlarında Konut 
Bakım Onarım Kategorisi Enflasyon Oranla-
rının altında artarken, 2017-2018 döneminde 
%6-10,2 oranlarında bu enflasyon oranının 
üzerinde artmıştır.

Grafik 2’de verilen Konut Bakım ve Onarımı 
Enflasyon Oranı Türkiye geneli verilerdir. 
Aynı enflasyon oranı ülkemizde 26 ayrı bölge 
için de ayrı ayrı hesaplanmıştır (Tablo 5). 
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Tablo 5. Konut Bakım Onarımı Bölgesel Enflasyon oranları6

 
Adana, 
Mersin-
TR62

Ankara-
TR51

Antalya, Is-
parta, Burdur-
TR61

Aydın, 
Denizli, 
Muğla-
TR32

Ağrı, Kars, 
Iğdır, 
Ardahan-
TRA2

Balıkesir, 
Çanakkale-
TR22

Bursa, 
Eski-
şehir, 
Bilecik-
TR41

Erzurum, 
Erzincan, 
Bayburt-
TRA1

Gazian-
tep, Adı-
yaman, 
Kilis-
TRC1

2014 11,24 8,86 10,39 9,49 7,49 10,31 7,52 7,12 8,37

2015 8,41 12,24 9,29 9,83 4,52 8,26 9,79 6,17 8,08

2016 15,19 7,33 12,25 9,59 5,57 9 10,18 7,59 9,76

2017 23,5 19,45 19,19 19,01 16,64 18,8 20,28 15,71 17,98

2018 51,05 44,31 48,38 46,57 49,07 49,1 44,04 49,85 51,19

 

Hatay, Kah-
ramanmaraş, 
Osmaniye-
TR63

Kastamonu, 
Çankırı, 
Sinop-TR82

Kayseri, Si-
vas, Yozgat-
TR72

Kocaeli, 
Sakarya, 
Düzce, 
Bolu, 
Yalova-
TR42

Konya, 
Karaman 
-TR52

Kırıkkale, 
Aksaray, 
Niğde, 
Nevşehir, 
Kırşehir-
TR71

Malatya, 
Elazığ, 
Bingöl, 
Tunceli-
TRB1

Manisa, 
Afyonka-
rahisar, 
Kütahya, 
Uşak-TR33

Mardin, 
Batman, 
Şırnak, 
Siirt-
TRC3

2014 9,17 12,11 7,31 10,84 7,25 5,95 6,51 6,44 9,17

2015 9,01 7,09 6,65 7,91 8,99 9,23 7,16 8,03 7,95

2016 13,35 9,77 11,38 7,57 9,23 8,09 4,62 9,99 4,56

2017 21,4 12,82 17,99 22,33 27,03 25,35 18,01 24,12 25,72

2018 52,07 62,39 43,8 46,85 49,29 43,11 49,46 50,33 45,82

 

Samsun, To-
kat, Çorum, 
Amasya-
TR83

Tekirdağ, 
Edirne, 
Kırklareli-
TR21

Trabzon, 
Ordu, Gire-
sun, Rize, 
Artvin, 
Gümüşhane-
TR90

Van, 
Muş, 
Bitlis, 
Hakkari-
TRB2

Zon-
guldak, 
Karabük, 
Bartın-
TR81

İstanbul-
TR10

İzmir-
TR31

Şanlıurfa, 
Diyarbakır-
TRC2

 

2014 7,25 7,88 8,42 11,48 8,37 10,26 10,4 13,05  

2015 10,35 8,49 6,74 5,92 11,26 9,9 11,7 6,37  

2016 8,55 10,85 9,34 4,86 6,81 8,55 8,67 10,46  

2017 23,02 19,55 18,25 16,22 15,27 20,23 18,32 12,23  

2018 52,56 43,79 57,79 48,41 48,84 45,19 53,18 52,26  

6  https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=84&locale=tr
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Tablo 5’te verilen oranlar ile Grafik 2’de gös-
terilen boya veya renkli kaplama malzeme-
leri ile yapılan cephe kaplama maliyeti yıllık 
değişim oranları karşılaştırılmıştır. Buna göre 
sadece boya malzemelerle kaplama maliyeti 
ile konut bakım onarımı bölgesel enflasyon-
ları kıyaslanmıştır. Buna göre boya ile kap-
lama maliyeti değişim oranları 2014-2015 
döneminde %2,2-12,3 oranlarında, 2016-
2017’de genel olarak (üç bölge dışında) %0-
10,6 oranlarında, 2017-2018 döneminde ise 
(iki bölge dışında) %0,3-13 oranları aralı-
ğında enflasyon oranlarının altında artış gös-
termiştir. 2015-2016 döneminde ise bu kez 
boya ile kaplama işi maliyeti değişim oranları 
%0,5-12 oranlarında bölgesel enflasyon ora-
nının üzerinde artmıştır.

Kompakt laminat, tuğla ve boya kullanarak 
oluşturulan modelin maliyet değişim oranları 
ile enflasyon oranları da kıyaslanmıştır. Buna 
göre 2014-2015 döneminde cephe kaplama 
maliyeti değişim oranları 10 bölgede bu enf-
lasyon oranının %0,5-2 üzerinde, 16 bölgede 
ise %0,43-4,2 oranlarında ise altında artış gös-
termiştir. 2015-2016’da %0,35-6,7 oranları 
arasında, 2016-2017 döneminde ise %2,8-
13,5 oranlarında enflasyon oranının altında 
arttığı hesaplanmıştır. Son dönem olan 2017-
2018 döneminde ise maliyet değişim oranları 
%1-18 oranlarında enflasyon oranlarının üze-
rinde arttığı belirlenmiştir.

Cephe kaplama işi maliyetlerinde meydana 
gelen bu değişimlerin nedenlerini belirlemek 
için kaplama işini oluşturan alt birimlerin 
fiyatlarındaki değişimler incelenmiştir. Bu 
doğrultuda uygulama fiyatlarını oluşturan ve 
yöntem bölümünde açıklanan;

BF1= Ö x RF

BFKT= BF1 + BF2 + BF3 + BF4 + ……

BFT= BFKT + (BFKT x 
%25) formülünde yer alan;

RF: Malzeme veya işçilik rayiç birim fiyat-
ları ile bu fiyatlara bağlı %25 yüklenici kârı 
Grafik 3’te gösterilmiştir. Bu grafiğe göre tüm 
zaman dilimlerinde toplam işçilik bedeli en 
yüksek ücretlere sahip iken, boya veya renkli 
kaplama malzemesi fiyatlarının en düşük üc-
retlere sahip olduğu görülmüştür. İşçilik be-
delleri arasında değerlendirme yapıldığında, 
boya kaplama işi kapsamındaki fiyatlarının 
renkli kaplama işçiliği fiyatlarının fiyatların-
dan %15 daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 
Malzeme açısından bakıldığında ise tam tersi 
bir durumun olduğu belirlenmiştir. 2014 yı-
lında renkli kaplama malzeme fiyatları boya 
fiyatlarından %28 ile %335 oranları arasın-
da fazla olduğu hesaplanırken, bu durumun 
2018 yılına gelindiğinde %6 ile %359 oran-
ları arasına yükseldiği tespit edilmiştir. Diğer 
yandan, yalıtım malzemesi dışındaki tüm bi-
rimlerin fiyatlarında sürekli bir artış olurken, 
bu malzeme fiyatlarında 2014 yılından 2017 
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yılına kadar %5’lik bir azalma 2018 yılında 
ise 2017 yılına göre %18’lik ani bir artış oldu-
ğu tespit edilmiştir.

Grafik 4’te de yıllık olarak tuğla ve kompakt 
laminat kaplama işi kapsamındaki malzeme-
leri, işçilik ve yüklenici kârı fiyatları göste-
rilmiştir. Tuğla kaplama işinde en düşük fiyat 
xps yalıtım ve taşıyıcı malzemeye, en yüksek 
fiyatın ise tuğla malzemeye ait olduğu belir-
lenmiştir. 2014 yılında tuğla fiyatları xps fi-
yatlarından %189 daha fazla iken bu durumun 
2018 yılına gelindiğinde %295 düzeylerine 
çıktığı belirlenmiştir. Kompakt laminat kapla-
ma işine bakıldığında ise en fazla ücret meka-
nik taşıyıcıya verilirken, en düşük fiyatın ya-
lıtım malzemesine ödendiği tespit edilmiştir. 
2014’te mekanik taşıyıcı sistem maliyeti ya-
lıtım maliyetine göre %900 fazla iken, bu du-
rum 2018’te %746 seviyelerine gerilemiştir. 

Grafik 5’te boya ve renkli kaplama işi, Grafik 
6’da ise tuğla ve kompakt laminat kaplama işi 
kapsamındaki tüm birimlerin iş maliyetinde-
ki yüzdelik kısmı gösterilmiştir. Grafik 5’te 
işçilik bedelleri tüm maliyetin ortalama %35-
40’lık kısmını, yalıtım malzemeleri %25-
35’lik dilimini, boya malzemeleri %5-15’lik 
kısmını oluştururken yüklenici karı standart 
olarak %20’lik dilimini oluşturmaktadır. 
2014-2018 yılları arasındaki döneme bakıl-
dığında boya malzemeleri yüzdelerinde %1-
2’lik artma ve azalma yönünde dalgalanma 
olurken, yalıtım malzemesi maliyeti yüzdesi 

%6-8 arasında azalma, işçilik maliyeti yüzde-
sinde ise aynı oranlarda tam tersi olarak artış 
olduğu belirlenmiştir. 

Grafik 6’ya bakıldığında tuğla kaplama işin-
de maliyetin %40’lık kısmı tuğla malzemeye, 
%25’lik dilimi işçiliğe %15’i ise yalıtım ma-
liyetine gittiği görülmüştür. Kompakt laminat 
kaplamada ise en yüksek payın %40’lık oran-
la mekanik taşıyıcıya ayrılırken, geri kalan 
payların %30’unun kaplama malzemesine, 
%5’inin işçiliğe, %4’ünün ise yalıtıma ayrıl-
dığı belirlenmiştir. Cephe kaplama işi maliye-
tinde yalıtım malzemelerinin yüzdelik dilimi 
2014’ten 2018’e %1,07 oranında azalırken, 
kaplama malzemelerine ayrılan dilim 2017 
yılına kadar %3 oranında azalıp 2018 yılında 
%2,98 yükselerek 2014 yılındaki değerlerine 
geri dönmüştür. Bu zaman dilimi içerisinde 
kaplama malzemeleri yüzdelerinin azalma ne-
deninin işçilik dilimlerindeki artış olduğu be-
lirlenmiştir. 

Grafik 7’de çalışma kapsamındaki cephe kap-
lama işlerinde yer alan tüm malzemelerin fi-
yatlarının yıllık değişim oranları gösterilmiş-
tir. Bu grafiğe göre genel olarak fiyatlardaki 
en fazla artış 2017-2018 dönemindedir.  Bu 
dönemde en yüksek artış %46 ile tuğla kap-
lama malzemesinde olurken en az artış %0,37 
ile çimento esaslı renkli kaplama malzemede 
olmuştur. En fazla düşüş ise 2014-2015 döne-
minde sıfırın altında %7,78 oranıyla taş yünü 
ısı yalıtım malzemelerinde olurken, bu mal-
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zeme fiyatları 2017-2018 döneminde %20
,20 oranında bir artış göstermiştir. En az artış 
oranları ise 2015-2016 döneminde olmuştur. 
Bu dönemde kompakt laminat mekanik taşı-
yıcı sistemi malzemelerinde, 2016-2017 dö-
neminde de taş yünü ısı yalıtım malzemesi ve 
kompakt laminat malzemede hiç artış olma-
dığı belirlenmiştir. 

Aynı grafikte yer alan TÜİK tarafından açık-
lanan Bina İnşaat Maliyet Endeksleri Boya 
Cila İzolasyon Gereçleri Değişim Oranları 
ile boya ve yalıtım malzeme fiyatlarında-
ki değişim oranları karşılaştırılmıştır. Buna 
göre, 2014-2015 döneminde boya ve renkli 
kaplama malzemeleri %1,56-3,32 oranların-
da Bina İnşaat Maliyet Endeksi Oranlarının 
altında artmıştır. 2015-2016 döneminde akiri-
lik esaslı su bazlı boya inşaat maliyet endeksi 
oranından %0,64; termoplastik reçine esaslı 
kaplama malzeme %0,16 fazla artmıştır. Di-
ğer malzemeler ise aynı endekse göre %0,19-
0,28 az artmıştır. 2016-2017’de tüm malze-
melerin değişim oranları endeks oranının 
%0,82-2,32 altındadır. 2017-2018 dönemine 
gelindiğinde ise akrilik esaslı boya %7,6; 
silikon katkılı akrilik esaslı renkli kaplama 
%1,07; çimento esaslı kaplama ise %14,31 
oranlarında bina inşaat maliyet endeksinin al-
tında diğer malzemeler ise %4,06-5,54 oran-
ları ile endeks oranının üstünde artmıştır. 

Grafik 7’de 2014-2015 döneminde fiyat deği-
şim oranları eksi düzeyde olan taş yünü yalı-

tım malzemeleri Bina İnşaat Maliyet Endeks-
leri Boya Cila İzolasyon Gereçleri Değişim 
Oranı arasında %14,28-15,93 fark olduğu, 
xps malzemenin ise %3,73 daha az arttığı 
hesaplanmıştır. 2015-2016’da tüm yalıtım 
malzemeleri %2,18-4,52; 2016-2017’de ise 
%2,58-6,78 oranlarında bina inşaat maliyet 
endeksinin altında artmıştır. 2017-2018 dö-
nemine gelindiğinde ise bu sefer yalıtım mal-
zemeleri %3,83-5,52 oranlarında Bina İnşaat 
Maliyet Endeksinden fazla artmıştır. 

Grafik 7’de ayrıca Bina İnşaat Maliyet En-
deksi Kaplama Gereçleri Değişim Oranları 
ile de kaplama malzemeleri kıyaslanmıştır. 
Buna göre, kompakt laminat kaplama için 
mekanik taşıyıcı sistemin maliyet değişim 
oranları 2014-2015’te %4,21; 2015-2016’da 
%7,18; 2016-2017’de ise %7,47 oranları ile 
Bina İnşaat Maliyet Endeksi Oranlarının al-
tında, 2017-2018 döneminde ise %28,49 
üzerinde artmıştır. Tuğla kaplama malzeme-
si için bakıldığında 2015-2016’da %1,16; 
2016-2017’de %0,96 Bina İnşaat Maliyet En-
deksinin altında, 2014-2015’te %0,52; 2017-
2018’de ise %34,9 oranları ile bina inşaat 
maliyet endeksinin üzerinde artmıştır. Kom-
pakt laminat kaplama malzeme değişim oran-
ları ise 2014-2015 döneminde %4,15; 2015-
2016’da %0,79; 2017-2018 döneminde %11 
oranlarıyla Bina İnşaat Maliyet Endeksinin 
üzerinde, 2016-2017 döneminde ise %8,28 
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oranıyla aynı endeksin altında artış meydana 
geldiği hesaplanmıştır. 

Grafik 8’de cephe kaplama işleri kapsamın-
daki işçilik ve yüklenici kârı fiyatlarındaki 
değişim oranları gösterilmiştir. İşçilik fiyat-
larına bakıldığında en yüksek değişim oran-
ları önceki yıla göre %17’lik artışla %28 ar-
tış oranıyla 2015-2016 döneminde; en düşük 
artış oranları ise 2015-2016 dönemine göre 
%21 düşük olan %7 artış oranıyla 2016-2017 
döneminde meydana geldiği tespit edilmiş-
tir. Yüklenici kârı için bakıldığında ise boya, 
tuğla ve kompakt malzemelerle yapılan işle-
rin yüklenici kârının farklı oranlarda olduğu 
görülmüştür. Boya işi kapsamında yüklenici 
kârı %2,96-3,47 oranları ile en düşük 2014-
2015 döneminde, %14,46-16,48 oranları ile 
en yüksek 2017-2018 döneminde artmıştır. 
Tuğla malzemelerde yüklenici kârı en dü-
şük %6,89 ile 2016-2017’de, en yüksek ise 
%30,41 ile 2017-2018 döneminde meyda-
na gelmiştir. Kompakt laminat malzeme-
lerde yüklenici kârına bakıldığında ise en 
düşük %1,01 ile 2016-2017’de, en yüksek 
ise %30,43 ile 2017-2018’de arttığı hesap-

lanmıştır. Bu duruma göre hem tuğla hem 
de kompakt laminat malzemelerde yüklenici 
kârı aynı dönemlerde en düşük ve en yüksek 
artış oranlarına sahip olduğu görülmüştür.

Aynı grafikte Bina İnşaat Maliyet Endeksi 
ve enflasyon oranı ile işçilik fiyatlarındaki 
değişim oranları karşılaştırma yapılmıştır. 
Tüm malzemelerin işçilik değişim oranları 
Bina İnşaat Maliyet Endeksi İşçilikler Deği-
şim Oranlarından 2014-2015’te %1,52-1,63; 
2015-2016’da %19,71-19,87; 2017-2018’de 
%1,56-17,75 oranlarında fazla, 2016-2017 
ise %3,11-3,15 oranlarında az artmıştır. Aynı 
şekilde tüm işçilik değişim oranları Konut 
Bakım Ve Onarımı Enflasyon Oranlarından 
2014-2015’te %2,04-2,15; 2015-2016’da 
%18,92-19,08; oranlarında fazla, 2016-2017 
döneminde %1,7-1,74 oranlarında ise az art-
mıştır. 2017-2018 döneminde ise boya mal-
zemelerin işçilik değişim oranları enflasyon 
oranının %3,51-5,75 altında artarken, tuğ-
la ve kompakt laminat malzemelerin işçilik 
değişim oranları enflasyon oranının %10,44 
üzerinde arttığı hesaplanmıştır.   
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Grafik 1. Çalışma Kapsamındaki Farklı Malzemelerle 2014-2018 Yılları Arası Tip Okul 
Cephe Kaplama Maliyetleri
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Grafik 2. Cephe Kaplama Maliyetleri Değişim Oranları-Yıllık Tüketici Fiyat Endeksi 
Değerleri7- Bina İnşat Maliyet Endeksi Değişim Oranları8 ve Konut Bakım Onarım Ka-

tegorisi Değişim Oranları9

7  http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist
8  https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=138&locale=tr 
9  https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=84&locale=tr 
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Grafik 3. Boya ile Cephe Kaplama İşi Malzeme, İşçilik ve Yüklenici Karı 2014-2018 
Metrekare Maliyetleri
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Grafik 4. Tuğla ve Kompakt Laminat ile Cephe Kaplama İşi Malzeme, İşçilik ve Yükle-
nici Karı 2014-2018 Metrekare Maliyetleri
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Grafik 5. Boya ile Cephe Kaplama İşi Malzeme, İşçilik ve Yüklenici Karı 2014-2018 
Metrekare Maliyet Yüzdeleri
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Grafik 6. Tuğla ve Kompakt Laminat ile Cephe Kaplama İşi Malzeme, İşçilik ve Yükle-
nici Karı 2014-2018 Metrekare Maliyet Yüzdeleri
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Grafik 7. Çalışma Kapsamındaki Malzemelerin 2014-2018 Metrekare Maliyetleri Deği-
şim Oranlarının Bina İnşat Maliyet Endeksi Değişim Oranları10 ve Konut Bakım Onarı-

mı Enflasyonu Karşılaştırması11

10  https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=138&locale=tr
11  https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=84&locale=tr
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 Grafik 8. Çalışma Kapsamındaki Cephe Kaplama İşçilik ve Yüklenici Kârı 2014-2018 
Metrekare Maliyetleri Değişim Oranlarının Bina İnşat Maliyet Endeksi Değişim Oran-

ları12 ve Konut Bakım Onarımı Enflasyonu Karşılaştırması13

TARTIŞMA 12 13

Gelişen düzen içerisinde dönemsel olarak 
maliyetlerde değişiklik olması doğal bir du-
rumdur. Örnek olarak, tatil sezonlarında deniz 
kıyısı bölgelerde aylık ya da günlük olarak 
kiraya verilen daire, villa gibi gayrimenkulle-
rin kira fiyatları çok yüksek iken, ölü dönem 
olarak adlandırılan tatil için uygun olmayan 
dönemlerde ise fiyatların düşük olması göste-
rilebilir. Bu durum yapı sektörü için değer-

12  https://biruni.tuik.gov.tr/
medas/?kn=138&locale=tr

13  https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=84&locale=tr

lendirildiğinde arz talep dengesi, hammadde 
fiyatları, ulaşım bedelleri gibi çeşitli faktörler 
maliyetlerin değişmesine sebep olmaktadır. 

Yapıların inşası için bölgesel koşullar dikka-
te alınarak, planlama yapılmalı, birinci sınıf 
malzemeler tercih edilmelidir. Ancak, günü-
müzde birçok yapı için özellikle okullar için 
tip projeler üretilerek daha hızlı yapılaşma 
sağlanmaktadır. Daha hızlı yapılaşma içeri-
sinde de maliyeti düşük tutmak amacıyla hem 
düşük kaliteli ürün hem de ikinci, üçüncü sınıf 
işçilik tercih etme gibi istenmeyen durumlar 
ortaya çıkabilir. Bu durum, ilk yapımda kul-
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lanılan ürün ve işçilikle oluşturulan alanların 
tekrar yapılmasına, bu alanlarda meydana 
gelecek hasarların yapının taşıyıcı sistemini 
etkilemesine ve sonuçta can kayıplarına ne-
den olması gibi daha büyük hasarlara neden 
olabilir. 2019 Ocak ayı içerisinde Kayseri ili 
Talas ilçesinde hızlı ve kuvvetli rüzgârın bir-
çok binanın çatısını ve cephe kaplamalarını 
yalıtımlarıyla birlikte sökerken hemen yanla-
rında bulunan birçok binanın zarar görmeme-
si, 2019 Şubat ayında İstanbul ili Kartal ilçe-
sinde çöken binada kaçak kat çıkmasının yanı 
sıra deniz kumu kullanılması sonucu birçok 
vatandaşımızın canını kaybetmesi örnek veri-
lebilir. Tüm bu durumlar kaliteli malzeme ve 
kaliteli işçilik kullanımının önemini göster-
mektedir.

Yapılan çalışma ile MEB tarafından yaptırı-
lan tip okullar için alternatif bir cephe önerisi 
geliştirilmiştir. Bu çalışmada kompakt lami-
nat ve tuğla kullanılarak oluşturulan modelin 
cephe kaplama maliyetinin boya ve renkli 
kaplama malzemelerinden göreli olarak daha 
maliyetli olması beklenen bir durumdur. An-
cak bu malzemelerin maliyetlerinin yıllık de-
ğişim oranlarının çok değişken olması tahmin 
edilmeyen bir sonuç olarak karşımıza çıkmış-
tır (Grafik 1’de). Ortaya çıkan bu duruma dö-
nemsel olarak malzeme ve işçilik fiyatların-
daki değişimin neden olduğu görülmektedir 
(Grafik 5, Grafik 6). Bu değişimlere bakıldı-
ğında malzeme fiyatlarında en az artış oldu-

ğu dönemde işçilik fiyatlarında ise en fazla 
artış meydana gelmektedir. İşçilik fiyatlarının 
malzeme fiyatlarına göre daha yüksek artışa 
sahip olması asgari geçim düzeyinin yüksel-
mesinden kaynaklanıyor olabilir.

TÜİK tarafından açıklanan bina inşaat mali-
yet endeksi oranları ve enflasyon oranlarının 
çalışma kapsamında ele alınan malzeme ve 
işçilik fiyatları değişim oranlarından farklı 
olması da dikkat çekicidir. Tablo 4’te göste-
rilen TÜFE Konut kategorisi içerisinde yer 
alan ürünler enflasyon hesaplaması için ye-
tersiz olduğu düşünülmektedir. Günümüzde 
konut veya herhangi bir bina inşaatı sırasında 
kullanılan, kum, çimento, kireç, hazır beton, 
nervürlü demir, gaz beton, bims, tuğla vb. 
gibi temel inşaat malzemelerinin bu katego-
ride yer almaması başta konut kategorisi enf-
lasyonu olmak üzere TÜFE oranlarının, ger-
çekte yaşanan fiyat artışlarını tam olarak yan-
sıtmadığını göstermektedir. Öyle ki Türkiye 
Çimento Üreticileri Birliği 2018 yılı başında 
çimento fiyatlarına %37 zam yapmışken, 
aynı yılın sonunda %40’lık bir zam daha yap-
mıştır. Ancak, son yapılan %40’lık zam çok 
fazla tepki çekmesi üzerine geri çekilmiştir. 
Yapılan bu zamların ise bu enflasyon sepe-
tinde yer alan ürünlere bakılarak herhangi 
bir şekilde enflasyon oranlarına yansıtılma-
dığı aşikârdır. Bir diğer malzeme olan demir 
fiyatları ise Ocak 2018’de 2.600,00 TL iken 
inşaatların en yoğun dönemlerinden biri olan 
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Ağustos 2018’de %65’lik artışla 4.300,00 TL 
seviyelerine yükselmiş, Şubat 2019 itibariy-
le ise 3.100,00 TL seviyelerine gerilemiştir14. 
Bu örneklerde gösterildiği gibi gerçek fiyat 
artışları enflasyon oranlarına yansımamakta-
dır.   

Çalışma kapsamında kullanılan malzemeler-
deki esas fiyat değişimlerini göstermesi için 
değerlendirme kapsamına alınan konut kate-
gorisi enflasyon oranlarına bakıldığında böl-
gesel enflasyon oranları 2014, 2015 ve 2016 
yıllarında Türkiye geneli enflasyonun altında 
iken 2017 ve 2018 yıllarında ise üzerinde bu-
lunmaktadır. Tablo 5 incelediğinde ise 2017 
yılında en düşük artış oranlarından biri Kas-
tamonu, Çankırı, Sinop bölgesinde olurken 
1 yıl sonrasında 2018 de en fazla artışın yine 
bu bölgede olması ilginç bir şekilde karşımı-
za çıkmaktadır. Bölgesel enflasyon oranları-
nın özellikle 2017 ve 2018 yılında hem işçilik 
hem de malzeme fiyat artış oranlarının çok 
üzerinde olması da ilgi çekici bir konu olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

Tüm bu durumların genel olarak bir değerlen-
dirilmesi yapıldığında; malzeme fiyatlarının 
dalgalı bir şekilde değişmesinin hammadde 
kaynaklı veya ürüne olan talebin değişkenlik 
göstermesi, işçilik fiyatlarındaki değişikliğin 
ise asgari geçim fiyatlarında yaşanan artış-

14 http://www.demirfiyatlari.com/index.
php?route=archive/demir&date_
start=01.01.2018&date_end=24.02.2019

ların neden olduğu düşünülmektedir. Tüm 
bu fiyat değişimlerinin ise TÜİK tarafından 
açıklanan istatistik oranlarından farklı olma-
sının ise birçok ürünün enflasyon hesaplama-
sında kullanılmamasının neden olduğu görül-
mektedir. Gerçek değişim oranlarının hesap-
lanabilmesi için hesaba katılmayan ürünlerin 
sepete eklenmesi önemli bir husustur.

SONUÇ

Çalışma kapsamında yapı maliyeti içerisinde 
önemli bir yeri olan cephe kaplama işi ma-
liyeti konu edinilmiştir. Bu doğrultuda fark-
lı cephe kaplama malzemeleri ile tip proje 
olarak ülkemizin birçok yerinde inşa edilen 
24 derslikli okul binası üzerinden hem yeni 
cephe önerisi oluşturmak hem de maliyetleri 
incelemek için çalışma yapılmıştır. 

Çalışma sonucu tuğla, kompakt laminat ve 
boya malzemeleri ile oluşturulan cephe öne-
risi maliyetinin 2014-2018 yılları arasında 
1.622.689 TL ile 2.462.537 TL arasında; sa-
dece boya veya renkli kaplama ile yapılan 
cephe kaplaması maliyetin ise 2014-2018 
yılları arasında 327.000 TL ile 548.000 TL 
arasında değiştiği hesaplanmıştır. Bu duruma 
göre tuğla, kompakt laminat ve boya ile oluş-
turulan cephe maliyetinin sadece boya veya 
renkli kaplama ile oluşturulan cephe maliye-
tine göre ortalama %320 ile %417 yani 3,2-4 
kat daha fazla olduğu sonucuna varılmıştır. 
Maliyetlerin yıllık değişim oranlarının en 
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fazla 2017-2018 döneminde artmış olması 
ülke genelinde yaşanan ekonomik sıkıntıların 
bir sonucu olarak değerlendirilebilir. Ayrı-
ca, 2018 yılı için yıllık TÜFE oranının %20
,30 ve Konut Bakım Onarımı Enflasyonunun 
ise %48,39 olarak açıklanması 2019 yılı için 
açıklanacak birim fiyatlarının artış oranının 
bir önceki yıllara göre oldukça yüksek ola-
cağının göstergesidir. Bu durum sonucu yapı 
inşa maliyetlerinin daha da yükseleceği ve 
gayrimenkul satış fiyatlarına yansıyacağı dü-
şünülmektedir.

Cephe kaplama işi maliyetlerindeki artışların 
nedenlerine bakıldığında, 2017-2018 öncesi 
dönemde ağırlıklı olarak işçilik maliyetle-
rinden kaynaklandığı görülürken, 2017-2018 
döneminde ise hem malzeme hem de işçilik 
kaynaklı olduğu belirlenmiştir. Bu durumda 
2018 öncesi yıllarda malzeme hammadde 
fiyatlarında herhangi bir değişim olmadığı 
veya malzemelere olan talebin düşük olduğu 
düşünülebilir. Maliyetleri daha çok işçilik be-
dellerinin artırması ise asgari geçim fiyatları-
nın yükseltilmesinin bir sonucu olarak karşı-
mıza çıkmaktadır. 

ÖNERİLER 

Doğal ve yapay çevrenin etkisine bağlı ola-
rak çalışmaya konu olan cephe malzemeleri-
nin belirli bir kullanım ömrü bulunmaktadır. 
Konforlu bir yaşam sürebilmek için inşa edi-
len yapılarda dayanıklı, estetik, uzun ömürlü 

ve düşük maliyetli ürünlerin seçilmesi büyük 
bir önem taşımaktadır. Zarar gördüğü tespit 
edilen elamanların bakım onarım süreçlerin-
de değiştirilmesi büyük sorunların ortaya çık-
masını önleyecektir. 

Günümüz koşullarında yapıların ekonomik 
olarak inşa edilmesi isteği önemli bir durum-
dur. Ancak, ekonomik olmanın en ucuz şekil-
de imal edilmek anlamı taşımadığı unutulma-
malıdır. Yapının ihtiyacı ve bölgenin koşul-
ları göz önüne alınarak uzun dönem bakım 
onarım gerektirmeyen, olumsuz koşullara 
karşı dayanıklı malzemeler tercih edilmelidir.

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon ve bina 
inşaat maliyet endeksleri gibi istatistik oran-
larının, gerçek değişim oranlarını daha iyi 
yansıtabilmesi için enflasyon sepetlerinde 
yer alan ürünler güncellenmelidir. Bunun için 
özellikle konut kategorisi içerisine inşaat ya-
pımında en fazla kullanılan çimento, demir, 
hazır beton vb. gibi birçok ürün bu sepete 
eklenmelidir. İkincil bir durum olarak ise enf-
lasyon etki oranları tekrar ele alınmalıdır.

Ülkemizde eğitimin geliştirilebilmesi için 
mevcut okul binalarına ek binalar yapılması 
gerektiği bilinmektedir. MEB ya da hayır-
sever kişiler tarafından yaptırılacak olan bu 
ve yapılacak olan diğer tüm binalarda ülke 
ekonomisine katkıda bulunmak üzere yerli 
ve uygun maliyetli ürünlerin tercih edilmesi 
önerilmektedir. Bu noktada ithal ürün ola-



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos Yıl: 2019 Sayı: 17 İlkbahar Yaz Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
May / June / July / August Year: 2019 Volume: 17 Spring Summer Semester

ID:419 K:582
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

98

ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE

PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880

rak karşımıza çıkan kompakt laminat yerine, 
ülkemizde üretilen boya malzemeler ya da 
tuğla malzemelerin tercih edilmesi önem arz 
etmektedir.

Çalışmanın, kaplama malzemelerinin seçi-
minde dikkat edilen en önemli noktalardan 
biri olan maliyet konusuna katkı sunacağı 
umulmaktadır. Çalışmanın, genelde binala-
rın, özelde kamu binası olan okulların toplam 
maliyetini etkileyen cephe kaplama sistem-
lerinin ve malzemelerinin seçimine maliyet 
açısından yaklaşarak kolaylık sağlaması bek-
lenmektedir.
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: It is expected that the buildings constructed are protected against all kinds of 
adverse conditions, and they are expected to be intact, functional and useful as long as the eva-
cuation of the people who are least inside the danger situations. The long-term realization of all 
these situations depends on the construction cost. There are many factors affecting the cost of 
building. At the beginning of the building, the place of the building, the floor height of the bu-
ilding and the number of floors, whether or not the basement floor, external wall type and cons-
truction technologies are coming. In addition, material selection, building function, perimeter 
length, construction year, plan form, climatic conditions are also cost effective (Bostancıoğlu, 
2006: 28-30). With them; the location of the structure in the earthquake belt, carrier system 
solutions, ground surveys, implementation and supervision of the project as the factors increase 
cost (Özkan vd., 2005: 647-949). Structures constructed with the raw shape of materials such as 
stone, soil and wood have turned into large-scale buildings with the processing of these natural 
materials and the use of artificially produced materials. The facades of the building were also 
covered with a material so that the newly created buildings could have a longer life and more 
protection from the external environment. Aim: In order to provide long-term comfort, it is an 
important issue to choose the most suitable facade cladding material depending on the environ-
mental conditions at all stages from building design to building construction and maintenance. 
Choosing the ideal coating material will ensure long-term comfort in the structure, but will also 
save money economically. However, due to various factors such as raw material and production 
cost, the coating materials have different costs. This study aims to; Forming a proposal with 
different facade cladding materials for the school project of the type 24 classrooms, which the 
Ministry of National Education is making; To determine the changes in the cost of façade clad-
ding materials between 2014-2018 over the unit prices published by the Ministry of Environ-
ment and Urbanization; Comparison of the effects of different facade cladding materials on the 
cost of building; Building construction cost index published by Statistics Institute of Turkey and 
differences by comparing the change in the annual inflation rate to determine the annual cost 
difference; The most appropriate building material to be preferred in building construction and 
building construction cost is to contribute to the field. Method: First, 24-class school type Au-
toCAD project was provided to examine the effect of building cladding materials on the cost of 
building construction between 2014-2018. The floor plans in the project were transferred to 
Sketchup 2014 program and three-dimensional modelling was made. The facade study was 
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carried out with different materials on the model. As a result of these façades, a model was de-
termined by using brick, compact laminate, different facade paints and colored coating materi-
als. The second step is to determine the unit prices of the materials determined between the 
years determined. Prices between 2014-2018 published by the Ministry of Environment and 
Urbanization were used in the price determination process. At this point, while using applicati-
on poses for facade paints and colored coating materials, price analyzes were made via the 
AMP Corporate Revenue Program using fair poses for ”compact laminate coating” and at “brick 
coating”. In the third and last section, the cost of covering between the years 2014-2018, which 
is calculated from 24 classrooms type school building model, was evaluated in 8 different grap-
hical environments. In the first graph, the cost of covering the facade of each material is com-
pared on an annual basis. In the second graph, it is determined how much the cost of facade 
cladding has changed annually. The prices of materials, labor and contractor profits within the 
scope of the façade cladding works in Charts 3 and 4 are compared annually, and in Charts 5 
and 6, the annual rate of change of these prices is compared. In the last two graphs, the change 
rates in all materials evaluated within the scope of the study were compared with the building 
construction cost indices, consumer unit price index and housing maintenance repair annual 
inflation rates. As a result of these processes, the factors causing the changes in the facade clad-
ding business were tried to be determined. Findings: The cost information is shown in the 
Graph 1. The cost of façade cladding in paintings using only paint or color coating varies bet-
ween 327,000-388,000 TL in 2014. In 2018, the cost of façade cladding was calculated to be 
between 461,000 and 548,000 TL. Despite the increase in prices, as in 2014, the difference 
between the highest price and the lowest price in 2018 was 19%. When we look at the cost of 
façade cladding of the model created with compact laminate, brick and paint materials in Graph 
1, the prices in 2014 vary between 1.622.689 TL and 1.631.169 TL. In 2018, it was determined 
that this cost was between 2,380,961-2,462,537 TL. In 2014, there was a difference of 0.5% 
(per thousand) between the highest price and the lowest price, and this was calculated to reach 
3% in 2018. According to these prices, the cost of the model produced with different coating 
materials is 320% higher than the cost of coating with the highest prices compared to the hig-
hest prices in 2014, this figure is 396% when the lowest prices are considered. In 2018, 417% 
of the highest prices and 349% of the lowest prices were calculated. Chart 2 shows the change 
rates of the facade cladding costs. According to this graph, when the annual rate of change of 
costs is considered, there is a continuous increase in all coating works. When these increase 
rates are examined, it is seen that in 2014-2015 and 2016-2017 periods, it increased below 10%; 



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos Yıl: 2019 Sayı: 17 İlkbahar Yaz Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
May / June / July / August Year: 2019 Volume: 17 Spring Summer Semester

ID:419 K:582
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

102

ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE

PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880

In 2015-2016 and 2017-2018 periods, it was determined that it increased by more than 10%. In 
order to determine the causes of the changes in the cost of the facade coating work, the changes 
in the prices of the sub-units forming the coating business were examined. In this respect, ma-
terial and labor market prices and 25% contractor profit depending on these prices are shown in 
Chart 3. According to this graph, while the total labor cost in all time periods have the highest 
wages, the prices of paint or colored coating material has the lowest wages. According to this 
graph in all time periods in the paint or color coating business; while the total labor cost has the 
highest wages, material prices have the lowest wages. When an evaluation is made between the 
labor costs, the prices of the paint coating work are determined to be 15% higher than the prices 
of colored coating work. In terms of material, it was determined that there was a reverse situa-
tion. In 2014, colors coating material prices were calculated as 28% to 335% of paint prices. It 
was determined that this situation increased between 6% and 359% in 2018. Chart 4 shows the 
annual prices of materials such as brick and compact laminate, labor and contractor profit pri-
ces. The lowest price for brick plating work was determined as xps insulation and carrier mate-
rial and the highest price belonged to brick material. In 2014, brick prices were 189% higher 
than xps prices, and this figure increased to 295% in 2018. When looking at the compact lami-
nate coating, the highest price was given to the mechanical carrier and the lowest price was paid 
to the insulation material. In 2014, the cost of mechanical carrier system was over 900% com-
pared to the cost of insulation, which decreased to 746% in 2018. Chart 5 shows the paint and 
color coating work, and Graph 6 shows the percentage of the work cost of all units within the 
scope of brick and compact laminate coating work. In the chart 5, the labor costs comprise 35-
40% of the total cost, 25-35% of the insulation materials and 5-15% of the paint materials, 
while the contractor profit constitutes 20% of the standard. In Graph 6, the cost of brick coating 
work; It was seen that 40% went to brick materials, 25% to labor and 15% to insulation costs. 
In the compact laminate coating, 40% of the cost is calculated by mechanical carrier system, 
30% by coating material, 5% by labor and 4% by insulation material. Chart 7 shows the annual 
rate of change in the prices of all the materials in the cladding works. According to this graph, 
the highest increase in prices is in the period of 2017-2018. In this period, the highest increase 
was in the brick-covering material with 46%; the least increase was 0,37% in cement-based 
color coating. The highest decrease was in stone wool thermal insulation materials with 7,78% 
in the period of 2014-2015, while the prices of these materials increased by 20,20% in the peri-
od of 2017-2018. The least increase rates were in 2015-2016 period. In this period, it was deter-
mined that there was no increase in the materials of compact laminate mechanical conveyor 
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system, stone wool thermal insulation material and compact laminate in 2016-2017 period. 
Graph 8 shows the rates of change in labor and contractor profit prices within the scope of fa-
cade cladding works. In terms of labor prices, the highest rate of change was observed in the 
period of 2015-2016 with an increase rate of 28% with a 17% increase compared to the previo-
us year; the lowest rate of increase was observed in 2016-2017 period with an increase rate of 
7%, which is 21% lower than in 2015-2016 periods. When the contractor profit is examined, it 
is seen that the contractor profit of paint, brick and compact materials is different. Results: As 
a result of the study, the cost of the facade proposed with brick, compact laminate and paint 
materials was between 1.622.689 TL and 2.462.537 TL in 2014-2018 period; the cost of façade 
cladding with paint or colored coating was calculated to be between 327,000 TL and 548,000 
TL in the same period. According to this situation, the cost of the facade model, which is formed 
by brick, compact laminate and paint, is found to be between 320% and 417% as 3.2-4 times 
more than the cost of the façade model created with only paint or colored coating. The fact that 
the annual rate of change of costs increased most in the period of 2017-2018 can be evaluated 
as a result of the economic problems experienced throughout the country. In addition, the annu-
al TÜFE rate for 2018 is 20,30% and the Housing Maintenance Repair Inflation is 48,39% and 
the increase in unit prices for 2019 will be higher than the previous years. As a result of this 
situation, it is thought that building construction costs will increase even more and it will be 
reflected on real estate sales prices. Considering the reasons for the increases in the cost of fa-
çade cladding, it was observed that mainly due to the labor costs in the period before 2017-
2018, while it was determined that both in terms of material and workmanship in 2017-2018 
period. In this case, it is thought that there is no change in material raw material prices before 
2018 or the demand for materials is low. The increase in the labor costs is the result of the inc-
rease in the minimum living prices. 
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“DESIGN LIKE HIM/HER” METHOD IN THE CONTEXT OF EXPERI-
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Öz: Amaç: Mimarlık eğitiminde tasarım yapabilme becerisini 
geliştirmek amacıyla mimarlık öğrencisinde içkin bilgi ve de-
neyimlere temel tasarım stüdyolarından kazanılan alışkanlık-
lar, mimari tasarım stüdyolarının potansiyel kaynaklarından 
aktarılan düzenekler ve algısal becerinin artmasıyla edinilen 
yeni imajlar eklenmektedir. Bu metin, mimari tasarım stüd-
yolarından ayrışan ve olası bir mimari sorunu çözmek üzere 
değil nasıl tasarım yapılacağını öğrenmek üzere yola çıkan bir 
öğretiyi konu almaktadır. Yöntem: Cumhuriyet Üniversitesi 
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde üç defa uygulan-
mış olan bu deneysel yöntem, ünlü mimarların tasarım stra-
tejilerini özümseme, benzeştirme, soyutlama, uyarlama gibi 
araçlarla öğrenilen “O’nun Gibi Tasarla”maktan meydana gel-
mektedir. Bulgular: “O’nun Gibi Tasarla” öğretisinde temel 
prosedür, öğrencinin tasarladığı yeni yapıda ünlü mimarlardan 
esinlenen tasarım davranışlarının yer almasıdır. Değerlendir-
me, öğrencinin çalıştığı mimarı ne derece özümseyebildiği ve 
sonuçta tasarladığı yeni yapıda ünlü mimara ait çizgileri ne 
derecede karakterize edebildiğinin tespitinden oluşmaktadır. 
Bu deneysel yöntemde algılama becerisinin katettiği yol ve 
tasarlama ediminin içselleştirilen süreci bir tasarım problemi 
için sunulmuş mimari tasarım çıktısı üzerinden ölçülmüştür. 
Sonuç: Yeni mimari ürün biçimsel-mekansal-üslupsal bir se-
çicilik aracılığıyla üretilen tasarım bilgisi üzerinden deneylen-
miştir; bu deneyde “O’nun Gibi Tasarla” öğretisi kapsamında 
geliştirilen tasarım metotları, ünlü mimarın ya da tasarımının 
baskın karakteri etrafında biçimlenen sonuçlara yol vermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Öğretme Yöntemi, Analoji, Tasarım, 
Ünlü Mimarlar

Abstract: Aim: In the architectural education, with the pur-
pose of improving the skill to design, habits acquired from ba-
sic design studios, settings transferred from potential sources 
of architectural design studios, and new images obtained with 
the increase in perceptional skill are added to the immanent 
knowledge and experiences of the architecture student. This 
text, which discriminates from architectural design studios, 
is about a discipline that is about learning how to design, 
not to solve a probable architectural problem. Method: This 
experimental method, which was exercised three times at the 
Cumhuriyet University, Faculty of Architecture, Department 
of Architecture, consists of “Design like him/her” which is 
learned with the tools such as assimilating, analogizing, ab-
stracting, and adapting design strategies of famous architects. 
Findings: The basic procedure in the discipline of “Design 
like him/her” is having design behaviors from famous archi-
tects in the new structure that the student has designed. The 
evaluation consists of the detection of how much the student 
was able to assimilate the architect s/he was studying and to 
what extent s/he was able to characterize the sketches of the 
famous architect in the new structure that s/he designed. In 
this experimental method, the covered ground of the percep-
tion skill and the internalization process of the design perfor-
mance are measured via an architectural design output that 
was presented for a design problem. Conclusion: The new ar-
chitectural product has experimented via a design knowledge 
that was created through a figural-spatial-stylistic selectivity; 
in this experiment, the design methods developed within the 
scope of the discipline of “Design like him/her” concluded 
with results that formed around the dominant characterization 
of the famous architect or design.

Key Words: Teaching Method, Analogy, Design, Famous 
Architects 
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INTRODUCTION

This text is about a teaching/learning tech-
nique experienced in developing design skills 
in 2016-2017, 2017-2018 and 2018-2019 aca-
demic year fall semester at Cumhuriyet Uni-
versity, Faculty of Architecture, Department 
of Architecture. This theory, that was estab-
lished on teaching/developing/supporting of 
designing skills, is based on designing and 
moreover analogizing with the inspiration 
(assimilation/homogenization/interpretation) 
from the works of well-known architects who 
hold a key position in the architectural cul-
ture. In other words, forming any internaliz-
able sketch character on the architecture stu-
dent by designing like him/her, or assimilat-
ing design principles of the famous architect 
as an inspiration, or creating a new design 
strategy which can be developed with anal-
ogy are clear aims of this discipline.

Based on this aim, the architecture students 
who were conditioned to “Design like him/
her” made their choices that triggered the dis-
cipline’s start by their optionally internalized 
tendencies. The in-depth assimilation of the 
famous architects and their works, which were 
chosen without any imposition, by the archi-
tecture student was managed as discussed in 
the following sections of the text.

AIM 

The “Design like him/her” method, which is 
carried out through architectural design be-
ing teachable and learnable, is based entirely 
on an experimental basis. Experimental basis 
means that a method to approach a problem 
within the educational setting consists of pro-
cess of research and a series act of drawing 
and designing and thus, experimental methods 
filled a niche via design experiments in order 
to improve educational practices (Schaever-
beke and Heylighen, 2013: 160). The primary 
aim here is to investigate the contribution of 
characterized sketches, figural styles, or spa-
tial organizations, which were assimilated via 
assimilation/homogenization/interpretation, 
to the designing skill. Measuring to what ex-
tent assimilating the designs of important ar-
chitects, who gained a seat in the architectural 
culture with their touches, sketch characteris-
tics, or figural approaches, and imitating them 
develop designing skill, is the experimental 
side of the method of “Design like him/her” 
which pushes the architecture student to think 
and direct them to draw sketches. The need to 
practice such motivation is the truth of, apart 
from the environment of architectural studios, 
seeing the architecture in a design-oriented 
approach and diversifying the achievement 
methods of designing knowledge. So much 
so that Dinç Kalaycı (2016: 17) states that the 
architecture phenomenon cannot be obtained 
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just from design studios and the practice and 
intellectual areas of architecture involves 
theoretical knowledge and the methods to 
obtain them. Although “Design like him/her” 
method seems to against architectural design, 
it should be accepted that it is just an experi-
ment which employed in order to fictionalize 
design ability of students. Of course, archi-
tectural design has several dynamics such 
as context, place, form, spatial organization, 
functional relationships and basic design 
principles. Apart from architectural design, 
the method here is merely conditioned that 
how characterized sketches or figural styles 
of famous architects transform into the de-
sign knowledge. From the view of this, “De-
sign like him/her” method doesn’t seem to 
against the architectural studios but rather it 
is a contribution to develop design habits. By 
grasping design notions of famous architects, 
design precept can be objectivized and, clues 
of architectural design theory can be compre-
hended by assimilation/homogenization/in-
terpretation. This inventional process doesn’t 
obscure design which is independent and safe 
from imitation but rather it presents a grasp 
method in the context of knowledge, intuition 
and invention. This is the contribution of this 
method to create a design. In addition to this, 
it can be asserted that purpose of education is 
to bridge the gap between the real world and 
the world of appearances to navigate between 
experience and knowledge (Kostic, 2013: 

30). Also, this need to practice such motiva-
tion stems from the idea that creativity in de-
sign can be facilitated by the use of symbolic 
equivalent of experience since creativity is a 
stimulation of an architect’s skills (Salama, 
2015: 159). Accordingly, the method of “De-
sign like him/her” is an experimental teach-
ing method which expands the application 
area of the architectural design and diversi-
fies the methods of putting the acquired theo-
retical knowledge into practice. 

SCOPE

A partially similar method was published by 
Gordon B. Simmons in the Journal of Archi-
tectural Education with the title “Analogy in 
Design: Studio Teaching Models”. The men-
tioned article addresses strategic models that 
are used to discover designing process, con-
struction technology, and figurational diction-
ary assuming every form of abstraction is a 
special example of analogy (Simmons, 1978: 
18). Among these, in the figurational diction-
ary model, students were asked to model their 
own designs after the works of famous archi-
tects. The students who had done research on 
Aalto, Mies, Le Corbusier, and Wright were 
expected to make designs in the manner of 
Aalto, Mies, Le Corbusier, and Wright. The 
students were expected to approach design 
problems in the manner of him/her; assimi-
late dominant factors, personal ideas for prob-
lems, how they worked with the subjects such 
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as location-technology-structure; and transfer 
these to their own figurational dictionaries. 
As a result, it was emphasized that beyond 
the accumulation of designing skill, describ-
ing what the student had learned may add 
to the studio experience an intellectual exis-
tence (Simmons, 1978: 20). This analogical 
model uses analogy as a source for creative 
ideas and adopts the architects inspirations 
and therefore, it can be accepted that design 
is not only a process of invention but also a 
selection process (Salama, 2015: 123).

A teaching experience such as this is actually 
based on analogical problem-solving. The 
method of “Design like him/her” that was 
also based on analogy requires the designs be-
longing to famous architects to pass through 
the internalization stage. Öymen Gür (2007: 
96) states that the analogical design is a type 
of design where the designer obtains simi-
larities from other architectonics and natural 
forms. Analogizing in the solution of a tar-
geted design problem includes the character-
ization of original design ideas, sketches, and 
construction technologies. Gick and Holyoak 
(1980: 312-313) emphasized that an anal-
ogy basically involves the mapping between 
two qualities and even if it does not define 
the identity by relying on the basis of simi-
larity between correlations, it just requires a 
consistent transformation. In the scope of the 
method of “Design like him/her”, the mean-

ing of this is the need to establish consistent 
similarity relations between the designs of 
architects that the students have chosen and 
their own new designs that they are going to 
“Design like him/her”.

METHOD of the RESEARCH

This teaching experience is actually derived 
from a method proposal which based on the 
idea that students’ visual and spatial cognitive 
skills can be facilitated by analogy. It must be 
stated that “Design like him/her” method uses 
analogy as a source for assimilation/homog-
enization/interpretation. Thus, this method 
doesn’t directly imply notion of analogy but 
rather this is a selection process. As Gick and 
Holyoak (1980: 312-313) put it that analogy 
is a kind of mapping process. Accordingly, 
“Design like him/her” method consists of an 
investigation practice and it relies on explicit 
design manner and process in the context of 
experimentality. More clearly, this method 
contains clues of characteristic architectural 
product-conclusion relation in the scale of 
design-product. By virtue of the fact that de-
sign process is described as dualities such as 
sensorial and rational, abstract and concrete, 
form and content, this method of the research 
should be focused on questions how form is 
produced, what method is used and what the 
motivations are (Voet, 2013: 102). Thus, the 
method of “Design like him/her” consists of 
these stages: 
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1). The choosing of a famous architect by the 
students in order to be used in the design re-
search,

2). The investigation of the famous architect 
and his/her works, assimilation by adoption, 

3). Revelation of the sketches, ideas, materi-
als, technology and style of the famous archi-
tect by description, 

4). Transformation of the images by passing 
them through mental process to come up with 
original design decisions with the purpose of 
building the new design, 

5). Finding a solution to a new design prob-
lem with choices by thinking “like him/her”. 

The basic procedure in this teaching method 
is not only to imitate the famous architects 
but also to develop the student’s designing 
skills via analogy. Analogy is employed here 
in order to provide a grasp of design source. 
In the context of this view, analogy should 
be accepted in the meaning of a mechanism 
which contains assimilation/homogenization/
interpretation process. Contrary to usual no-
tion of analogy in literature, analogy is de-
constructed in terms of theory and practice in 
this paper. Accordingly, analogy here means 
a reading mechanism that consists of knowl-
edge experience, notional fiction, reduction 
in grasp (facade system/relations of mass and 
tectonic), priorities in design comments and 

comments through priorities. Such a mecha-
nism can present a new view with regard to 
develop design ability. For example, architec-
ture students can be gained a skill about de-
sign priorities through a famous architect. Or 
they can be gained a grasp on reading design 
elements such as spatial organizations and 
facade system and, also by practicing, archi-
tecture students can develop their intuition, 
feeling and seeing shape of design. All these 
developments can be gained by practice and 
this is the point that “Design like him/her” 
method gets involved in the process. 

First stage of the method consists of a selec-
tion process. Architecture students choose a 
famous architect freely. This random selec-
tion process is strictly based on the student’s 
preference. Any orientation of this selection 
process doesn’t be made. Thus, architecture 
students who are at the certain level in archi-
tectural education, select an architect depend 
on their knowledge. When the second stage 
is come, architecture students make an inves-
tigation process about architects. This pro-
cess is become enjoyable because of the free 
preference and thus, architecture students can 
make all research activities without get bored. 
So, the process can be worked in a healthy 
way. In the third stage, description process 
consists of revelation of the sketches, ideas, 
materials, technology and style of the famous 
architect. This is the assimilation/homog-
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enization mechanism of the analogy. On the 
other hand, interpretation mechanism of the 
analogy is come from the fourth stage. Trans-
formation of the images is occurred and all 
outcomes are passed through mental process 
to come up with original design decisions with 
the purpose of building the new design. After 
this assimilation/homogenization/ interpreta-
tion mechanism of the analogy, finding a so-
lution to a new design problem with choices 
by thinking “like him/her” is emerged. This 
method can help the architecture students’ 
ability in terms of defining design priorities, 
reading and grasping spatial organizations, 
realizing the difference between the tectonic 
relations and mass fiction. 

The evaluation of this experimental method 
is focused on whether analogies regarding the 
famous architects were made or not. As men-
tioned above, the aim of the method of “De-
sign like him/her” is not directly imitate them, 
rather to learn the characterization of famous 
sketches, to investigate how these behaviors 
can be used in the new design problems, and 
to investigate how the student can engage 
these in their own designing skill. Thus, the 
architecture students experienced an encoun-
ter with a design problem beyond architectur-
al studio education and finding a solution via 

a determined experimental approach, that is 
to say, the analogy of famous architects. Also, 
to have a clear look at how this method that 
the architecture students have experienced af-
fected their choices, cognitive processes, and 
synthesizing processes a questionnaire study 
was carried out (Table 1). Thus, the images 
generated from analogical methods, analyses 
and syntheses, and transferred to the new de-
sign problem are made apparent.

In the method of “Design like him/her”, it was 
paid attention for the chosen famous archi-
tects to range starting from the modern period 
architects and to the recent period designers 
called “starchitects”. The chosen architect’s 
projects were researched, assimilated, and a 
new architectural product was achieved by 
“Designing like him/her”. It should be em-
phasized that new architectural products, 
achieved by “Designing like him/her” are a 
kind of representation. These representations 
should be understood as space to construct 
the ideas and as a provisional condition to 
transform the series of possibilities (Pacheco, 
2013: 155). In the inspirations based on de-
sign products, by investigating to what extent 
the student used the famous architect’s figu-
rational dictionary, the design results were 
detected via a comparative measure method.
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Table 1. The Questionnaire Study That Informs About Assimilation/Homogenization/
Interpretation Processes in the Method of “Design Like Him/Her”

1. Describe the midterm and final assignments given in the Architectural Identity class.
2. Which architect did you choose in order to use in the class outcomes? Explain the reason in a few 
sentences. 
3. State the characteristic features and architectural portrayal of the architect you chose using keywords.
a) In terms of style: ………………………………………………………………………………
b) In terms of utilization of structure: ……………………………………………………………
c) In terms of building material: …………………………………………………………………
4. State the level of your impression by the architect you chose in the site selection for your design.
5 … 4 … 3 … 2 … 1 …  0 … (The level of impression decreases from 5 to 0)
5. Which approaches did you adopt related to the design dictionary of the architect you chose? Why?
6. Add a sketch character of the architect you chose that inspired and explain why you were impressed by 
such figurational language.
7. Draw your new design below schematically.
8. Describe how you used the figurational language or design method belonging to the architect that inspired 
you in your design.

ARCHITECTURAL IDENTITY DISCRIMINATION: DESCRIPTIONS AND RESPRESENTATIONS

You experienced the conceptual approach of “Design like him/her” in the class “Architectural Identity”. You 
were informed of the design language of an architect of your choosing by analyzing their works. Below are two 
tables. The first table is for the architect you chose and the second table is for the structure you designed with 
the “Design like him/her” approach. Fill in the blanks in the tables considering the instructions below.

Architect: Architectural Identity Discrimination

Periodic Discrimination:

Spatial Discrimination:

Structural 
Discrimination: 

Instructions:
1. Are there different periods in the production process of the architect according to style sources? If so, draw 
the architect’s transformation of figurational language schematically in the “Periodic Discrimination”.
2. Are there any distinct form anxiety acting as a source to the architect’s design language? Draw the 
architect’s works’ features such as reminder/evocative/highlighting in terms of the architect’s design language 
schematically in the “Spatial Discrimination”.
3. Draw the material and structural features that act as a source to the architect’s design language schematically 
in the “Structural Discrimination”.
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Draw your new design 
and features such as 
figure/material/structure 
that you quoted from your 
chosen architect’s design 
sources schematically.

SKETCH OF THE NEW STRUCTURE BY “DESIGNING LIKE HIM/HER”

Spatial

Structural

Final Product

LIMITATIONS of the RESEARCH

One of the limitations towards the method of 
“Design like him/her” stems from this meth-
od being an experimental application. This 
method that was applied to a specific group 
in an experimental time-space cycle is de-
pendent on a time-space-architecture student 
group relation to provide different results. 
Another limitation is because the student 
group on the same level of education in the 
scope of architectural education are affected 
with different intellectual, sensory, and cog-
nitive images and therefore do not have simi-
lar designing behavior.

PROBLEM of the RESEARCH

The method of “Design like him/her” was 
experienced in order to develop design skills 
in 2016-2017, 2017-2018 and 2018-2019 
academic year fall semester at Cumhuriyet 
University, Faculty of Architecture, Depart-
ment of Architecture. The main expectation 
in this method is to develop the student’s 
designing skill and to diversify the teaching 

models in architectural education. The basic 
problem of the research is, via analogy which 
is fueled by processes such as assimilation/
homogenization/interpretation, whether it is 
possible to improve the designing skill of the 
architecture student or not. The processes as-
similation/homogenization/interpretation are 
the comprehension of what kind of selectiv-
ity level does the figurational, structural, and 
spatial relations in the design of the famous 
architect define. And this is fueled by whether 
the figurational dictionary depends on a per-
ceptual selectivity. The detection of how and 
to what extent the architecture student can 
use the knowledge acquired via analogy in 
finding solutions to a new design problem is 
a problem that the research needs to face.

SUB-PROBLEMS of the RESEARCH

In line with the source of inspiration, it is pos-
sible to consider the design approaches and 
designs of an architect, who is widely known 
in the literature, through processes such as 
assimilation/homogenization/interpretation, 
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as an important form of learning in design. 
This approach, which is adopted as a learn-
ing method in designing or developing de-
sign skills, also feeds on some sub-research 
problems. The most important of the sub-
problems of the research is undoubtedly the 
capacity of the student’s perceptual, intuitive 
and sensory skills. The ability to read design 
data already existing and to produce design 
knowledge from it is a result of the afore-
mentioned skill capacities. Therefore, this re-
search also aims to problematize and improve 
the perceptual, intuitive and sensory skills ca-
pacities of the architecture student. One of the 
sub-problems of the research is the assimila-
tion and internalization processes. Students 
who are at the same level within the scope of 
architectural education may not have similar 
design behaviors considering the differences 
in their living conditions and mental mecha-
nisms. Accordingly, with a particular way of 
getting inspired, homogenization/interpreta-
tion styles go through different assimilation 
and internalization processes. While some of 
the students can produce more detailed and 
clear design knowledge in the internalization 
process, some of them use the direct imita-
tion method without any interpretation, or 
because they cannot sufficiently internalize 
and are not able to produce the correct de-
sign knowledge, the final product cannot be 
sufficiently developed. Therefore, the other 
one of the sub-problems of this research is 

to activate the processes of assimilation and 
internalization via “Design like him/her” and 
produce the correct design knowledge. 

HYPOTHESES of the RESEARCH

The hypotheses of the method of “Design 
like him/her”, that is in line with the source 
of inspiration, via analogy that is fueled by 
processes such as assimilation/homogeniza-
tion/interpretation, whether it is possible to 
improve the designing skill of the architec-
ture student or not, are listed below:

1). Design skill is a skill that can be improved 
by feeding on different design knowledge.

2). The perceptual performance process is 
an area of activity that can be improved by 
studying important images.

3). Inspecting the designs of the famous ar-
chitects, because it will present new design 
knowledge, assimilation/homogenization/in-
terpretation methods to get inspired improves 
design skills.

4). It is possible to learn by analogy.

THEORETICAL FRAMEWORK: DE-
VELOPMENT of an EXPERIMENTAL 
TEACHING METHOD VIA ANALOGY

The main tool of this method is, in line with 
the source of inspiration, to investigate the 
experimentality of the analogical designing 
method that depends on assimilation/homog-
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enization/interpretation. To what extent anal-
ogy can improve the design skill and what 
does it contribute to the designing stage is the 
main investigative area of this text. The anal-
ogy can be described as the similarities of re-
lations and the known relations in the source 
and the description of the similarity between 
possible relations in the targeted situation 
takes it to the creation of analogy (Casakin 
and Goldschmidt, 1999: 154). This discipline 
style follows a strategy of designing a new 
structure by assimilating the designs of fa-
mous architects and imitating the internalized 
factors. 

According to Gick and Holyoak (1980: 314-
315), analogy and the process of the new de-
sign should consist of these three stages: a) 
representation of the analogy and the new 
design (the initial state and the final state) 
must be established; b) the representation 
of the story must be mapped on the new de-
sign problem; c) similar solutions should be 
produced for the new design. It is expected 
that the perceptual skill parameters of the ar-
chitecture student to be very clear and effec-
tive (reflection-in-action1). Swann (2002: 57) 

1 The “reflection-in-action”, that was suggested by 
Donald Schön, is a reflective dialogue between the 
practitioners in professional practice areas and a 
special part of the artistry that they tackle with its 
uncertainty, originality, and value conflict, in other 
words, the material of the case (Schön, 1984: 5).  
This action in the studio process of architectural 
education, reveals itself by showing and imitating, 
telling and listening; and it is an experiment that 

states the necessity for the research process 
to be visible in this activity. That is, the visual 
form examined is a kind of information store 
and contains the ideas and techniques that are 
necessary for design. The qualities that the 
student perceived from the figuration he as-
similated must influence the problem-solving 
performance of his/her new design and form 
his/her design. Since design activity is a form 
of knowledge production, it is expected that 
the architecture student will act in such an 
analogy on a mental synthesis between him/
her and the famous architect. As soon as the 
new design is planned, the design process re-
veals the series of events and this planning 
not only includes values from the expertise of 
the design, but also the designer’s own world 
and good design examples that affect it (Hey-
lighen et al., 2009: 101). In the new structure 
that is designed via the method of “Design 
like him/her” not only involves the famous 
architects’ figurational, structural and spatial 
characterizations, but also the architecture 
student’s immanent abilities that determine 
this selectivity level. This means creating a 
design methodology. The method of “Design 
like him/her” as a method to teach designing 
or to develop design skills is based on the 
internalization of the designs of the famous 
architects through analogy, synthesizing the 

tests the studio director’s interferences, students’ 
understanding, and the effect of the interference 
(Schön, 1984: 6). Only in this way the studio 
director reaches an active practice profile.
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design of the autonomous subject with design 
repertoire, and producing similar solutions to 
similar problems. As stated by Cross (2001: 
54-55), some of the design knowledge of the 
artificial world is immanent in the design ac-
tivity; some are immanent in the works of the 
artificial world gained through the use of ar-
chitectural works; some are immanent in the 
production processes of works; and some are 
in the of information available through teach-
ing/instruction.

The ability to design is crucial in the stages of 
the acquisition of design resources and turn-
ing these into a part of a solution to a new 
design problem by transforming them into 
design knowledge. Galle (2011: 93-94) em-
phasized that criterions such as public accept-
ability, proper scope, and exploratory poten-
tial should be present in the description of the 
design and suggests that without mentioning 
creativity, ideas, and aims it is impossible to 
teach design. Therefore, when forming the 
basis of the analogy in the method of “De-
sign like him/her”, design procedures such as 
conformity, consistency, creativity, and ex-
plorability are prioritized to be transformed 
to active practice form. As a matter of fact, 
the design process which develops by orga-
nizing, classifying, and analyzing knowledge 
leads to the result of architectural design by 
transforming knowledge into design deci-
sions after ongoing iterative and punctuated 

processes such as trial-and-error and desires-
conflicts (Goldschmidt, 1983: 8). 

It is necessary to mention a few points about 
the inspiration strategy of the method of “De-
sign like him/her”, which leads to the conclu-
sion of an architectural design by converting 
the information given by analogy from the 
designs of famous architects into the solu-
tion of a new design problem. The first of 
these is about getting inspired by the past in 
a new design. Kauppinen (1987: 46) points 
out that historical analysis will help students 
understand how architecture is a natural con-
sequence of place and time. Likewise, there 
are studies on the creation of the sources of 
the outputs of the inspiration process, in other 
words, how the design decisions are created 
with inspiration. For example, Chan (2015: 
46-48) emphasizes how the best ideas evolve 
not from distant sources, but with close con-
cepts, showing how the value of inspiration 
of resources is diversified from the far-away 
problem area with conceptual distance. An-
other subject in the inspiration strategy is 
the production of design knowledge and its 
transformation into design decisions. In this 
mechanism influenced by cognitive and sen-
sory behavior style, knowledge is shaped by 
subjective inferences rather than universal. 
Tzamir and Churchman (1989: 238) argue 
that the dominant sources of knowledge of 
the student are their own experiences, ideas, 
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and feelings and that these personal resourc-
es are the primary basis for justifying deci-
sions throughout the design process. In other 
words, similarities established by analogy 
in the designs of famous architects are syn-
thesized by personal sources and undergo a 
translation through cognitive behavior when 
being transferred to the new design. There-
fore, it is inevitable that the design decisions 
coming from the method of “Design like him/
her” will be included in the design knowledge 
provided that the basic ideas are preserved. 
The meaning of this is, as stated by Gold-
schmidt (1998: 265), images help the design-
er when the helpful hints are read and this is 
not copying or imitating the image as it is, 
on the contrary, it is the transformation of the 
images that are interpreted and manipulated 
during the design research to meaningful sug-
gestions for the target design assignment. In 
one aspect, the design research is transformed 
into an objective mapping work in the con-
struction process. In other words, it is the ac-
tivation of the thought process, and the ability 
to build the design intelligence which make 
the developed understanding a design strate-
gy. Oxman (2004: 64) argues that experimen-
tal approaches to design education include 
theoretical foundations for modeling that 
are based on cognitive theories of thinking, 
creativity, and learning; conceptual knowl-
edge is obtained through modeling as well as 
cognitive process; and moreover, the student 

will work as a design researcher while learn-
ing how to design. Therefore, the method of 
“Design like him/her” implies both obtain-
ing design knowledge by activating cognitive 
tools such as thinking/seeing/assimilating/in-
terpreting and also being able to comprehend 
the nature of the approaches to any design 
problems. Indeed, as Goldschmidt (1989: 
214) stated, it is necessary to relay more than 
design skills to the students, with more than 
just education and exercises; to realize that 
there is more than just one way to the solu-
tion in design problems, and to emphasize 
that there is a dynamic process in every stage 
of the problem-solution pair.

FINDINGS

Firstly, the perceptual performance in acti-
vating the method of “Design like him/her” 
will be evaluated in a comparative manner. 
Mies van der Rohe, for example, was chosen, 
studied and designed by two separate stu-
dents to create a new architectural product. 
In the first student’s approach, the concept 
of “less is more” was brought to the front 
and the architectural expression language of 
Mies was plain and simple in terms of style; 
functional in terms of structure usage; char-
acterized with steel and glass in terms of con-
struction material (Table 2-3). In the case of 
the second student’s approach, the style was 
plain, simple, and modern in terms of style; 
functional in terms of structure usage; and in 
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terms construction material, a perceptual se-
lectivity of structure bearing and glass was 
seen. While the first student was designing 
in the style of Mies, a form of simplicity, flat 
window, and steel material were included 
in his design repertoire. The second student 
used square, rectangular, and prisms derived 
from them as their own form of mass figura-
tion language in his/her design, and adopted 
Mies’s use of materials such as glass and steel 
as a selective style. In this way, the students 
designed through mass figurations with pris-

matic bodies and experienced the limits of the 
use of materials in their architectural designs. 
When designing in the Mies style, the first 
student exhibits a more dependent attitude 
towards design behaviors such as horizontal 
extension, partitioning of window openings 
and the creation of steps over platforms. The 
second student combined the formal, spatial 
and structural components that he took from 
Mies with the knowledge in his mental image 
(Table 2-3).

Table 2. Outcomes of Questionnaire and Student Evaluations

first 
exercise
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second 
exercise

  

third 
exercise

  

Designing in the style of Mies van der Rohe 
was studied by another student in the fall 
semester of 2018-2019. This third example 
consists of a design experience that involves 
direct imitation rather than an interpretation. 
The third student sees Mies as a minimalist 
and thinks that s/he has produced magnificent 
structures with little material use and simple 
facade design. The main action points of the 
third exercise, which adopts the method of 
direct imitation, are stated as obtaining a leg-

ible plan scheme with the use of less material. 
Before the third student started his/her new 
design on the side of the Kızılırmak River, 
away from the city and on a flat land, it is un-
derstood that s/he adequately explored Mies’s 
design decisions such as the use of I profiles 
and flexible plan organization, and even the 
preferences in furniture use. The result is an 
example of a product that shows the effect of 
the Farnsworth House (Table 3).
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Table 3. A Close View to Final Products of the Designing in the Style of Mies van der 
Rohe

First exercise Second exercise

     

Third exercise

 

Another student groups investigated design-
ing in the style of Le Corbusier. The first stu-
dent evaluated Le Corbusier’s architectural 
expression language as plain, simple, and 
functional and the priority of ferroconcrete as 
a construction material was emphasized. The 
first student used ribbon windows, bearing 
element emphasis, and ferroconcrete system 
from Le Corbusier’s design dictionary in his/

her design and in this choice, an evaluation 
was carried out through the aesthetic impor-
tance of these factors which are the symbol 
of modern architecture. Thus, a new archi-
tectural design with a ferroconcrete system, a 
roof garden, a ribbon window, and full-empty 
relationship that was used in a rhythmic man-
ner was experienced (Table 4-5). 
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Table 4. Outcomes of Questionnaire and Student Evaluations 

first 
exercise

  

second 
exercise

  

third 
exercise
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The second student states that the most im-
portant factor in choosing Le Corbusier is the 
innovations of the architect. S/he examined 
Corbusier in terms of the aestheticization of 
the concrete and expressive attitude of the 
load-bearing system and learned to avoid tak-
ing unnecessary additions from the architec-
tural design dictionary. The second student 
tried to use the units and forms in a rational 
and functional way when designing in the 
style of Le Corbusier. Clear spatial compo-
nents have been constructed through plain 
figuration. Corbusier’s design sources such 
as fluidity, roof garden, separating the mass 
from the ground, and making the structural 
skeleton explicit were emulated. Thus, while 
the first student designed in the style of Cor-
busier, s/he assimilated Corbusier’s design 

repertoire by abstraction, while the second 
student used imitation by developing a design 
that remained more faithful to the Corbusier’s 
figurational dictionary (Table 4-5). 

One of the recent practices of the method of 
“Design like him/her” is also based on the 
study of Corbusier. The third student stated 
that the reason for choosing Corbusier was 
that Corbusier had freed the architecture. The 
main factor in the formation of this percep-
tion is described as the use of concrete by 
Corbusier. The third student states that s/he 
has transferred the 5 basic principles of Cor-
busier’s design principles to his/her design 
dictionary. This case shows itself on the fi-
nal product as ribbon windows used on the 
facade and the plan schema raised from the 
ground with pillars (Table 4-5).
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Table 5. A Close View to Final Products of the Designing in the Style of Le Corbusier

First exercise

  

Second exercise

  

Third exercise

  

Thirdly, in order to design like Walter Gropius, 
experiments were carried out. The first student 
evaluated Gropius as a rationalist in terms of 
style; a functionalist in terms of structure use; 
and s/he drew attention to the intensity of the 
use of ferroconcrete system and glass material. 
The reason why the student chose Walter Gro-
pius was determined as the relation between 
functional plan constructs, transparency, and 
permeability. As the first student designed a 
new architectural style in the style of Walter 
Gropius, s/he stated that s/he used Gropius’s 

plain figure sense and rhythmic repetitions. S/
he used the architectural language s/he trans-
ferred from Gropius’s figural repertoire to his/
her new design to create a loose spatial struc-
ture in a cramped urban fabric (Table 6-7). 
The second student, while designing in the 
style of Gropius, states that his/her design be-
havior reflects Gropius’s clear mass approach 
and the use of concrete materials (Table 6-7). 
The third student who studied designing in the 
style of Walter Gropius stated that s/he was 
influenced by the rational mass organization 
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of the architect. S/he interpreted this effect in 
his/her design as segmentation of the mass/
bridging/attachment to the mass. The third 
student who designed a school as a final prod-
uct developed an experiment that envisages a 
separation of mass according to functional dif-
ferences and connecting communal areas by 
bridging (Table 6-7).

The group of students researching the design 
style of Tadao Ando stated that the most im-
portant factor in choosing Ando was the archi-
tect’s minimalist and far-off design behavior. 
The first student questioned the use of the wa-
ter element in Tadao Ando’s designs and stated 
that s/he adopted the definition of space that 
Ando called “haiku effect”. Ando’s sketches 

and the human figures he used in his sketches 
attracted the attention of the first student. Thus, 
the first student, as a design source, transferred 
the landscaping elements such as water and 
daylight from Ando, and the use of exposed 
concrete and glass to his design dictionary 
(Table 8-9). For the second student, Ando is a 
minimalist in terms of style; a rationalist and 
a functionalist in terms of the use of structure, 
and used characterizations with materials such 
as concrete and steel in terms of construction 
materials. The second student transferred the 
architectural language, such as a monumental 
staircase, use of topography and gradation of 
mass, from the Ando as a design source, as 
well as daylight and water elements to his/her 
own design (Table 8-9).
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Table 6. Outcomes of Questionnaire and Student Evaluations

first 
exerci-
se

  

second 
exerci-
se

  

third 
exerci-
se
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Table 7. A Close View to Final Products of the Designing in the Style of Walter Gropius

First exercise Second exercise

  

Third exercise
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Table 8. Outcomes of Questionnaire and Student Evaluations

first 
exercise

  

second 
exercise
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Table 9. A Close View to Final Products of the Designing in the Style of Tadao Ando

First exercise

    

Second exercise

 

The method of obtaining the design knowl-
edge adopted by the student, who tried to de-
sign like Mies by directly imitating the archi-
tect, emerged in another student among the 
practices of the method of “Design like him/
her”. This approach, which includes direct 
imitation of design principles, was observed 
in a student who chose Louis Sullivan. In this 

design exercise, Sullivan’s design principles 
were described as an approach that abstracted 
the structure from its function and adapted 
the characteristics of the past styles to the 
new structure. In line with this description, 
a direct quotation from Sullivan’s designs is 
indicated in the survey evaluation (Table 10).
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Table 10. Outcomes of Questionnaire and A Close View to Final Products of the Design-
ing in the Style of Louis Sullivan 

The questionnaire and the structures that were taken as an example in the first exercise

  

Final product

 

There are also names like Rem Koolhaas in the 
selection range that extends to the representa-
tives of the modern architectural period until 
now. In the choosing of Rem Koolhaas that 
was studied by the students, Koolhaas being 
an architect ahead of his time was influential 
in the first student and him designing today’s 
structures drew the attention of the second stu-
dent. The information came to the front during 
the constitution of the first design exercise and 
during the internalization processes were that 

the architect did not have a clear style, howev-
er, contained impressions such as futurism and 
soft rationalism; structures of culture and art 
come to the front in terms of function, and use 
of glass and steel plate in terms of material. It 
is emphasized that the design dictionary of the 
architect is composed of chaotic mass concept 
and curved/fractured masses and it is stated 
in the survey evaluation that the first student 
developed principles such as crevices, strong 
transparencies, and use of different geometries 
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in his/her new design through this figurational 
language (Table 11-12). The second student, 
who is working on designing like Koolhaas, 
states that Koolhaas’ design resources that are 

internalized by emphasizing the use of mod-
ern technology and materials are the concept 
of innovativeness (Table 11-12).

Table 11. Outcomes of Questionnaire and Student Evaluations

The questionnaire and the structures that were taken as an example in the first exercise

 

The questionnaire and the structures that were taken as an example in the second exercise
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Table 12. A Close View to Final Products of the Designing in the Style of Rem Koolhaas

First exercise

 

Second exercise

  

Other noteworthy results of the method of 
“Design like him/her” include practices that 
attempt to design in the style of Carlo Scarpa, 
Richard Meier, and Mario Botta. For example, 
the student who studied designing like Scarpa 
adopted the idea of stratification from the ar-
chitect’s architectural design dictionary while 
creating his/her the design knowledge. In this 
study, design knowledge was produced in 
which Scarpa creates different spatial forma-
tions by dressing different materials in layers. 
This approach is considered as a design activ-
ity that goes from parts and details to a whole 
in the new design of the student who has ex-

perienced designing like Scarpa (Table 13-
14). A student who studied design in the style 
of Richard Meier, by adopting the rationalist 
style of Meier, experienced the combination of 
square and circular forms in the architect’s fig-
urational dictionary, and the design principles 
of formal additions and substitutions, as an 
immanent element in his/her new design (Ta-
ble 13-14). One student who studied designing 
like Mario Botta transferred design principles 
such as bricks in terms of construction materi-
al and symmetry in terms of plan schema from 
Botta to his/her own design (Table 13-14).
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Table 13. Outcomes of Questionnaire and Student Evaluations

The questionnaire and the structures that were taken as an example in the first exercise (Carlo Scarpa)

    

The questionnaire and the structures that were taken as an example in the second exercise (Richard Meier)

   

The questionnaire and the structures that were taken as an example in the third exercise (Mario Botta)
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Table 14. A Close View to Final Products of the Designing in the Styles of Carlo Scarpa, 
Richard Meier and Mario Botta

First exercise (Carlo Scarpa)

   

Second exercise (Richard Meier)

 

Third exercise (Mario Botta)

   

DISCUSSION

It can be asserted that design is a performance 
of a creative process driven by logic and thus, 
it is about experimentation rather than re-
sult (Charalambous and Phocas, 2013: 290). 
This experimental practice, called “Design 
like him/her” employs analogy and adopts 
an open process structure. Also, Akın (2002: 
409) states that the important distinction be-

tween learning in traditional academic disci-
plines and learning design is the directing of 
the students to the corpus of desired results 
rather than the principles or theories. In other 
words, it is necessary to measure the applied 
performances of new learning/teaching meth-
ods on the design by creating experimental 
approaches instead of systems which transfer 
architectural examples and theories and de-
sign principles. In this context, the method of 
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“Design like him/her” is a skill development 
approach that is experimental and based on 
the performance in design. This method sets 
out with the belief that design practice and re-
search in architecture education should not be 
limited to architectural studios, and that the 
ability to design differs from the architectural 
studio experience, albeit the similarities. The 
method of “Design like him/her” emphasizes 
that the fundamental issue in architectural 
education is to improve the ability to design 
and to develop a high perception capacity and 
it should be carried beyond the architectural 
studios. Considering that the outcomes of 
the basic design education taken in the first 
year cannot be easily transferred to the upper 
projects, the method of “Design like him/her” 
is an experimental method on the activity in 
design that can be diversified as a design re-
search and practice and can be applied at any 
level of architectural education.

Other than the architectural studios, an ap-
plication opportunity that relies on design 
research and relies on design with the knowl-
edge obtained from this research is presented 
via the method of “Design like him”. The ar-
chitecture students were expected to create 
their own designs by studying the works and 
the architects that are widely known in the 
literature through processes such as assimi-
lation/homogenization/interpretation. In the 
light of the findings obtained above, it was 

determined that architecture students devel-
oped different design practices in the process 
of internalizing the sketches of famous archi-
tects and studying their principles of design 
with an analogical approach. In the method of 
“Design like him/her” that was created to de-
velop the skill to design, it was revealed that 
each student developed certain approaches 
in the stage of producing the design knowl-
edge of the architect they studied. Based on 
the findings, the only common method be-
tween these approaches is to remain loyal to 
the chosen architect in terms of site selection 
and function. In the choice of where the final 
product will be designed and about its func-
tion, the attitude of the famous architect was 
quoted directly. For example, all the students 
who studied designing in the style of Mies 
and Corbusier designed houses in a remote 
area. Although Mies’s other faculty build-
ings such as the Reichsbank in Berlin, the 
Illinois Institute of Technology in Chicago, 
or the other buildings such as the Seagram 
building in New York were examined, the 
Mies’s Farnsworth House was cited in terms 
of function, material, plan setup, and facade 
setting. Similarly, while studying Corbusier’s 
structures with different functions such as 
Unite d’Habitation, the parliament building 
in Chandigarh or Ronchamp Chapel, it was 
the Villa Savoye that the students chose for 
their source for learning the design principles 
of Corbusier. In other words, the common de-
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sign attitude among the students of architec-
ture was determined as a direct quotation of 
figure, material, site, and function through the 
architect’s most famous design.

These are the other design approaches that 
are highlighted by the activation of percep-
tual performance in design: 1) the approach 
that interprets the relation between mass-
material-planimetric construct-facade setting 
inspired by figural repertoire and that obtain-
ing a new design by adding subjective values 
to the extracted information, 2) the approach 
that includes in own design distinct elements 
such as image of staircase-water element-
stratification-landscape by quotation, 3) the 
approach that imitates all figurational-spa-
tial-stylistic elements directly. For example, 
the final results that were designed in the 
styles of Mies-Corbusier-Gropius-Botta were 
formed with basic principles in accordance 
with the famous architects’ design principles. 
While the organization of mass, figurational 
language, and use of material were included 
in the new design with distinct contents, plan 
and facade setting were subject to partial sub-
jective interpretations. On the other hand, 
in the products designed in Ando-Koolhaas-
Scarpa-Meier style, the superiority of the use 
of the elements that best represent the design 
of the famous architect is clearly observed. It 
has been determined that the design principle 
of a staircase image or stratification is treated 

as a piece of design information. The con-
tents reinterpreted by subjective evaluations 
carry more abstract relations than the other 
examples. It is evident that in the examples 
that were in Sullivan-Mies style has a design 
language imitated directly.

In the method of “Design like him/her, the 
approaches applied by the architectural stu-
dents towards analogy, in a sense, bring a cer-
tain clarity to the synthesis part of the design 
methodology outlined by the analysis-syn-
thesis-evaluation stages. In a study that states 
that disconnection or deficiency occurs on the 
road from knowledge to form in architectural 
design stages, it is argued that this causes not 
being able to create a meaningful relationship 
between the accumulation of the conceptual 
process and the form obtained at the end of 
the application (Erman and Yılmaz, 2017: 
97). In the method of “Design like him/her”, 
the approaches identified by the architectural 
students as design studies represent the syn-
thesis stages in the process from concept to 
form and make the relationship between con-
cept and form meaningful. One of the effec-
tive parts of this process is the perceptual per-
formance of the architecture student; that is, 
to what extent the dynamics that make up the 
perceptual selectivity are activated and the 
usage of the ability to choose and process the 
knowledge required for designing. During 
the design research, verbal communication, 
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decision making, teamwork, negotiation, 
leadership, and criticism are the mechanisms 
that develop a design and point out emotional 
intelligence, just like in the architectural stu-
dio (Sezer, et al., 2016: 169). In the method 
of “Design like him/her”, tools such as ne-
gotiation, internalization, communication 
and critical view of the architectural students 
with the designs and design approaches of the 
famous architects determined the quality of 
the process leading to the subjective design of 
the student. So much so that, as the findings 
show, some students chose to quote directly, 
while others reframed the design knowledge 
they cited.

CONCLUSION

Apart from the architectural studios and 
in addition to them, the method of “Design 
like him/her”, an experimental practice to 
increase the skill to design in architectural 
education, is a practice that teaches how to 
obtain design knowledge. The method de-
fines an experimental area which consists of 
the characterization of design principles and 
sketches by assimilation/analogy/interpreta-
tion methods and the collection of these and 
subjective design attitudes. The result that the 
findings reveal is that a new interpretation 
could not be made in this study that was car-
ried out for three terms that included the pro-
cess of imitation/origination/inspiration of 
famous architects. On the contrary, imitations 

have emerged which are very similar to the 
sketches and design principles of the famous 
architects. Formal-spatial-stylistic selectivity 
has not been enough to produce a new design 
knowledge, perceptual performance in design 
has evolved around the dominant character of 
the architect or design. The students of ar-
chitecture who experimented the method of 
“Design like him/her” have reached the final 
products without going into any abstractions. 
However, as a result of the fact that they en-
countered an example of design research and 
practice other than architectural studio appli-
cations, they experimented both internalizing 
the distinctive principles and an effective de-
sign practice in addition to their projects.

SUGGESTIONS 

The method of “Design like him/her” is an 
experimental method that can be applied out-
side and in addition to the architectural studios 
in the form of a design exercise. Similarly, it 
can also be used as a method for producing 
design information, as it has content that can 
vary the design resources of the architecture 
students. Instead of leaving a design practice 
that s/he sees in the field of theory and in-
formation, creating a design knowledge by 
studying this practice and using this as an 
analogical method that delivers to a new ar-
chitectural work will help to carry out a more 
effective teaching/learning in the architecture 
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education, for example in theoretical classes 
such as the History of Architecture.
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Öz: Amaç: Değişim sürecinde yer alan bireyin bu sürece 
dahil olmak anlamında önünde iki farklı seçenek vardır: 
Pasif kalmak ya da aktif olmak. “Değişim” özünde dinamik 
olduğundan, bu hareketi daha da güçlendirmek için aktif 
bir pozisyonda olmak önemlidir. Bu pozisyon sorgulayan, 
dinleyen, kavrayan, aktaran, katılan bir yapıdadır. Tüm disip-
linlerin dahil olduğu değişim sürecinde, mimarlık bundan hem 
etkilenen hem de etkileyen bağlamsal bir ilişki içinde yer alır. 
Bu nedenle mimarlık üretim ve kullanım döngüsünde aktif bir 
konumdadır. Çalışma kapsamında “güncel mimarlık ortamın-
da mimar nasıl bir konumda bulunmaktadır”, “bu mimarlık 
ortamı toplumsal ölçekte nelerden etkilenmektedir” ve “bu 
süreçte kalabalık insan kitlesi için üretilen mekanlar nasıl bir 
etki oluşturmaktadır” soruları ile mimarın durumu, tartışmayı 
destekleyeceği düşünülen bir manifesto ve Venedik Mimarlık 
Bienalleri ile bütünleştirilerek özne-nesne döngüsünde ele 
alınmaktadır. Yöntem: Mimar, ortamın oluşturduğu değiş-
kenler bağlamında teorik bir vaka çalışması ile ele alınmıştır. 
Bulgular ve Sonuç: Bireyin ve içinde bulunduğu ortamın 
gücü, kolektif bilinçli bir yaklaşımın potansiyeli ile birlikte 
tartışılmıştır. Tartışma sonunda çeşitli sorular ve olası yeni 
gündemler ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Geç Modernite, Küreselleşme, Kolektif 
Bilinç 

Abstract: Aim: There are two different options for the indi-
vidual involved in the process of change: To be in a position 
that is passive or active. As “change” is inherently dynamic, 
it is important to be in an active position to strengthen and 
make movement even more functional. This position takes 
the role of questioner, listener, apprehender, transmitter, and 
participant. In the process of change, which all disciplines are 
involved in, architecture has a position in which both effects, 
influences and sustains this situation in a contextual relation-
ship. Therefore, the architect is in an active position in the 
production and usage cycle. In the study, the architect which is 
in the process of architectural design, within a subject-object 
cycle, is discussed in the context of these questions: Where 
is the architect located in the contemporary environment?, 
How is this architectural environment influenced by the social 
scale?, How are the effects of spaces created for the closed 
crowd? The discussion part is handled with Venice Architec-
ture Biennials and a manifesto which is thought to support 
the main idea. Method: The architect was dealt with through 
a theoretical case study in the context of variables created by 
the environment. Results and Conclusion: The power of the 
individual and the environment in which they are involved is 
discussed in the potential of a collective consciousness ap-
proach. At the end of the discussion, various questions and 
possible new agendas emerged.

Key Words: Late Modernity, Globalization, Collective Con-
sciousness
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INTRODUCTION

Technology, globalization, and the dependen-
ce on them, a way of thinking that is chan-
ging, and transforming, undoubtedly affects 
many areas, disciplines, and lifestyles. In the 
context of globalization, there are many is-
sues that can be discussed in relation to the 
architectural discipline. Today, where every-
thing can easily be located and consumed 
everywhere, uniqueness is disappearing over 
time. The transformation of the location and 
the locality into a marketing object, which is 
first ignored and then transcended with itself, 
also affects the process of architectural design 
in this marketing network. The local one co-
mes into prominence as a marketing object 
in this transformation (Süer and Sayar, 2002: 
43). Concepts such as “meaning”, “context”, 
and “location” have lost their originality and 
have come to be simply jargon1 which is used 
for the public during the process. This jar-
gon, a new language used to make sense of 
the existing one, is often a sub-language pre-
sented as meta-language (Adorno, 2012: 11). 
An untrustworthy perspective, a language and 
an understanding which conceals its own es-
sence, has a reflection on today’s architectural 
design process that can be handled on a large 
scale from production to education. 

1  A specific language or vocabulary used by people 
in the same profession or community separately 
from the common denominator. http://tdk.gov.tr/

RESEARCH METHOD

Globalization debates are addressed in diffe-
rent disciplines with different dimensions: 
economic dimension, socio-cultural dimensi-
on, political dimension, geographical-ecolo-
gical dimension or technological dimension. 
These dimensions are difficult to think of as 
apart from each other, but in essence, each 
one influences the other from a different ang-
le. Within the scope of the study, the socio-
cultural dimension, and in particular its arc-
hitectural reflections, were especially focused 
on. A discussion was undertaken through the 
architecture and architectural environment. A 
case study2 via a theoretical reading on archi-
tect and architectural understanding has been 
carried out considering the context of the pla-
ce and the position of the individual and the 
point of view. As shown in Figure 1, in the 
developed study process in a flow, the follo-
wing questions have been brought to the fo-
reground and the scope has been expanded:

•	 Where is the architect located in the con-
temporary environment?

•	 How is this architectural environment inf-
luenced by the social scale?

2 The case study is a method of empirical research 
where a current phenomenon is used in situations 
where there is more than one evidence or data source 
in which the boundaries between the phenomenon 
and the content it is working within its real-life 
framework are not evident (Yin, 1984: 16).
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•	 How are the effects of spaces created for 
the closed crowd?

Figure 1. The Flow of Concepts

In this context, the discussion started with the 
position of the individual and late modernity, 
which is interpreted as the contemporary en-
vironment. A deep conceptual approach was 
carried out for the study to reach the answers 
on the individual and the environment. Then 
it was developed from the individual with a 
critical approach to architecture and an ar-
tificial environment. The individual and the 

artificial environment were discussed in the 
common intellectual axis and the cyclical re-
lations with each other were highlighted. The 
discussion part of the study, which is carried 
out through space, focuses on the architect. 
Therefore, according to all of the variables of 
the study, they were developed through late 
modernity, pragmatist modernist argument, 
individualism and space.



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos Yıl: 2019 Sayı: 17 İlkbahar Yaz Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
May / June / July / August Year: 2019 Volume: 17 Spring Summer Semester

ID:373 K:404
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

141

ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE

PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880

Questions were asked in this theoretical re-
ading, interpreted in a holistic manner with 
the support of document analysis, conceptu-
al mappings and observation. It has aimed to 
develop a discussion flow that can provide a 
basis for new questions rather than finding 
clear answers on the architect or introducing 
any definitions in the working process.

CONCEPTUAL FRAMEWORK
Individual in Late Modernity 

“I feel I am drunk in the face of this thril-
ling, turbulent life that draws people into it. 
So many objects that pass through my eyes 
are feeling dizzy me. Of all these things that 
have affected me, there is not a single thing 
that wraps my heart. Still, all of them feel my 
feelings; so I forget what I am, what I belong 
to.” Saint Prenx (J. J. Rousseau3)

The loss of the natural flow of everyday life 
creates a static experience, despite all other 
conditions seeming to be accelerated. In ad-
dition, instant events place the individual in 
an environment that they do not need to in-
vestigate. Within instant experiences, at the 
point where the process has lost its importan-
ce, a community is encountered which does 
not care what something is or how it is being 
processed. Instead of its’ process of how and 
why, this community care about only what it 

3  Julie, ou la Nouvelle Heloise, 1761, 2nd Part, 14. 
and 17. Letters in Berman, 2013: 13

looks like at first sight from the outside (Ja-
cobs, 2011: 27). This community, becoming 
increasingly indifferent to everything, firstly 
loses its commitment to itself and then to its 
environment. A life in which there is no real 
sense of communication or sharing domina-
tes today, breaking away from the environ-
ment and gradually disappearing. A society 
that enters an environment without precisely 
distinguishing it, is trying to adapt to every-
thing, but not internalize it. They adapt be-
cause it feels forced at that moment, or is 
thought to be “right”. According to Deleuze 
and Guattari (2014: 61), there is no longer 
any individual or nature. There is only an ar-
tificial environment, and only a hierarchical 
structure in the process of forced production 
and consumption. The individual in this envi-
ronment no longer has a sense of self, and is 
no different from a machine.

A person who is indistinguishable from a 
machine, can be identified among the peop-
le in a hotel lobby, a crowded human space, 
which Kracauer (2011: 138-149) mentioned 
while making his critique of everyday life. 
Actually, these people do not want to be the-
re, so they hide behind each other or behind 
newspapers. The individual, being present in 
this space, is involved in a life they cannot 
recognize. Rather than trying to understand 
and experience the space, they are found here 
because at that moment, being present in that 
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space is an indicator of something else. In-
dividuals who are together, but who are far 
from sharing anything, constitute a crowd 
of individuals, not society. This crowd can 
be read as the “closed crowd” developed 
by Canetti (2017: 15). The closed crowd do 
not come together in a collective sense, but 
mostly through an order-obedience relations-
hip, or with the urge to bring about this rela-
tionship. This group, which is closed against 
any change, does not have a structure that can 
use the power of being together. Therefore, 
meaning within the community is often not 
established, separated and increasingly indi-
vidualized.

While meaning moves from a dimension of 
questioning to individuality, it makes the in-
dividual feel important from one side, on the 
other side creates the feeling that they have 
no effect on the crowd. In general, the predo-
minant negative feelings bring a lack of per-
sonal sense of meaning, such as “the feeling 
that there is nothing worth doing” (Giddens, 
2014-a: 20). This personal loss of meaning, 
which is reinforced with a break from the con-
text and an inability to connect to something, 
causes the individual to become increasingly 
disconnected from the environment, and le-
aves them unable to connect with the world. 
The disappearance of this connection causes 
a non-interpretation of the past and the future 
and leads to pointlessness in that moment.

This situation, which oscillates between a 
worldview that is controlled at certain points 
and a worldview that has everything, requires 
its presence be maintained in an “essentially 
unstable” age. It can be argued that this point 
of breakthrough is developing over “indivi-
duality” (Baumeister, 1986: xiii+280). In the 
mentioned individual, one has got both so-
mething and nothing. They can attain or lose 
everything. They can inquire, maximize me-
aning through self-expression, and then sha-
re it, or it can get lost completely. With this 
unstable attitude, building a palace-like struc-
ture for this person is an extremely necessary 
and desired venture, but the necessity to live 
in it is equally unattractive (Berman, 2014: 
14). The only reason for this situation that 
does not arise from any requirement is the 
indicator of the “palace” construction. The-
refore, a personal lack of meaning emerges at 
the points where these connections cannot be 
established. The individual who cannot fully 
interpret what they have done is obliged to 
stay in this sense of meaninglessness. The de-
cision-making process of the individual, who 
is positioned within a contradictory network 
within itself, is actually based on these con-
cerns. Questioning the concerns and trans-
forming them into curiosity may allow the 
conscious individual to be removed from the 
environment of meaninglessness. Today’s so-
ciety of Late Modernity, which is involved in 
this concern-curiosity transformation, is what 
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Ulrich Beck (2014: 5-10) describes as a “risk 
society”.

The concept of Late Modernity put forward 
by Giddens (2014-a: 13) is far from the “Post 
Modern” connotation, but which expresses 
also the after-Modern. In this period, which 
is dynamic from increased risks, the self is 
produced spontaneously according to the si-
tuation, which is reflexive, as it is in many ot-
her institutional contexts. This contradictory 
process, which started with Modernity on a 
vast scale, maintains its continuity by increa-
sing its influence in the Late Modernity when 
globalization started to manifest itself in the 
21st century. The individual is increasingly 
alienated from the collective they are in, and 
cannot analyse how the period can use its po-
tential that originates from opposing content. 
According to Berman (2013: 27), today’s 
conditions include an environment in which 
the living individual, with many powers, pro-
mises to transform itself and the world, while 
at the same time threatening to destroy every-
thing they know.

The essence of globalization is based on the 
new organizational form of capitalism, which 
emerged as a result of the technological and 
institutional structure that developed with 
the change in the way that capital operates 
on a global scale (Yırtıcı, 2002: 10). This or-
ganization has a reflection in acquiring new 
places from production to consumption, and 

brings the consumption into a routine like a 
statute indicator for daily life. The dissatis-
faction with those who are “new” increases, 
and even if something is taken, it cannot be 
owned or internalized (Ojalvo and Artun, 
2014: 110). Individuals’ feelings focus on the 
need to be differentiated from the community 
they are in. Differences, ephemerality, fashi-
on, demonstrations, for instance, are at the fo-
refront at this process. The individual in this 
process does not aim for being aware of what 
is happening and they disappear in time as an 
assimilated person while trying to differenti-
ate. Therefore, consumption is moving away 
from an action that occurs in the direction of 
necessity. Consumption is no longer a free 
act of the individual (Yırtıcı, 2002: 11). The 
industry of mass consumption that the indivi-
dual is involved in without questioning cau-
ses them to move away from themselves by 
means of the artificial processes they, them-
selves have created within. 

The concept of globalization is considered 
generally in two different contexts in contem-
porary debate. The first is the environment 
that instructs how everything has to be found 
everywhere, and where uniformity is at the 
foreground, for the desired dissemination. 
The second one is the holistic and connected 
environment that develops by removing bor-
ders. In this asymmetric equilibrium, with in-
dividualization, the differences and the same 



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos Yıl: 2019 Sayı: 17 İlkbahar Yaz Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
May / June / July / August Year: 2019 Volume: 17 Spring Summer Semester

ID:373 K:404
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

144

ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE

PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880

extent of locality also manifest themselves. 
Robertson (1992: 8) points out that globali-
zation has a vague structure in relation to this 
issue, and it refers both to the compression 
of the world and the intensification of cons-
ciousness of the world as a whole. The pri-
oritised condition of being able to internali-
ze globalization is to be able to interpret the 
ambiguous situation that a person has in their 
own circumstances.

As mentioned earlier, Modernity at the root of 
this vague situation can be interpreted from 
different perspectives. These interpretations 
evolved into solid polarities towards the end 
of the 20th century, as meaning-reducing in-
tegrations. Modernity has been interpreted in 
two fringe elements. People either have been 
tied blindly to Modernity or they have moved 
totally away from it. This situation, which 
can produce unalterable solid glances, has 
shifted from a flexible model to a model with 
stricter and more precise choices (Berman, 
2013: 29). The understanding of the working 
process has focused on the potential of mo-
dernity and the current period. Therefore, the 
pragmatic approach of Modernity is at the fo-
refront of the working process. Programmatic 
Modernity, which includes concepts such as 
emancipation, progress, and pioneering, can 
be thought of as a reflection of a potential of 
power and independence in the hands of the 
individual (Heynen, 2011: 25).

Giddens (2014-a: 36) states that the most im-
portant feature that distinguishes Modernity 
from its predecessors is extreme dynamism. 
The sources of this extremely dynamic natu-
re can be seen as the separation of time and 
space, the development of dislocated settings, 
and the reflection of knowledge as reflexivity 
(Giddens, 2014-b: 57). The most effective 
one can be considered as separation of time 
and space. Space makes the existing context 
more disjointed by creating virtual relations-
hips. Locations are now vulnerable to distant 
relations. These distant relationship networks 
are part of a structure in which the habit and 
experience brought about by the locality can 
allow it to get rid of some limitations. The 
interpretation of this situation is entirely indi-
vidual. This situation, which can be empowe-
red by sharing and can gain social structure, 
carries within it the potential to go from indi-
viduality to a larger and more understanding 
collective. The one-sided evaluation and in-
terpretation of the situation focus on the ne-
gative aspects of the potential rather than the 
existing ones, and correspondingly the com-
munities that are obliged to keep up with the 
pace and who are extremely dissatisfied are 
multiplying. 

When thinking about it in this context, the lo-
cal one is now not exactly local nor the glo-
bal one exactly global anymore. These two 
phenomena, which continue to be affected by 
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each other, depict a contrasting seem, but an 
intertwined pattern. The tradition is actually 
one that comes out of a fundamental need and 
transforms with the differentiation of this re-
quirement in the time-space dimension (Gid-
dens, 2014-b: 42). As such, it cannot be said 
that it is exactly stable, because it is depen-
dent on the ongoing condition, as it should 
be. The information in this context invites 
the events and those connected to it to break 
away from the settlement which they are in, 
to think again in a different context. The inc-
reasing separation of time and space has the 
potential to allow different, smaller, interven-
tions to come to the forefront. Rather than the 
thought that time and space are disconnected 
from each other, it is much more comprehen-
sible to interpret the situation in the form of 
the opening of the distance between them and 
to remember that this distance has a suffici-
ently flexible structure. Globalization is also 
a process of this flexibility (Giddens, 2014-b: 
67).

Globalization and its expanding market spa-
ce have the potential to enable localization to 
become widespread and recognizable. Gid-
dens (2014-a; 2014-b: 27) states that the im-
portance of individuality, the fact that the self 
is active, and the results and content of strong 
local contexts established to express oneself, 
are somehow contributing to and being affec-
ted by global influences. In this sense, it also 

refers to today’s dynamism. It could have en-
tered into a new way of thinking possibly ta-
ken by an awareness of today’s potential, ins-
tead of thought trying to go back because of 
the idea of finding everything valuable in the 
past. The monotone sense of comfort that the 
old gives, should leave itself to a new emotion 
that also provides a comfortable and dynamic 
sense in searching for the new. Interrogation, 
context development, networking, and relati-
onal thinking are important actions that can 
make this search as active as possible.

It is thought that the “new ones” created by 
the combination of primitive experiences and 
ongoing experiences can create a curious, qu-
estioning, thoughtful, and transferring envi-
ronment. The important thing is to be able to 
ask questions within this wide range of pos-
sibilities, and produce freely in this situation. 
The intention of stepping in by asking ques-
tions is the idea that subjective thinking can 
be expressed more easily through questions, 
and at the same time it can also come up with 
topics that can bring about different curiosi-
ties by touching on other questions and other 
topics.

A CRITICAL APPROACH
From the Individual to the Architecture

In the vague nature of modernity, architectu-
re, which is defined as the need for constant 
“accommodation”, incorporates itself into 



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos Yıl: 2019 Sayı: 17 İlkbahar Yaz Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
May / June / July / August Year: 2019 Volume: 17 Spring Summer Semester

ID:373 K:404
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

146

ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE

PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880

everyday life by focusing on location and 
connection. So, the thing that is done while 
embodying the world in which it exists, is 
to be involved in this concreteness (Heynen, 
2011: 36). In this context, architecture creates 
a complete field of vague construction. It is 
always preferable to discuss the questions of 
how and under what conditions, and to dis-
cuss how to meet an understanding of archi-
tecture that brings out the essence of natural 
life, and the genius loci4. All professions and 
disciplines change over time. They gain diffe-
rent content and perspective. The architectu-
ral profession is one in which this change is 
most intense5 (İncedayı, 2005). At this point, 
it is an important step to understand today’s 
space requirement and the authority of the 
architect candidates connected with it, and to 
discuss what kind of requirements are left to 
provide perception and time for architecture.

With the movements that emerged from the 
second half of the 19th century, Modernity 
was born in architecture and reflected the in-
novations in a technical sense to architecture 
at that time (Weston, 2015: 126). According 
to Karatani (2006: 13), architecture is in a 
series of crises. The first of these crises was 
named “architecture as art”, which emerged 

4 According to Schulz, every place has its own soul, 
and it belongs to that “place”. The originality 
manifests itself at this point (Norberg-Schulz, 
1980: 18)

5 http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa
=mimarlik&DergiSayi=36&RecID=612

in the late 18th century, and the second, “arc-
hitecture as construction”, and the third crisis 
“architecture as metaphor”.

The second half of the 20th century was a 
period of rapid transformation of understan-
dings on behalf of architecture. The opinion 
that “everything is architecture” which had 
emerged in the 1960s, has returned in the pre-
sent day and developed close to a conceptu-
al understanding. The confusion in this part 
was on the question of how architecture can 
differ from everything else. Over time, every-
thing has started to emerge as an architectu-
ral product. These products have been exhi-
bited in museums and art galleries, and have 
also been largely based on “surface” studies 
(Tschumi, 2018: 185). Accordingly, the work 
of the architect could be a decorative material 
or an exhibition material.

Architecture, which experienced a breakthro-
ugh in the 1970s, began to be adopted as a 
form of information, leaving pragmatic is-
sues a little differently from its predecessor 
(Tschumi, 2018: 184). At this point, however, 
after the history reading movement became 
superficial, it led architecture to break away 
from the space-event interaction and to read 
the pure form figures. It was based on the 
idea that everything could be architecture. In 
the meantime, the style and analysis of the 
thinkers were on the agenda in all of these 
readings, but many of them did not go to a 



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos Yıl: 2019 Sayı: 17 İlkbahar Yaz Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
May / June / July / August Year: 2019 Volume: 17 Spring Summer Semester

ID:373 K:404
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

147

ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE

PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880

different discussion from a jargon afterward, 
which was placed on the structure. A lot of 
concepts were thrown around in order to legi-
timize the structure. The transformation due 
to globalization that took place in cities espe-
cially showed itself more clearly in this peri-
od through various concepts (Özçakı, 2014). 
After a while they entered into life by losing 
their deep meaning as part of the consumer 
industry and globalization.

Architecture as a metaphor6, in which Ber-
man (2013: 58) suggests strong contexts 
come into being where everything exists and 
can disappear at the same time, is nourished 
by its inherently contradictory environment. 
Architecture in this contradictory environ-
ment has been incorporated into the world of 
“texts” in which ideas and ideals are built up 
by being strengthened by analogies and me-
taphors to become a form of information. The 
written texts have increased the importance 
of architecture, not only its artistic sense but 
also the experience of the process as an archi-
tectural product (Karatani, 2006: 34).

With the coming into prominence of the pro-
cess, a clear separation has appeared again. 
Commitment to concepts places the design to 
infinite freedom on one side and the archi-
tecture to an unidentified space on the other 
side. In essence, the architect who wants to be 

6 The third crisis in the process (Karatani, 2006: 14)

freed from this ineffability in order to become 
free, reaches this aim in a different position 
to architecture. Hence, in the search for this 
identity, it could be the points where it could 
conflict with the architecture among the free-
dom of the architect (Tschumi, 2018: 53). 

Occurrences in architecture are an undeni-
able reality. However, this “occurrence” is a 
meaningful fact when it has a structure co-
ming from the combination of individual-
action-space. It actually contains this in its 
essence. Architecture and society, which are 
included in artificial scenarios, artificially 
augment their meaning in every cycle. A so-
ciety, which sees only the spaces where con-
sumption and artificial action requirements 
are produced, which are disconnected from 
its essence, thinks that this visual is the arc-
hitecture. Therefore, today’s architecture is 
an object that is produced in contemporary 
consumption patterns and circulated and con-
sumed in the system of social demonstrations 
(Yırtıcı, 2002: 11).

Architectural approaches, which have lost the 
originality of the place, are multiplying every-
where. On the one hand, the gradual disap-
pearance of this originality, and on the other 
hand, the perception determinants of today 
such as instant experience with consumption 
and advertising, also change the perception of 
architecture. Architectural products are now 
transformed into objects disconnected from 
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depth and sincerity. These objects are rapidly 
taking place in the production-consumption 
cycle, and yet there is an increasing concern 
about their rapid disappearance. According to 
Uluoğlu7 (2018), the situation of an architec-
tural product’s relating to context and being 
personally identifiable are affected by mass 
production, mass consumption, becoming 
the same and commodification. Architectural 
products come in the form of advertisements, 
photographs, three-dimensional models or 
visualizations that are made under the ma-
nifestations of “determining the quality of 
life” of this consumption cycle. With certain 
places being brought to the point of attracti-
on, the interest of the community is moving 
away from the locality, and is going towards 
the “situated everywhere”. The fact that the 
architectural products and their approaches 
are far from being thought and unquestioned 
causes the environment to become more and 
more artificial every passing day. Defining 
the present day as Super-modernity, Auge 
(2016: 19) sees places as “non-space”. These 
places cannot be defined as places to be con-
nected. These places are ephemeral and do 
not carry any soul.

According to Pallasmaa (2011: 79), architec-
tural space is a space beyond geometry, me-
asurability, beyond physical space, and wit-

7 http://www.e-skop.com/skopdergi/mimarligin-
ontolojisi-ve-sozde-yikimi-uzerine/586

hout the need for boundaries. Transcending 
borders makes it necessary to move through 
context without being under the influence of 
any linker. This context can be thought of as 
an infinite network maintained between “that 
place” and “persons”. Owen8 (1993), refers 
to design as slow reading, and consequently, 
describes it as a state based on the producti-
on of knowledge. This situation can be seen 
as a procession that results in the acquisition 
of dynamism in the process of access to so-
mething or natural flow instead of stasis and 
completeness.

A play determined its rules during action, ac-
cording to Wittgenstein’s (2006: 27) conside-
rations about design. Accordingly, architects 
are unable to know completely the full result 
of their works, and no one of them will be 
able to break away from context. The produc-
tion of architectural knowledge takes place 
during the game and depending on the cir-
cumstances. These can be considered using 
the description of Louis Kahn (2014: 21) on 
playgrounds. Kahn states that the concept of 
“a playground” does not exist for them. The 
playground can emerge itself in the place 
where it wants to be. Therefore, it is empha-
sized that this area is a structure that cannot 
be realized by special arrangement, but can 
be born of inspiration. This usual flow does 

8 https://www.id.iit.edu/wp-content/
uploads/2015/03/Reflections-on-design-Owen_
tenjin93.pdf
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not need to reject the program. Evaluating the 
situation with its context brings architecture 
to the position of being integrated with action 
from the fairy tale position. So, as Tschumi 
(2018: 11) indicated, there will be no archi-
tecture without the program, without the acti-
on, without the event.

Beyond the concrete production of somet-
hing, architecture is at a point particularly 
influenced by experience and other senses 
outside the vision. At this point, as Pallasmaa 
points out, architecture is drifting towards 
where one is positioned as an art of reconci-
liation between themselves and the world9. In 
this drift, while weaving nets between natural 
and artificial, a process which becomes dyna-
mic with experience shows itself. The indivi-
dual who is constantly present in the dynamic 
perception process is now involved in many 
sensory experiences that can interact with 
each other instead of the five classic senses. 
Heidegger has always kept the experience of 
architectural philosophy as a front-line, even 
if it is well suited to view today’s conditions 
as objects of the buildings (Sharr, 2013: 3). 
The coexistence of architecture in the dilem-
ma of permanence and change ensures that in 
the continuity of time, one is able to locate 

9 In the process of becoming dynamic with the 
experience that is mentioned before, the task of 
architecture is to “make the World visible how 
it touch to us”. Pallasmaa mentioned this for 
Cezanne’s art (Pallasmaa, 2011: 58)

itself, and in a sense become acquainted with 
itself. The experience that drifts from the past 
to the present day can find the environment of 
expression through architecture.

About the Space

These contradictions, including experience, 
and new actions that are needed depending on 
consumption, reveal new action and new spa-
ces that are connected to them. The view that 
everything is architecture is integrated with 
the superficial readings of architecture. The 
politics of daily living such as globalization, 
consumption, and class distinction support 
this space blend, and various concepts and 
must-haves are introduced; so much so, that 
the architects in time begin to forgot that the 
essence of the event has been connected to 
these locations. Various phenomena that have 
disappeared during the emergence of these 
spaces are another issue that needs to be dis-
cussed. For example, while the inward and 
outward segregation is transparent with the 
“public space” jargon, as its contrast, the most 
severe reflections of privacy are noteworthy. 
While solid borders are moving from one side 
to maximize security, walls, and cameras in 
luxury settlements, new jargon, requirements 
and spaces are being produced with content, 
that is “we are actually in a relationship, there 
is absolutely no power-obedience effect here, 
everyone is free”. While the inter-outdoor re-
lationship was already an integral part of the 
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actions that were essentially questioned in 
the design process, the situation came to “lu-
xury” in a private position. With this process 
of privatization, the concept of public space 
in many parts of the world has undergone a 
transformation in a way that will be negati-
vely affected (Karaçor, 2016: 3). All these si-
tuations have started to manifest themselves 
as an everyday routine by objectifying them-
selves through a number of marketing games.

Tourism, which is part of the global economy, 
is also one of the most suitable sectors where 
the day can be pursued in terms of architectu-
re and life. In such spaces, “leisure time” is an 
object of consumption and this time can only 
be noticed through the service there. These 
spaces create their own reality and create a 
sense of obedience to the individual (Auge, 
2016: 75). At the root of this situation is an 
opinion that gradually moves the individual 
away from themselves and from producing 
something special for them.

Such spaces force the individual into an act, 
and it dictates the action rather than starting 
to move. While no architectural scheme can 
physically enable the freedom of a body’s 
movement, a prison-like space can do so. Or 
a shopping mall likewise affects the individu-
al and presses for actions within him. Fouca-
ult (1995: 278) states that such spaces are a 
product of power. These spaces are idealized 
action spaces as indicators of power, and also 

are the product of a mass-power confrontati-
on. The crowd becomes involved in this life 
without being aware of it. They continue on 
their way without noticing that the action 
is pressure on them. At this point, Lefebvre 
(1991: 59) comes to mind with his discourse: 
You have to change the space to change your 
life10. The reverse, however, can also be true. 
So, it is possible to regard this as a cycle.

When it is approached theoretically, a col-
lective consciousness that the individual can 
be active in this cycle can contribute to the 
change of space-life. Since the beginning of 
the work, the contradictory environment in 
which the individual has been involved, as 
described, is an environment in which a col-
lective togetherness and a closed together-
ness are experienced at the same time. In ad-
dition to globalization, there are many diffe-
rent components to the situations that cause 
this. Within these are economic and political 
components, their impact on society and the 
individual are seen as important. This situ-
ation reveals the concepts and lives that are 
at two different poles. Therefore, the current 
order constitutes group ruling and non-ruling. 
Intermediate situations exist at this level, but 
they are often invisible. Whereas the potenti-
al is in this intermediate situation. Being po-
werful is almost identical to survival. The po-

10  ‘Change life!’ ‘Change society!’. Henri Lefebvre, 
The Production of Space
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wer which is associated with spiritual death 
is reflected as others against it. This reflection 
exists beyond any political affiliation without 
being felt at any moment in life. The archi-
tect is different from the outside, and looks 
different from the outside: Different in scho-
ol, different in office, different in company, 
different in the academic environment, and 
different on social media. These differences, 
which create a negative contradiction as well 
as diversity, require constant investigation of 
the question of what the profession is doing, 
what it is, and what kind of education it is 
involved in.

DISCUSSION
The Position of Architect in the Current 
Process: Searching a New Manifesto 

The responses to the question “who is the 
architect” are also changing in response to 
the actions taken in daily living life. As the 
phases of architecture differ, the change of 
the “architect” is perfectly normal. Overly 
comprehensive, exaggerated, transcendental 
definitions for architecture have always been 
made. In the Renaissance period, the redisco-
very of the texts of Vitruvius written on arc-
hitecture and the information of the classical 
turnaround made it possible to see the archi-
tect as both a designer and a semi-artist, both 
involved in the process of construction and in 
the composition. The idea that the architect 
was adopted as a hero in an effort to achieve 

great things begins with writers like Goethe 
and continues with the adoption of architects 
such as Le Corbusier and Frank Lloyd Wright 
(Weston, 2015: 63). One of the biggest rea-
sons for the occurrence of such descriptions 
is that architecture cannot be reduced to a 
one-component discipline, especially as it 
fulfils the requirements of living beings: Arc-
hitecture has always been placed in a superior 
position throughout history. In addition to the 
engineering sciences that contain technical 
information, the architect must also be know-
ledgeable in many branches of science which 
are directly related to human beings such as 
sociology, psychology, and anthropology. 
They must be able to blend and interpret all 
of them and still maintain “self” at the end of 
production.

The fact that the architect’s objectives do not 
coincide with the external architectural pro-
ducts has a negative effect on the process of 
being “self”. Turner examines the position of 
the architect in America and states that the 
number of educated architects who have the 
chance to survive by performing their profes-
sion is decreasing day by day11 (Ross, 2016). 
This situation, which is seen as a known result 
of the day, compresses the working area of 
the architect to a narrow luxury housing cons-
truction. At this point, while the influence of 

11  http://www.e-skop.com/skopbulten/mimarin-
yok-olusu/3121
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the architect on the built environment is re-
duced, a few designers have still managed to 
reach a cultural power with incredible force. 
At the point where construction is overlapped 
with power, architecture also creates a crowd 
and power game within itself, and completely 
removes those who are not involved in the 
profession. This situation makes the process 
far from creating a collective consciousness. 
The process is not much different in Turkey.

With the manifestos published in the early 
2000s, the suggestions of the Urban-Think 
Tank regarding today’s problems are in a 
debatable position with the context of this 
study12 (Figure 2). The group, which has been 
engaged in many interdisciplinary producti-

12  https://www.iconeye.com/404/item/3043-
manifesto-#44-urban-think-tank-|-architect 

ons since 1998, evaluates the works they do 
as point interventions13. They call these points 
“urban acupuncture” 14. They also provide a 
variety of pressure points and intervention 
points to touch the problematic environment. 
Referring to global developments in this way, 
the team argues that some of the interventi-
ons they see as informal should increase, and 
that the essence of architecture is on the side 
of this informal and natural way. Instead of 
complaining about a number of political situ-
ations in the country as a continuous obstacle, 
it would be more productive to develop al-
ternative solutions to be discussed in a col-
laborative and multi-faceted environment by 
individuals’ conscious of the situations.

13  http://u-tt.com/ 
14  https://www.iconeye.com/opinion/comment/

item/2390-urban-think-tank-%7C-icon-048-%7C-
june-2007 
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Figure 2. Urban-Think Tank Manifest (be adapted15)

The15theme of the 2008 Venice Architecture 
Biennial, which was also remarked upon by 
the Urban-Think Tank in this context, was 
declared as “Out There: Architecture Beyond 
Building”16 (Figure 3). In the context of the 
theme of the biennial, it was argued that befo-
re coming up with a solution to the problems, 
it had to be passed through a thought filter. 
When we came to 2018, the main theme mo-

15 For details: https://www.iconeye.com/404/
item/3043-manifesto-#44-urban-think-tank-|-
architect

16 https://www.iconeye.com/opinion/comment/
item/3834-architecture-without-buildings 

ved away from the subject of production and 
moved to a more sensual area towards the in-
dividual and humanity. Afterwards, the 2018 
theme was set as “Freespace”, a theme which 
was likely going to be the subject of curio-
sity17. In the last 10 years of biennial history, 
with the transition of the subject to society 
and the city, the re-examination of the main 
components of architecture has been remar-
kable (Figure 4). In fact, this situation can 
be seen as a search for a constantly changing 

17 h tt p s : / / w w w . l a b i e n n a l e . o r g / e n /
architecture/2020 



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos Yıl: 2019 Sayı: 17 İlkbahar Yaz Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
May / June / July / August Year: 2019 Volume: 17 Spring Summer Semester

ID:373 K:404
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

154

ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE

PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880

architect. In the themes and debates, although 
the architect was not directly interpreted as an 
actor, it is a matter of, in essence, questioning 

and discussing in depth: What is the architect 
or what should the architect do today?

Figure 3. An Image by Guenzel, P.18 

Figure 4. Venice Architecture Biennial Themes Beginning From 2004

In18this context, instead of offering a clear 
perspective in order to approach all poten-
tials, there should be a more complex, am-
biguous, bifurcated view that allows for a 
multifaceted evaluation of the situations. The 

18  https://www.iconeye.com/opinion/comment/
item/3834-architecture-without-buildings

research questions asked at the beginning of 
the study attempted to focus on and discuss 
the architect. In this case:

- How can an architect be free in these entire 
components?
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- Can architects realize the design process in 
the field when they are not completely free?

- Is the architect really free in formal, restric-
tive contexts?

- Or can this be handled within the scope of 
potentials?

- Is creating a self-free environment part of the 
design process?

CONCLUSION
To The New Questions

The questions about the architect that arise 
in the discussion section have the potential 
to be addressed in many ways. One of these 
potentials can be an architectural education 
process. The questioning can continue on this 
topic which is also about the position of the 
architect. The main reason why architectural 
education comes to the forefront is that this 
process is the first environment in which the 
candidate architect can express himself in the 
name of emancipation. The educational envi-
ronment is the institution where the architect 
can produce manifest or even manifest itself. 
If this production concept is taken into con-
sideration, a start may be made. The area of 
emancipation necessary for the design produc-
tion process should be experienced in educati-
onal institutions where or where there may be 
differences with new problems. Accordingly, 
another discussion question should be develo-

ped on the extent to which freedom can find 
its place in educational institutions. A discus-
sion of the position of the architect or architect 
candidate in the process of architectural design 
education can add a different component to the 
study as an environment in which the trans-
formation of the perspective to the situation 
discussed during the study can be achieved. 
Accordingly, the axis of the discussion can be 
based on variables such as the design educati-
on environment, the position of the executive, 
harmony with technology, and the mission of 
the training process.

The current vague period requires this to be 
seen as potential. This period, in which small 
steps can be diverted, can come to a more me-
aningful position with their potential interp-
retation. The reinterpretation of architecture 
may lead to a growing pattern with little touc-
hes, especially in education. The point where 
awareness and consciousness can develop in 
terms of architecture and through an “indivi-
dual” is the educational environment. A wave 
that emerges from here and grows will be able 
to construct its surroundings with its own vi-
ews. The architect can then be in a position to 
change the environment, architecture, percep-
tion, and sensitivity. This places the architect 
in a position where they can see the change at 
the point where they can touch it, rather than 
giving supreme power to each. The architectu-
re that is being built and the architecture that 
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is being seen have started to overlap. Thus, 
architecture-architectural goals and percepti-
ons that go in different directions overlap and 
create a potentially liveable space that can be 
discussed. The city where architectural pro-
ducts, including communications, human re-
lations, and sharing, take place, can reach a 
point where it can create its own debate and its 
own crowd. This crowd is a collective, an ac-
tive, united body for sharing its purposes and 
tools; it’s not a closed one. For reaching this 
collective consciousness, applications can be 
made, and then new concepts will bring diffe-
rent questions. Various workshops can address 
this set of questions that can also be touched 
on in design education.

When the definition of power is reinterpre-
ted in itself it is realized that in many cases 
there is tangible potential. The power that can 

be defined as physical or rank among the hig-
hest positions should be able to turn into an 
awareness and an act of individual meaning. 
An individual-society-environment relations-
hip, which is understood through architecture 
and an environmental understanding that can 
be transformed in the axis of this power, may 
arise.

Although the axis of the architect’s approach 
in the subject of change is read through the 
architect, at the core of the study the architect 
is more general. This can be considered a re-
search preference for the position of the axis. 
A more common and beneficial working prin-
ciple has been adopted in order to sweep the 
larger area (Figure 5). Therefore, the quest for 
the architect in the position of the subject also 
looped it to move into the object position at 
times.

Figure 5. Spread of Questioning Process According to Axis

The subject-object cycle, which can vary its 
meaning in ambiguity, is in constant motion 

with respect to the location. While this move-
ment imparts different meanings to the con-
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cept or action, it adds different meanings to 
its surroundings. This understanding, which 
does not collapse, requires constant searching 
for different positions. Taking part in this 
quest with increasing questions will provide 
active participation in the architectural envi-
ronment. It should be remembered that the 
search can be started with the smallest questi-
on/problem and it can cause manifestations, 
practices, transformation, change and inte-
raction. The whole fiction of this study was 
developed on the basis of this point touch and 
propagation relationship. In this context, see-
ing the architect in the subject of change and 
sometimes as the object, and interpreting this 
situation from different points through diffe-
rent perspectives can also pave the way for 
new debates. 
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çalışmalar yapmış olması şartı aranır. Dr. ya da Uzman unvanına sahip olmayan ve alanında 
yayın yapmayan hiç kimse bilim, danışma ve hakem kurullarında yer alamaz. Dergi yönetim 
kurulu derginin en üst karar ve yürütme mekanizmasını oluşturur. Yönetim kurulunun aldığı her 
türlü karar kesin ve değiştirilemez niteliktedir. Yönetim kurulu kararı olmaksızın hiçbir koşul 
ve şartta dergi üzerinde işlem gerçekleştirilemez ve uygulamaya gidilmez. Dergi baş editörü 
hakem onayına gönderilmeyen çalışmaların dergide kabul edilip edilmeyeceğine, hakem süre-
cine gönderilip gönderilmeyeceğine karar verebilir. Bu karar sürecinde yönetim kuruluna bilgi 
vermek zorunda değildir. Dergimiz bünyesinde hakem, bilim ve danışma kurulunda yer almak 
isteyen bilim insanlarının katılımına ancak yönetim kurulu karar verebilir. 

Dergimizde bazı ulusal ya da uluslararası kongrelerde yayınlanmış sözlü ve hakem onayından 
geçmiş çalışmalar için özel sayılar şeklinde çalışmalar da gerçekleştirilmektedir. Bu tip özel 
sayılar ancak anlaşma yapılan kongrelerde sunulmuş sözlü bildiriler için geçerlidir. Bu bildiri-
lerin mutlaka kongre bilim kurulundan onay almış hakem değerlendirmesi yapılmış olmalıdır. 
Hakem değerlendirilmesi yapılmamış hiçbir çalışma yayına alınmaz. Yayınlanmak için gönde-



rilen çalışmalar dergi hakem onayına gönderilir. Ancak her iki hakemden olumlu dönüş alan 
çalışmalar yayına alınır.  Ayrıca sözlü sunulan bildirilerin mutlaka basılı materyali ile hakem 
onay raporları dergimiz yönetim kuruluna ve baş editörüne sunulmuş olmalıdır. Bu bilgi ve 
materyallere sahip olmayan bildirilere dergimizde yer verilmez. Dergimizde işlem sürecine dair 
bilgiler yazar ve yazarlara yazılı olarak dergi internet adresinden bildirilir. Ayrıca dergimize üye 
olup sisteme giriş yapan her bir yazar süreç ile ilgili bilgileri derginin web sayfasından kendisi 
izleyip gelişmeleri takip edebilir. Dergimizdeki koşul ve şartlar her bir yazar ve yazarlar için 
aynıdır. Hiçbir kimse için bu kurallar ve koşullar değiştirilmez. Farklılık sağlanması istenemez 
talep edilemez. Dergimiz bünyesinde yayınlanması istenen eserlerin mutlaka derginin yayın 
kabul ettiği alanlardan olması şartı aranır. Bu özellikleri taşımayan hiçbir yayına dergimizde yer 
verilemez. Hakem sürecine dair işleyiş baş editör kontrolünde gerçekleştirilir. Baş editör yayı-
nın dergide hakem sürecine dair işleyişine yönelik bilgi ve karar verme yetkisine sahip bulunur. 
Baş editörün uygun bulmadığı ya da kabul etmediği bir yayın dergide sürece dahil edilmez. 
Bu konuda yazar ya da yazarlar dergi ile diğer organlar üzerinde bir yükümlülük oluşturamaz. 
Hakem onayından geçse bile editörler ya da yönetim kurulu mevcut çalışmanın yayınlanmasına 
olumlu görüş bildirmemesi veya makale sistemde yayına alınsa bile kurulların kararı ile iptal 
edilebilir. Böyle bir durumda yazar ya da yazarlar dergiye bir yaptırım uygulamaz. Her türlü 
yetki tek taraflı olarak dergi yönetim ve editörler kuruluna aittir. 

Dergimiz T.C. hukuk kuralları çerçevesinde “5846” sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanun ve 
Hükümleri’ne tabi hareket eder. Bu kanunun gerekliliklerini yerine getirmeyen yazar ya da 
yazarlar hakkında dergimiz tek taraflı olarak hukuki haklarını korumaya sahiptir. Dergimizde 
yayınlanması amacıyla gönderilen çalışmalarda yapılan ilgili kanunlara uygun olarak gerçek-
leştirilmeyen alıntılar, intihal gibi konularda yazar ya da yazarlar tek taraflı olarak sorumlu-
dur. Her bir yazar ve yazarlar uluslararası akademik, bilimsel etik kurallara uymak zorundadır. 
Bu kurallara uymayan yazarlar hakkında ilgili kurum ve kuruluşlara dergimiz doğrudan resmi 
olarak bilgi verir. Doktora, Yüksek Lisans ve Uzmanlık tezlerinden yararlanılarak hazırlanan 
çalışmalarda mutlaka kaynakça ya da özet altında hangi çalışmadan yararlanılarak hazırlandığı 
belirtilmelidir. Aksi durumda bu tip çalışmalar etik kabul edilmez ve intihal çerçevesinde de-
ğerlendirilir. Tez ve uzmanlık tezlerinde mutlaka ilgili yayının asıl sahibinin ismi bulunmalıdır. 
İlk sırada etik kurallar çerçevesinde tezin “yayının” asıl sahibi konumundaki kişi ilk sırada yer 
almalıdır. Danışman ve diğer yazarlar tezin sahibinin önünde yer alamaz.  Bu tip çalışmalarda 
tez danışmanı dışında farklı yazar isimleri bulunuyor ise çalışmaya ne tür bir katkı sağlandığı 
kaynakça kısmında açıkça belirtilmelidir. Dergimiz basılı ve online olarak hareket eden bir ya-
yın organıdır. Akademik alanda hazırlanan çalışmaların yer aldığı bir materyal olarak bilimsel 
araştırma yapan kurum ve kişilere fayda sağlamak amacıyla toplumsal hizmet sunan sosyal 
bir organdır. Dergimiz paralı bir dergi olmayıp, hiçbir yazara ya da yazarlara basılı materyal 
göndermek zorunda değildir. Dergimizde kabul edilen ve basıma hak kazanan çalışmalar dergi 



yayın kabul şartları ve yazım kurallarına uygun olarak mizanpajı yapılır ve sisteme yüklenir. 
İhtiyacı olan yazar ya da yazarlar ile okuyucular sistemden bu sayıyı indirerek ihtiyacını gide-
rebilir. Mizanpaj yazar tarafından örnek makale baz alınarak yapılmaktadır. 
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